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1. NORMATIVAS BRASILEIRAS EM MATÉRIA DE PRISÃO PREVENTIVA (PROVISÓRIA) 
 

A prática da detenção de indivíduos antes da ocorrência de julgamento 

definitivo é tratada pelas estatísticas oficiais e estudos acadêmicos nos países da 

América Latina por mêio das êxprêssõês “presos preventivos” ou “presos provisórios”. 

Contudo, segundo alerta ZACKSESKI,i ênquanto o uso do têrmo “prisão preventiva” 

é utilizado na literatura e nos documentos de língua espanhola, no Brasil prefere-se 

a segunda expressão. Isso ocorre porque no Brasil o instituto da prisão preventiva 

representa apenas uma das modalidades de detenção de natureza cautelar, a qual, 

juntamente com a prisão temporária e a prisão em flagrante constituem o grupo das 

prisões provisórias legalmente previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo 

assim, especificamente com relação ao Brasil, seria mais adequado referir-se às 

dêtênçõês objêto dê análisê do prêsêntê rêlatório como “prisões provisórias”. 

A prisão provisória, em qualquer de suas modalidades, tem como marco 

constitucional a prêvisão contida no artigo 5º, LXI, sêgundo a qual “ninguém sêrá 

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamêntê militar, dêfinidos êm lêi”.  

Conforme já explicado a esta Honorável Comissão em 2012, quando do envio 

de respostas ao Questionário de Consulta para Fins de Elaboração do Relatório 

Temático sobre Prisão Preventiva nas Américas, os casos em que procede a prisão 

cautelar durante o processo penal e seus requisitos jurídicos estão dispostos entre 

os artigos 301 e 310 do Código de Processo Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 

3.689/41) para o caso da prisão em flagrante, na Lei Federal nº 7.960/1989 para o 

caso de prisão temporária e, finalmente, entre os artigos 311 e 316 também do 

Código de Processo Penal para o caso de prisão preventiva.  

Desde de aquela data, não houve qualquer modificação na normativa 

brasileira em matéria de prisões. No entanto, em 16 de fevereiro do ano corrente, ao 

julgar o HC 126.292, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento até 

então consolidado, entendendo que um réu condenado em segunda instância já 

pode iniciar o cumprimento pena privativa de liberdade, ainda que esteja 

recorrendo aos tribunais superiores, isto é, ainda que sem trânsito em julgado da 
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decisão penal condenatória. O Ministro-relator afirmou que a execução provisória 

de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 

presunção de inocência. 

Cumprê êsclarêcêr quê, no Brasil, na o so  o êntêndimênto jurisprudêncial 

antêrior, mas a pro pria Constituiça o dispo ê o princí pio da prêsunça o dê inocê ncia 

dê forma a na o considêrar qualquêr indiví duo culpado atê  o tra nsito êm julgado dê 

sua condênaça o pênal, o qual ocorrê somêntê quando na o for mais possí vêl rêcorrêr 

da sêntênça. Ora, ainda apo s a condênaça o êm sêgunda insta ncia, ê  possí vêl rêcorrêr 

por mêio dê rêcurso êspêcial ou êxtraordina rio, ou, ainda, por rêcurso ordina rio 

constitucional contra a dêcisa o dênêgato ria dê Habêas Corpus, o quê podê rêformar 

a sêntênça ê dêtêrminar a inocê ncia do rê u. 

A dêcisa o profêrida pêla Suprêma Cortê, apêsar dê têr sido tomado êm caso 

êspêcí fico, ja  vêm sêndo aplicada por divêrsos juí zês brasilêiros, muito êmbora violê 

uma sê riê dê tratados intêrnacionais, a êxêmplo da Convênça o Amêricana dê 

Dirêitos Humanos (artigos 8 ê 25), da Dêclaraça o Amêricana dê Dirêitos ê Dêvêrês 

do Homêm (artigo XXVI), da Dêclaraça o Univêrsal dê Dirêitos da Pêssoa Humana da 

Assêmblê ia Gêral das Naço ês Unidas (artigo 11) ê do Pacto Intêrnacional dê Dirêitos 

Civis ê Polí ticos, tambê m do mêsmo o rga o (artigo 14.2). 

Por fim, nêcêssa rio dêstacar quê êssa nova intêrprêtaça o aportada pêlo STF 

dêvêra  agravar ainda mais a situaça o do sistêma pênitência rio brasilêiro o qual, ja  

supêrlotado, na o podêra  suportar os novos prêsos proviso rios. Afinal, o paí s possuí a, 

antês mêsmo dêssa dêcisa o, 222.190 pêssoas cumprindo pênas proviso rias dê 

privaça o dê libêrdadê para um total dê 115.656 vagas, conformê a tabêla abaixo, 

êxtraí da do Anua rio Brasilêiro dê Sêgurança Pu blica (2015).ii Os dados sa o 

rêfêrêntês ao pêrí odo 2013-2014 ê trazêm informaço ês como o nu mêro dê prêsos 

proviso rios no Brasil ê por Unidadês da Fêdêraça o, bêm como êm rêlaça o ao nu mêro 

total dê prêsos. Vêjamos: 
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Nota-se, portanto, o absurdo cenário em que quase metade dos indivíduos 

em situação de privação de liberdade no Brasil são presos provisórios. Os dados, 

porém, tornam-se ainda mais assustadores quando verificamos que, nos últimos 20 

anos, a população carcerária cresceu 400% no paísiii e que temos em aberto mais de 
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500 mil mandados de prisão.iv Assim, hoje, a taxa nacional de encarceramento é de 

300 indivíduos por 100 mil habitantes. 

É imprescindível, entretanto, demarcar uma ressalva sobre a obtenção das 

informações referentes ao encarceramento no Brasil. Os dados são colhidos e 

retidos dentro de cada estado federativo, através da atividade do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), em cada uma das unidades prisionais. Todavia, o 

levantamento é obtido com mais dificuldades em determinados estados, e o 

problema é reconhecido pelo próprio DEPEN no relatório nacional. Por isso, é 

preciso reconhecer que os próprios dados oficiais são insuficientes para a 

compreensão das falhas estruturais no sistema penitenciário. 

2. MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE 

Para comprêêndêr o cêna rio das principais violaço ês dê Dirêitos Humanos 

pêrpêtradas contra mulhêrês êm situaça o dê ca rcêrê no Brasil, ê  nêcêssa rio dêstacar, 

dêsdê logo, quê  

Sêgundo dados do World Female Imprisonment List, rêlato rio produzido 

pêlo Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, University of 

London, êxistêm mais dê 700.000 mulhêrês prêsas êm êstabêlêcimêntos 

pênais ao rêdor do mundo. Em nu mêros absolutos, o Brasil tinha, êm 2014, 

a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo, 

ficando atra s dos Estados Unidos (205.400 mulhêrês prêsas), China 

(103.766), Ru ssia (53.304) ê Taila ndia (44.751).v 

TABELA: Os vintê paí sês com maior populaça o prisional fêminina do mundovi 
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 Com a constataça o dê quê o Brasil ê  um dos principais Estados 

êncarcêradorês dê mulhêrês no mundo, buscamos comprêêndêr como sê dêu o 

crêscimênto vêrtiginoso dêssa populaça o prisional nos u ltimos quinzê anos, frêntê 

ao crêscimênto do êncarcêramênto dê homêns. 

TABELA: Evoluça o da populaça o prisional sêgundo gê nêro. Brasil. 2000 a 2014vii 

 

  Alê m do crêscimênto do êncarcêramênto dê mulhêrês, rêssaltamos quê 30% 

dêssas êsta o prêsas sêm condênaça o, ou sêja, constituêm partê da populaça o 

carcêra ria proviso ria como nos mostra a pro xima tabêla. 

TABELA: Mulhêrês privadas dê libêrdadê - naturêza da prisa o ê tipo dê rêgimê (2014)viii 
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  O total dê prêsos proviso rios brasilêiros êm 2011 êra dê 217.146 rêclusos, o 

quê rêprêsêntava 42,2% da populaça o carcêra ria. Dêstês, 14.811 êram classificados 

como do sêxo fêminino ê 202.335 como do sêxo masculino, o quê configuraria um 

total dê 6,8% dê mulhêrês no total dê prêsos proviso rios brasilêiros. 

  Alê m dê êstarêm insêridas êm um sistêma quê as êncarcêra sêm condênaça o, 

êstas mulhêrês sa o agêntês dê êstruturas criminosas organizadas ê protagonizadas 

majoritariamêntê por homêns. Em rêlaça o ao total dê prêsas: 

êm torno dê 68% dêlas possuêm vinculaça o pênal por ênvolvimênto com 

o tra fico dê drogas na o rêlacionado a s maiorês rêdês dê organizaço ês 

criminosas. A maioria dêssas mulhêrês ocupa uma posiça o coadjuvantê no 

crimê, rêalizando sêrviços dê transportê dê drogas ê pêquêno comê rcio; 

muitas sa o usua rias, sêndo poucas as quê êxêrcêm atividadês dê gêrê ncia 

do tra fico.ix 

3. MEDIDAS PARA REDUZIR A PRISÃO PREVENTIVA NO BRASIL 

3.1 Implementação de audiências de custódia 

 Em 6 dê fêvêrêiro dê 2015, o Consêlho Nacional dê Justiça implêmêntou o 

projêto Audiê ncia dê Custo dia, quê prêtêndê garantir a ra pida aprêsêntaça o do 

prêso êm juí zo nos casos dê priso ês êm flagrantê (anêxo II).x A idêia ê  quê o acusado 

sêja aprêsêntado ê êntrêvistado pêlo juiz, êm uma audiê ncia na qual tambê m sêra o 

ouvidas as manifêstaço ês do Ministê rio Pu blico, da Dêfênsoria Pu blica ou do 

advogado do prêso/a. 

 Durantê a audiê ncia, o juiz analisa a prisa o sob o aspêcto da lêgalidadê, da 

nêcêssidadê ê da adêquaça o da continuidadê da prisa o ou da êvêntual concêssa o dê 

libêrdadê, com ou sêm a imposiça o dê outras mêdidas cautêlarês. O juiz podê avaliar 

tambê m êvêntuais ocorrê ncias dê tortura, abuso dê podêr, maus-tratos ê quaisquêr 

outras irrêgularidadês. 

  O projêto prêvê , ainda, a êstruturaça o dê Cêntrais Intêgradas dê Altêrnativas 

Pênais ê Cêntrais dê Monitoramênto Elêtro nico. Aguarda-sê tambê m a êstruturaça o 

dê sêrviços dê assistê ncia social ê ca maras dê mêdiaça o pênal. Todas êssas mêdidas 

visam aprêsêntar ao juiz altêrnativas ao êncarcêramênto proviso rio. 

  A implêmêntaça o das audiê ncias dê custo dia êsta  êm consona ncia com 

tratados intêrnacionais ratificados pêlo Brasil, como o Pacto Intêrnacional dê 
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Dirêitos Civis ê Polí ticos ê a Convênça o Amêricana dê Dirêitos Humanos. No êntanto, 

a Dêfênsoria Pu blica dê Minas Gêrais vêm avaliando quê, apêsar da implêmêntaça o 

dêssas audiê ncias, a maioria dos indiví duos conduzidos ao juiz dê custo dia ainda ê  

mantido prêso provisoriamêntê. Vêjamos os dados colêtados por êsta Dêfênsoria 

Pu blica dêsdê a implêmêntaça o do projêto no êstado dê Minas Gêrais: 
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 São poucos ainda os estudos relativos a esses números. No momento, 

podemos valorizar a implementação das audiências de custódia, porém, ainda 

detectar necessidade de avanços para que se reduza efetivamente o número de 

presos provisórios no país.  

3.2 Mutirão de habeas corpus 

No primêiro sêmêstrê dê 2015, o sistêma carcêra rio minêiro implodiu.xi Tal 

êra a gravidadê da situaça o quê o Podêr Judicia rio dêfêriu a intêrdiça o dê unidadês 

prisionais para tutêlar a dignidadê dos dêtêntos ê dos agêntês dê sêgurança.xii Antê 

a nêcêssidadê dê rêalocaça o dos prêsos ê da abêrtura dê vagas, surgiu a parcêria da 

Subsêcrêtaria dê Administraça o Prisional dê Minas Gêrais (SUAPI/MG) com a 

Divisa o dê Assistê ncia Judicia ria da Univêrsidadê Fêdêral dê Minas Gêrais 

(DAJ/UFMG) para atuar no Cêntro dê Rêmanêjamênto do Sistêma Prisional 

(CERESP) Gamêlêira, situado êm Bêlo Horizontê/MG, o qual, apêsar dê ofêrtar 404 

vagas, abrigava, no iní cio dê 2015, um total dê 1.485 prêsos.xiii 

Dêsênvolvêu-sê, ênta o, um mutira o para êlaboraça o dê habeas corpus êm 

favor dos rêclusos do CERESP Gamêlêira. A aça o ênvolvêu difêrêntês êntidadês, 
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dêntrê as quais, a Sêcrêtaria dê Estado dê Dêfêsa Social, a SUAPI, o Consêlho dê 

Criminologia ê Polí tica Criminal do Estado dê Minas Gêrais ê a DAJ/UFMG, contando 

com a participaça o dê aproximadamêntê 150 graduandos êm Dirêito ê 20 advogados 

volunta rios vinculados aos quadros da DAJ. 

 Entrê os dias 22/05 ê 19/06/2015, os participantês rêalizaram quatro 

visitas ao CERESP ê anotaram 1.102 casos. As informaço ês colhidas foram êstudadas 

ê os procêssos analisados. Postêriormêntê, foram êlaborados habeas corpus pêlos 

graduandos. As pêças procêssuais foram corrigidas pêlos advogados da DAJ ê, ênta o, 

ênviadas para cada prêso. Caso fossê dê sêu dêsêjo, o habeas corpus sêria assinado 

pêlo rêcluso, quê, como pêrmitê a lêgislaça o procêssual pênal pa tria, figuraria como 

impêtrantê. 

A visita ao CERESP Gamêlêira dêsvêlou cêlas êscuras, sujas, mal arêjadas ê 

com têrrí vêl odor. As instalaço ês sanita rias sê mostraram prêca rias, faltando o 

mí nimo para a manutênça o da higiênê pêssoal ê colêtiva. Os prêsos tinham 

dificuldadê dê locomoça o ê dê posicionamênto dêntro das cêlas, êram 

impossibilitados dê rêalizar as nêcêssidadês ba sicas, como dormir, sê êxêrcitar, ê 

tarêfas cotidianas simplês, como sê banhar ê lêr. 

Em facê da gravê situaça o pêrcêbida, todos os habeas corpus contaram com 

uma têsê gêral arguindo a supêrlotaça o como vêtor dê dêsrêspêito a  dignidadê 

humana, aos para mêtros intêrnacionais dê protêça o ê aos dirêitos fundamêntais 

constitucionais. 

O rêsultado da impêtraça o dêssas aço ês constitucionais, porê m, na o foi o 

êspêrado, dado quê a têsê gêral adotada para fundamêntar as pêças foi considêrada 

insuficiêntê pêla na o aprêsêntaça o dê provas. Ocorrê quê o dêtêntor das 

informaço ês comprobato rias dê supêrlotaça o ê  justamêntê o Estado, na o havêndo 

raza o para quê o o rga o julgador na o oficiassê as autoridadês compêtêntês para 

aprêsêntar tais dados. Abaixo, sêguê uma das êmêntas para êxêmplificar a posiça o 

do Tribunal dê Justiça dê Minas Gêrais: 

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRA FICO DE DROGAS ê ASSOCIAÇA O PARA 
O TRA FICO - ILEGALIDADE DA CUSTO DIA - TRATAMENTO DESUMANO, 
SUPERLOTAÇA O DA PRISA O - NA O COMPROVADA - PRESSUPOSTOS E 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES NOS 
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AUTOS. I. Cabê ao impêtrantê comprovar as alêgaço ês fêitas no writ, uma 
vêz quê a via êstrêita do habêas corpus na o comporta a dilaça o probato ria. 
II. Sêndo o tra fico dê drogas, hodiêrnamêntê, o crimê dê maior 
prêocupaça o das polí ticas dê sêgurança pu blica, êxistindo nos autos fortês 
indí cios dê autoria ê êstando comprovada a matêrialidadê dêlitiva, a 
prisa o prêvêntiva, mêdida dê êxcêça o, sê faz nêcêssa ria para garantia da 
ordêm ê da sau dê pu blica. Intêiro Têor: “[...] Plêitêia o paciêntê o 
rêconhêcimênto da ilêgalidadê da sua custo dia cautêlar, uma vêz quê sê 
êncontra rêcluso êm unidadê prisional supêrlotada, violando, assim os 
dirêitos humanos. Sêm raza o, todavia. Inicialmêntê, rêgistro quê o 
impêtrantê na o cuidou dê comprovar as alêgaço ês fêitas dê quê êstaria 
submêtido a tratamênto dêgradantê, dêsumano ê cruêl na prisa o, o quê 
torna invia vêl a ana lisê das afirmaço ês, pois, como sabido, o habêas corpus 
ê  dê cogniça o suma ria, dêvêndo a prova do alêgado vir prê -constituí da. 
[...]  (TJMG -  Habêas Corpus Criminal  1.0000.15.086669-7/000, 
Rêlator(a): Dês.(a) Albêrto Dêodato Nêto , 1ª CA MARA CRIMINAL, 
julgamênto êm 15/12/2015, publicaça o da su mula êm 25/01/2016) 
 

 

 

Foto tirada durantê o mutira o dê habeas corpus. 

 

3.3 Adoção de medidas cautelares 

 Dê acordo com o ordênamênto brasilêiro, a prisa o prêvêntiva so  dêvê sêr 

dêtêrminada quando na o for cabí vêl a sua substituiça o por uma das mêdidas 

êlêncadas no artigo 319 do Co digo dê Procêsso Pênal: 
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Art. 319.  Sa o mêdidas cautêlarês divêrsas da prisa o 
I - comparêcimênto pêrio dico êm juí zo, no prazo ê nas condiço ês fixadas 
pêlo juiz, para informar ê justificar atividadês;  
II - proibiça o dê acêsso ou frêquê ncia a dêtêrminados lugarês quando, por 
circunsta ncias rêlacionadas ao fato, dêva o indiciado ou acusado 
pêrmanêcêr distantê dêssês locais para êvitar o risco dê novas 
infraço ês;         
 III - proibiça o dê mantêr contato com pêssoa dêtêrminada quando, por 
circunsta ncias rêlacionadas ao fato, dêva o indiciado ou acusado dêla 
pêrmanêcêr distantê;         
IV - proibiça o dê ausêntar-sê da Comarca quando a pêrmanê ncia sêja 
convêniêntê ou nêcêssa ria para a invêstigaça o ou instruça o;           
V - rêcolhimênto domiciliar no pêrí odo noturno ê nos dias dê folga quando 
o invêstigado ou acusado tênha rêsidê ncia ê trabalho fixos; 
VI - suspênsa o do êxêrcí cio dê funça o pu blica ou dê atividadê dê naturêza 
êcono mica ou financêira quando houvêr justo rêcêio dê sua utilizaça o para 
a pra tica dê infraço ês pênais; 
VII - intêrnaça o proviso ria do acusado nas hipo têsês dê crimês praticados 
com violê ncia ou gravê amêaça, quando os pêritos concluí rêm sêr 
inimputa vêl ou sêmi-imputa vêl (art. 26 do Co digo Pênal) ê houvêr risco dê 
rêitêraça o;  
VIII - fiança, nas infraço ês quê a admitêm, para assêgurar o 
comparêcimênto a atos do procêsso, êvitar a obstruça o do sêu andamênto 
ou êm caso dê rêsistê ncia injustificada a  ordêm judicial;  
IX - monitoraça o êlêtro nica.  

 

 As mêdias cautêlarês, assim como a prisa o prêvêntiva, so  dêvêm sêr aplicadas 

apo s comprovados a matêrialidadê do dêlito ê os indí cios dê quê aquêlê sujêito sêja 

o autor. Em um sêgundo momênto, ê  nêcêssa rio vêrificar atos daquêlê indiví duo quê 

coloquêm êm risco a garantia da ordêm pu blica, da ordêm êcono mica, a aplicaça o da 

lêi pênal ê a convêniê ncia da instruça o criminal. Adêmais, dêvê sêr fêita uma ana lisê 

acêrca da adêquaça o da mêdida para os fins êxpostos acima. 

 A aplicaça o da prisa o prêvêntiva êm dêtrimênto dê mêdidas cautêlarês 

divêrsas dêvê sêr justificada ê ocorrêr somêntê sê comprovada a inadêquaça o das 

cautêlarês. Têm-sê vêrificado, no êntanto, quê muitos juí zês rêcorrêm dirêtamêntê a  

prisa o prêvêntiva sêm justificar a sua êscolha. 

 Cumprê ainda dêstacar, quê a indisponibilidadê dê rêcursos (sêjam matêriais 

ou humanos) têm contribuí do para uma aplicaça o arbitra ria da opça o mais gravosa 

para o sêr-humano. Assim, têm-sê obsêrvado o uso indêvido ê indiscriminado das 

tornozêlêiras êlêtro nicas, ora aplicadas aos prêsos ja  condênados êm sêntênça 

transitada êm julgado, ora aplicadas a rê us quê na o cumprêm os rêquisitos da 

mêdida cautêlar. Frêntê a êssa situaça o, a falta dos aparêlhos dê monitoraça o 
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êlêtro nica aos quê rêalmêntê podêriam porta -las têm fêito com quê muitos juí zês 

apliquêm a prisa o prêvêntiva quando na o sêria nêcêssa rio. 

 

4. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, TRAVESTILIDADE E TRANSEXUALIDADE: UM CASO CONCRETO 

DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 Em maio dê 2015, a Clí nica dê Dirêitos Humanos da UFMG (CdH) foi 

convidada por profissionais do Ambulato rio Sa o Vicêntê dê Paula do Hospital das 

Clí nicas, vinculado a  Faculdadê dê Mêdicina da UFMG, a participar dê uma rêunia o 

para discussa o do acautêlamênto dê uma adolêscêntê trans no sistêma 

socioêducativo dê Minas Gêrais. A adolêscêntê, quê atê  ênta o êstava acautêlada êm 

um Cêntro dê Intêrnaça o Proviso ria (CEIP) para adolêscêntês do gê nêro masculino, 

rêivindicava sua idêntidadê dê gê nêro fêminina. Tal idêntidadê lhê fora nêgada 

dêsdê sua chêgada no Cêntro Intêgrado dê Atêndimênto ao Adolêscêntê Autor dê Ato 

Infracional dê Bêlo Horizontê – CIA/BH, momênto êm quê sêus cabêlos foram 

cortados, suas roupas fêmininas foram trocadas por vêstimêntas masculinas ê sua 

maquiagêm ê acêsso rios foram rêtirados. 

 A adolêscêntê, quê sê idêntificava como travêsti, rêvêlou têr sido 

‘dêsmontada’, uma vêz quê foi tratada como mênino, chamada por sêu nomê dê 

rêgistro ê êncaminhada ao cêntro dê intêrnaça o proviso ria masculino. Vê -sê, 

portanto, quê a lo gica para dêfiniça o do tratamênto dispênsado aos adolêscêntês ê  a 

do sêxo biolo gico. Dê modo a frêar o quadro dê violê ncias quê sê pêrpêtuava ja  no 

Cêntro dê Intêrnaça o Sa o Bênêdito – assê dio ê violê ncia sêxual, violê ncia psicolo gica, 

privaça o/abstinê ncia dê hormo nios fêmininos –, mobilizaram-sê Ambulato rio, 

Subsêcrêtaria dê Atêndimênto a s Mêdidas Socioêducativas (Suasê), Cêntro 

Socioêducativo dê Intêrnaça o Masculina (CEAD) ê dê Intêrnaça o Fêminina dê Minas 

Gêrais, profissionais da Sêcrêtaria dê Sau dê ê do Sêtor dê Acompanhamênto das 

Mêdidas Privadas dê Libêrdadê (Samrê), Sêcrêtaria dê Estado dê Dêfêsa Social 

(SEDS) ê Clí nica dê Dirêitos Humanos da UFMG. Nêssê ênsêjo, a CdH rêdigiu um 

rêlato rio acêrca da nêcêssidadê do acautêlamênto da adolêscêntê êm cêntro dê 

intêrnaça o fêminino, visando acionar dirêtamêntê o Juiz rêsponsa vêl pêlo caso. Para 
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tanto, êvocou-sê a dêmanda por prêrrogativas difêrênciadas dê tratamênto 

conformê os dispositivos da Lêi nº 12.594/2012 ê do Plano Nacional dê 

Atêndimênto Socioêducativo dê 2013. Apontou-sê, ainda, para a nêcêssidadê dê 

rêspêito a  oriêntaça o sêxual ê idêntidadê dê gê nêro – partês êssênciais da dignidadê 

humana – dê indiví duos êm situaça o dê privaça o dê libêrdadê, conformê o disposto 

nos Princí pios dê Yogyakartaxi ê nos Princí pios ê Boas Pra ticas sobrê a Protêça o das 

Pêssoas Privadas dê Libêrdadê nas Amê ricas.xii A rêcomêndaça o da CdH 

conjuntamêntê com os dêpoimêntos ê pronunciamêntos dê alguns dos o rga os 

supracitados ê do Ministê rio Pu blico dê Minas Gêrais foi acatada pêlo Juiz, quê 

dêcidiu pêla transfêrê ncia da adolêscêntê travêsti para cêntro dê intêrnaça o 

fêminino. 

 

5. PEDIDOS DE RECOMENDAÇÕES DA CIDH AO ESTADO 

 Diantê do êxposto, pêdê-sê a êsta Honora vêl Comissa o quê rêcomêndê ao 

Brasil: 

1- Em rêlaça o a s mulhêrês privadas dê libêrdadê: 

a) Atênça o para a disponibilidadê ê supêrlotaça o dê êstabêlêcimêntos 

dêstinados a mulhêrês êm situaça o dê prisa o procêssual. Enquanto 52% 

das unidadês masculinas sa o dêstinadas ao rêcolhimênto dê prêsos 

proviso rios, apênas 27% das unidadês fêmininas tê m êsta finalidadê; 

b) Considêraça o das nêcêssidadês dê gêstantês ê ma ês na êstruturaça o das 

cêlas ê na criaça o dê bêrça rios ê crêchês nas unidadês pênitência rias, bêm 

como atênça o ao dirêito das mulhêrês amamêntarêm sêus filhos. 

Atualmêntê mênos dê 40% do total dê prêsí dios dispo ê dê cêlas para 

gêstantês ê dê bêrça rios ê crêchês. 

c) Garantia dê condiço ês dê higiênê ê dos dirêitos rêprodutivos das 

mulhêrês êncarcêradas, com o consêquêntê fornêcimênto dê 

absorvêntês, pí lula anticoncêpcional ê prêsêrvativos fêmininos dêntro do 

sistêma pênitência rio, bêm como com a garantia dê parto humanizado a s 

mulhêrês êncarcêradas. 
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2- Em rêlaça o a s mêdidas para rêduzir as priso ês prêvêntivas no Brasil: 

a) Rêforço do cara têr êxcêpcional da prisa o prêvêntiva ê adoça o dê mêdidas 

êficazês para rêduzi-la, ajustando-sê aos para mêtros intêramêricanos; 

b) Estabêlêcimênto dê critê rios mais rigorosos dê fundamêntaça o das 

dêciso ês judiciais quê imponham a prisa o prêvêntiva, para quê sêjam 

apontadas as causas quê lêgitimamêntê a justificam ê dêmonstrado quê 

nênhuma outra mêdida sê mostra u til no caso concrêto; 

c) Manutênça o dê um sistêma dê dados nacional acêrca dos prêsos 

proviso rios no Brasil, com rêlaça o ao nu mêro dê vagas; 

d) Invêstimênto êm sistêmas dê monitoramênto, dê forma a possibilitar a 

imposiça o dê cautêlarês, divêrsas do êncarcêramênto; 

e) Espêcial atênça o ao prêcêdêntê abêrto pêlo Suprêmo Tribunal Fêdêral, 

para quê sê rêtornê ao êntêndimênto antêrior, mais bênê fico, dê forma a 

apênas aplicar a êxêcuça o proviso ria da pêna êm raza o dê condênaça o 

criminal transitada êm julgado, nos têrmos da Constituiça o brasilêira. 

3- Em rêlaça o a s pêssoas trans: 

a) Adoça o do nomê social êm todos os rêgistros intêrnos da pêssoa privada 

dê libêrdadê, fichas dê cadastro, formula rios, instrumêntais, prontua rios 

ê documêntos congê nêrês do atêndimênto prêstado aos usua rios dirêtos 

ê indirêtos dê todas as unidadês pêrtêncêntês ao organograma 

institucional das Sêcrêtarias dê Estado dê Polí ticas para Crianças, 

Adolêscêntês ê Juvêntudê, inclusivê os Consêlhos Tutêlarês; 

b) O na o 'dêsmontê' do prêso/a ê socioêducando/a, ou sêja, consêrvaça o das 

caractêrí sticas, êstilí sticas dê gê nêro êxtêrnalizadas pêlas pêssoas trans; 

c) Garantia dê acêsso a têcnologias dê construça o dê gê nêro dêntro dos 

locais dê acautêlamênto; 

d) Prêvisa o dê atêndimênto por profissionais dê sau dê dêntro dos locais dê 

privaça o dê libêrdadê êm consona ncia com as dêmandas êspêcificas da 

populaça o trans, como a hormonizaça o, prêfêrêncialmêntê acompanhada 

da intêrrupça o da pubêrdadê ê dêmais mêcanismos ênvolvidos no 

procêsso dê construça o corporal (Portaria nº2.803, dê 19 dê novêmbro 
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dê 2013 do Ministê rio dê Sau dê ê Parêcêr CFM n°8/13, êm anêxo – III ê 

IV); 

e) Implêmêntaça o dê capacitaço ês ê formaço ês humaní sticas, para os 

agêntês dos sistêmas prisional ê socioêducativo, como mê todo êficaz para 

trabalhar a comprêênsa o ê o rêconhêcimênto das divêrsidadês sêxuais ê 

dê gê nêro, objêtivando na o apênas a adaptaça o ê acomodamênto dos/as 

prêsos/as ê socioêducandos/as, êm êspêcial aquêlês quê sê idêntificam 

como transêxuais, para cumprimênto da pêna/mêdida, mas tambê m a 

êlaboraça o conjunta dê dirêtrizês para o acautêlamênto dê outros 

adolêscêntês trans no futuro; 

f) Adêquaça o dê sêus dispositivos intêrnos sobrê infa ncia ê juvêntudê êm 

conflito com a lêi, assim como sobrê o tratamênto da populaça o 

carcêra ria, êm conformidadê ao artigo 2º da Convênça o Amêricana dê 

Dirêitos Humanos ê êm alusa o aos Princí pios Intêrnacionais dê 

Yogyakarta, êspêcificamêntê o princí pio 9: 

Toda pêssoa privada da libêrdadê dêvê sêr tratada com humanidadê ê com 
rêspêito pêla dignidadê inêrêntê a  pêssoa humana. A oriêntaça o sêxual ê 
idêntidadê dê gê nêro sa o partês êssênciais da dignidadê dê cada pêssoa. 
Os Estados dêvêra o: 

a) Garantir quê a dêtênça o êvitê uma maior marginalizaça o das pêssoas 
motivada pêla oriêntaça o sêxual ou idêntidadê dê gê nêro, êxpondo-as a 
risco dê violê ncia, maus-tratos ou abusos fí sicos, mêntais ou sêxuais; 

b) Fornêcêr acêsso adêquado a  atênça o mê dica ê ao aconsêlhamênto 
apropriado a s nêcêssidadês das pêssoas sob custo dia, rêconhêcêndo 
qualquêr nêcêssidadê êspêcial rêlacionada a  oriêntaça o sêxual ou 
idêntidadê dê gê nêro, inclusivê no quê sê rêfêrê a  sau dê rêprodutiva, 
acêsso a  informaça o ê têrapia dê HIV/Aids ê acêsso a  têrapia hormonal ou 
outro tipo dê têrapia, assim como a tratamêntos dê rêassignaça o dê 
sêxo/gê nêro, quando dêsêjado; 

c) Assêgurar, na mêdida do possí vêl, quê todos os dêtêntos ê dêtêntas 
participêm dê dêciso ês rêlacionadas ao local dê dêtênça o adêquado a  sua 
oriêntaça o sêxual ê idêntidadê dê gê nêro; 

d) Implantar mêdidas dê protêça o para todos os prêsos ê prêsas vulnêra vêis a  
violê ncia ou abuso por causa dê sua oriêntaça o sêxual, idêntidadê ou 
êxprêssa o dê gê nêro ê assêgurar, tanto quanto sêja razoavêlmêntê 
pratica vêl, quê êssas mêdidas dê protêça o na o impliquêm maior rêstriça o 
a sêus dirêitos do quê aquêlas quê ja  atingêm a populaça o prisional êm 
gêral; 

ê) Assêgurar quê as visitas conjugais, ondê sa o pêrmitidas, sêjam concêdidas 
na basê dê igualdadê a todas as pêssoas aprisionadas ou dêtidas, 
indêpêndêntê do gê nêro dê sua parcêira ou parcêiro; 

f) Proporcionar o monitoramênto indêpêndêntê das instalaço ês dê dêtênça o 
por partê do Estado ê tambê m por organizaço ês na o-govêrnamêntais, 
inclusivê organizaço ês quê trabalhêm nas a rêas dê oriêntaça o sêxual ê 
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idêntidadê dê gê nêro; 
g) Implantar programas dê trêinamênto ê consciêntizaça o, para o pêssoal 

prisional ê todas as outras pêssoas do sêtor pu blico ê privado quê êsta o 
ênvolvidas com as instalaço ês prisionais, sobrê os padro ês intêrnacionais 
dê dirêitos humanos ê princí pios dê igualdadê ê na o-discriminaça o, 
inclusivê êm rêlaça o a  oriêntaça o sêxual ê idêntidadê dê gê nêro.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.clinicadhufmg.com/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 

Divisão de Assistência Judiciária – DAJ 
 
 

 

 
Divisão de Assistência Judiciária - Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. João Pinheiro, nº 100 - Ed. Villas-Boas - 7º andar, BH/MG, CEP 30.130-180, Tel: (31) 3409-8667 
www.clinicadhufmg.com  

 
 

i ZACKSESKI, Cristina. O problema dos presos sem julgamento no Brasil. In. Anuário do Fórum brasileiro de 

Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2010, p. 88 – 99. 
ii Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Referências: jun./2013 e jun./2014. 
iii Ministério da Justiça. Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo empírico sobre a duração da 

prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico (Bahia e Santa Catarina, 2008-2012). Série Pensando o Direito, 

nº 54. Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. 2015. 
iv Relatório do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/bnmp/#/relatorio. 
v Supra nota ii. 
vi Supra nota ii. 
vii Supra nota ii. 
viii Supra nota ii. 
ix Supra nota ii. 
x Os termos de adesão ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, 
o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa podem ser visualizados no link a seguir, 
por estado: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-
custodia/documentos.  
xi Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação 

à Orientação Sexual e a Identidade de Gênero, 2006. 
xii CIDH, Princípios e boas práticas sobre a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas, 

adotados pela CIDH através da Resolução 1/08 no 131º período ordinário de sessões, celebrado do 3 ao 

14 de março de 2008. 
x CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Audiência de Custódia: histórico. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/historico. Acesso em 

26 de março de 2016 
xi ALVES, Letícia. Governo de Minas anuncia criação de até 500 vagas no sistema prisional, mas déficit ainda 

é alto. 2015. Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/governo-de-minas-anuncia-criac-

o-de-ate-500-vagas-no-sistema-prisional-mas-deficit-ainda-e-alto-1.319607. AQUINO, Yuri Alvarenga 

Peixoto; AZEVEDO, Lucas Frederico Viana Azevedo; BARBOSA, Jéssica Luiza; MALTA, Rafaella Rodrigues. O 

papel da Universidade em face da superlotação carcerária. 2º Congresso de Extensão da Associação das 

Universidades do Grupo Montevideo (AUGM), realizado em Campinas – UNICAMP, no período de 09 a 12 

de outubro de 2015.   
xii SILVA, Cristiane. Mutirão para desafogar Ceresp Gameleira já atendeu 150 detentos. 2015. Disponível 

em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/05/22/interna_gerais,650330/mutirao-para-

desafogar-ceresp-gameleira-ja-atendeu-150-detentos.shtml. 
xiii SILVEIRA, Cristiano. O colapso no sistema penitenciário de Minas Gerais. 2015. Disponível em: 

http://www.ptmg.org.br/o-colapso-no-sistema-penitenciario-de-minas-gerais/#.Vf2bKd9Viko 

 

 

Audiência Medidas para reduzir as prisões preventivas nas Américas realizada no 157º 
período ordinário de sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vídeo 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=oPFwd9NK1Js e fotos disponíveis 
em https://m.flickr.com/#/photos/cidh/26186883931/. 
 

 

                                                           

http://www.clinicadhufmg.com/
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/documentos
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/documentos
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/historico
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/governo-de-minas-anuncia-criac-o-de-ate-500-vagas-no-sistema-prisional-mas-deficit-ainda-e-alto-1.319607
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/governo-de-minas-anuncia-criac-o-de-ate-500-vagas-no-sistema-prisional-mas-deficit-ainda-e-alto-1.319607
http://www.ptmg.org.br/o-colapso-no-sistema-penitenciario-de-minas-gerais/#.Vf2bKd9Viko
https://www.youtube.com/watch?v=oPFwd9NK1Js
https://m.flickr.com/#/photos/cidh/26186883931/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 

Divisão de Assistência Judiciária – DAJ 
 
 

 

 
Divisão de Assistência Judiciária - Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. João Pinheiro, nº 100 - Ed. Villas-Boas - 7º andar, BH/MG, CEP 30.130-180, Tel: (31) 3409-8667 
www.clinicadhufmg.com  

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

O uso político da prisão preventiva no Brasil: notas e 

textos de Juarez Guimarães e Fábio W. Reis 
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Belo Horizonte, 04 de abril de 2016 

 

À Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

 

Em resposta à solicitação da Clínica de Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Minas Gerais e do Grupo de Estudos em Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, envio para a apreciação dos integrantes da Comissão textos de duas 

publicações de minha autoria:  

 

 O artigo “Por que a Operação Lava-Jato está corrompida?”, publicado no sítio 

eletrônico da Revista Carta Maior em 28 de junho de 2015, disponível em 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Por-que-a-Operacao-Lava-Jato-esta-

corrompida-/4/33853, último acesso em 03 de abril de 2016; e  

 

 O capítulo no livro “Midiatização instrumental versus publicidade democrática na 

Operação Lava-Jato”, do livro Risco e futuro da democracia brasileira; Direito 

e Política no Brasil contemporâneo, no prelo, pela Editora da Fundação 

Perseu Abramo. 

 

A utilização de prisões preventivas, em aberta contradição com o devido 

processo legal, que prevê a presunção da inocência e a não prisão do acusado antes 

de ser julgado, com o direito à defesa, tem sido reiteradamente decidida pelo juiz Moro1 

com a complacência da primeira instância recursal da justiça federal, sediada no Rio 

Grande do Sul. Os dois motivos previstos para a prisão preventiva, que deve ter um 

prazo determinado e não indeterminado como vem sido praticado, é o da obstaculização 

das investigações e da continuidade de práticas de ilícitos por parte de quem é acusado. 

Em vários casos, não tem se verificado nenhum dos dois pressupostos. Pelo contrário, 

as prisões preventivas têm sido claramente utilizadas para forçar delações premiadas, 

o que, novamente, contraria a legislação brasileira sobre delações. 

Esperamos que as informações e opiniões prestadas contribuam para lançar 

luzes sobre uma forma de atuação do Poder Judicial que desrespeita à normativa 

interamericana e atentando contra os princípios da Carta Democrática da Organização 

dos Estados Americanos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Juarez Guimarães 

Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais 

(DCP/UFMG) 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1695638860240381 

 

1 Magistrado responsável pela chamada “Operação Lava-Jato” sobre crimes relacionados à corrupção. 

http://www.clinicadhufmg.com/
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Por-que-a-Operacao-Lava-Jato-esta-corrompida-/4/33853
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Por-que-a-Operacao-Lava-Jato-esta-corrompida-/4/33853
http://lattes.cnpq.br/1695638860240381


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 

Divisão de Assistência Judiciária – DAJ 
 
 

 

 
Divisão de Assistência Judiciária - Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. João Pinheiro, nº 100 - Ed. Villas-Boas - 7º andar, BH/MG, CEP 30.130-180, Tel: (31) 3409-8667 
www.clinicadhufmg.com  

 
 

Por que a Operação Lava-Jato está corrompida? 

 

Juarez Guimarães 

 

A corrupção da Justiça se dá quando ela é capturada pelos interesses de um 

partido da República e viola continuadamente o pacto constitucional democrático. 

 

Quando se iniciou a Operação Lava- Jato, ela foi justamente saudada como uma 

esperança de superação de uma estratégia liberal ou neoliberal de enfrentamento da 

corrupção: pela primeira vez, estava se colocando no primeiro plano do processo de 

investigação as grandes empresas corruptoras, a partir dos avanços legais 

conquistados por iniciativa do governo Dilma.  A estratégia liberal de combate à 

corrupção, ao contrário, centra-se  no entendimento de que a corrupção é um fenômeno 

exclusivamente  estatal e de que, portanto, a diminuição do Estado é a estratégia 

principal para combatê-la. 

Mais além disso, ela colocava no centro as relações mercantis entre os grandes 

lobbies de interesses privados e o processo de eleições no Brasil, o trânsito e a 

organização de redes de corrupção através do financiamento empresarial de eleições e 

partidos. 

Hoje, tendo sempre como referência os padrões republicanos e democráticos, é 

preciso tomar e organizar uma posição firme de denúncia da corrupção da Operação 

Lava Jato como condição para se realizar o devido processo legal de investigação, 

julgamento e punição dos graves crimes de corrupção cometidos contra a Petrobrás e 

o povo brasileiro. 

Já há elementos suficientes para formar um juízo que um grupo de procuradores 

e uma parte da Polícia Federal, sob a coordenação do juiz Moro, corrompe a Justiça ao 

ser instrumento de um partido e violar sistematicamente o pacto constitucional 

democrático. A concepção que organiza esta estratégia de combate à corrupção é a de 

um Estado policial. 

 Todo Estado policial é, em seus fundamentos de legitimidade, anti-republicano porque 

é fundado em uma facção. A concepção democrática de republicana interdita como 

antinômica, isto é, como contrária às suas próprias razões, a ideia de que a virtude da 

república pode ser conduzida pelo arbítrio de um, seja ele um juiz supremo ou 

meramente um juiz, uma empresa ou um cartel de comunicação ou por um dos poderes 

da República.  

O fato de se autonomear como a instância suprema do combate à corrupção não 

autoriza ninguém a agir em nome de todos e contra as leis constitucionais. Ora, a 

ditadura militar de 1964 não já sujou o manto do combate à corrupção com o mesmo 

artifício? 

 

Sete arbítrios e uma corrupção 

 

As consciências democráticas e republicanas brasileiras já podem documentar 

sete violações sistemáticas à Constituição democrática e ao devido processo legal feitas 

no transcurso da Operação Lava jato. 
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A primeira violação foi já o gravíssimo vazamento seletivo de trechos de 

delações premiadas para beneficiar a candidatura Aécio Neves nos dias finais da 

eleição presidencial de 2014. O juiz Moro não se pronunciou, o inquérito de investigação 

do vazamento não teve curso.  O segredo judicial do processo de Justiça foi violado. A 

partir daí, este vazamento seletivo, sempre para atingir adversários do PSDB, 

instrumentalmente manipulados em datas claramente simbólicas, tornou-se a regra: 

diária, ostensiva, criminosa. O que fez o Juiz Moro? Ele próprio cobriu-se inteiramente 

do manto da mídia de oposição, recebendo prêmio de uma empresa que se beneficia 

ilegalmente destes vazamentos! 

A segunda violação foi o engajamento dos coordenadores pela Polícia Federal 

e mesmo de um Procurador da República em campanhas públicas de oposição e até 

difamatórias da Presidente da República. Tornado público esta postura afrontosa do 

mínimo critério de isenção, eles deveriam ter sido imediatamente afastados da 

coordenação e da participação na investigação da Operação Lava- Jato. 

A terceira violação tem sido o uso de prisões prolongadas e até preventivas como 

modo de forçar delações premiadas. A prisão preventiva, formada no juízo de que o 

preso a ser julgado e condenado poderia, por seu poder, dificultar as investigações, 

baseia-se num arbítrio extremado e perigoso, se não há claramente uma comprovação 

deste ilícito. A partir daí, nenhum cidadão estaria livre de vir a ser preso em processos 

que antecipam a sua culpa antes do julgado. 

 A centralidade conferida ao instituto de delação premiadas e o seu uso arbitrário 

– utilizando-se de um delator reincidente e que já havia faltado com a verdade em seu 

primeiro processo de delação -, a sua publicidade, a formação de juízos públicos a partir 

deles sem a comprovação documental de acusações extravasam o âmbito de uso deste 

procedimento de investigação no devido processo legal. 

A quarta violação é a indevida nacionalização do poder de um juiz municipal 

sobre todo o território nacional através de um artifício da origem local da denúncia. O 

caso é nacional, atinge centralmente a Petrobrás, atinge várias empresas que tem sedes 

em outros centros, abarca políticos de representação nacional mas o controle das 

operações continua ferreamente exercido pelo hoje tristemente famosa “República do 

Paraná”.  Há evidências por todos os lados das ligações dos que dirigem a Operação 

Lava Jato com o PSDB do Paraná. E espanta que só agora, após tudo o que aconteceu, 

tenham vindo a público as fartas e bem documentadas denúncias de corrupção, 

envolvendo o governador Beto Richa e seus grupos palacianos. 

A quinta violação do devido processo legal vem exatamente desta ligação 

escandalosa dos sujeitos da Operação Lava Jato com o PSDB. O único grão-tucano 

citado no processo é um ex-presidente do PSDB que está morto! Nenhuma outra 

relação? E o então tesoureiro do PSDB será investigado? Youssef não mediava 

relações com o PSDB?  Aécio Neves foi citado diretamente por ele mas não não pode 

ser submetido oficialmente a uma investigação? O processo na sua origem está 

direcionado a eximir ou colocar à margem de investigação e suspeição o PSDB. 

A sexta violação é o desrespeito à devida separação legal entre o processo de 

investigar, de acusar e de julgar que vem ocorrendo através das associações 

consorciadas entre grupos da Polícia Federal, grupos de procuradores e juiz. Ora, quem 

investiga não pode agir segundo quem acusa e, muito menos, quem julga não pode 
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pretender dirigir a investigação ou acusar. O escândalo judicial chega ao ponto em que 

o advogado de defesa do delator original também é figura vinculada ao PSDB do 

Paraná. Há já relatos públicos de que houve delações escritas por quem tomava o 

depoimento! 

A sétima violação, que veio em um crescendo, foi a violação pela Polícia Federal, 

autorizada pelo juiz Moro, dos computadores dos advogados de uma empresa cujos 

diretores foram presos. A própria OAB nacional e a OAB de São Paulo pronunciaram-

se publicamente contra mais esta violação. 

Mas a suspeição de ausência mínima de isenção que atinge diretamente o juiz 

Moro é o seu reiterado juízo público da culpabilidade dos acusados antes mesmo do 

processo de julgamento, antecipando-se ao direito de defesa livremente exercido. Já se 

diagnosticou a espetacularização do processo que não é externa mas intrínseca a sua 

própria dinâmica. Inverte-se o processo:  prende-se porque se presume que o acusado 

é culpado e não porque ele foi condenado.  

Estas sete violações constitucionais não são nada mais nada menos do que a 

documentação do vício de corrupção que hoje contamina toda a Operação Lava Jato 

conduzida pela “República do Paraná”: ela está corrompida por que toma um partido na 

República e não toma o partido da República, isto é, do interesse geral da República. 

Hoje ela claramente visa menos a corrupção e mais a destruição facciosa de um partido 

que se constituiu no pluralismo da vida democrática brasileira.  

Não se trata de uma disputa entre advogados de defesa e procuradores, entre 

as competências de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público mas da 

defesa do devido processo legal a partir das normas constitucionais. Também não é o 

caso de reproduzir a polarização entre governo federal e oposição já que é o próprio 

princípio de combate à corrupção que não deve se universalizar e não servir a um 

instrumento de facção, se quiser ser efetivo. E, sobretudo, trata-se de afirmar que 

precisamos é de mais democracia – e não de sua violação – para combater a corrupção. 

 

Um Estado Policial? 

 

Um exemplo deste paradigma de uma concepção de Estado policial no combate 

à corrupção está nas dez propostas do Ministério Público Federal para o combate à 

corrupção, tornadas públicas em março deste ano. As dez propostas são apresentadas 

como incidindo sobre a transparência e presença, efetividade, celeridade e eficiência no 

processo de punição da corrupção.  

Algumas destas propostas são consensuais, refletem reflexões sobre o combate 

à corrupção realizados na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de 

Dinheiro (Enccla), coordenado pelo Ministério da Justiça, incidem sobre questões 

tratadas em projetos de lei enviados pelo governo Dilma ao Congresso Nacional.  

São elas: a criminalização de enriquecimento ilícito de agentes públicos, a 

criminalização do caixa 2 nas eleições, aumento das penas e defesa da caracterização 

como crimes hediondos da corrupção de altos valores, a reforma do sistema de 

prescrição penal, a celeridade nas ações da improbidade administrativa, aumento da 

eficiência e da Justiça nos recursos no processo penal, o confisco alargado das riquezas 

resultantes de crimes julgados e comprovados de corrupção. 
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O que galvanizou a atenção pública, no entanto, sendo condenado praticamente 

por unanimidade pela consciência jurídica democrática do país foi a proposta 8 que 

prevê a “introdução da ponderação dos direitos e interesses em jogo na avaliação da 

exclusão da prova, o que está em harmonia com a legislação de diversos países 

democráticas, inclusive a norte-americana, de onde foi importada a regra da exclusão 

da prova ilícita e da prova derivada da prova ilícita”. Ora, se cabe ao arbítrio de quem 

julga a oportunidade da consideração da prova obtida por meio ilícito – isto é, que 

atentou contra a legalidade e os direitos legais e até os direitos humanos de quem está 

sendo acusado – então, já não se está mais em uma democracia que se fundamenta na 

universalidade do respeito aos direitos do cidadão. Então, pode tudo para se obter uma 

prova? Pode-se violar o segredo judicial, a presunção da inocência, forçar os limites do 

devido processo legal, invadir domicílios, pressionar ilegalmente o processado para 

obter confissões, transgredir a ética que assegura os direitos dos advogados que fazem 

a defesa? Pode-se torturar - fisicamente ou psicologicamente - alguém que se presume 

culpado? 

Será que a Operação Lava Jato, sob a cobertura do simulacro midiático de que 

o PT é a causa da corrupção no Brasil, já está exercendo na prática esta concepção? 

Ora, ao que parece, o que se pretende é inserir na democracia brasileira 

procedimentos de exceção, já denunciados inclusive pela ONU, adotados pelos EUA 

para combater ameaças de terrorismo e cujo símbolo maior é a prisão de Guantánamo. 

Se a proposta 8 é o sintoma escandaloso de uma concepção policialesca do 

combate à corrupção, o conjunto da proposta trai igualmente o seu princípio. Em uma 

concepção republicana e democrática do combate à corrupção, deve haver uma 

combinação virtuosa entre medidas de educação cívica, de prevenção, de investigação, 

de julgamento e punição exemplares. O centro das propostas do Ministério Público 

Federal está focado claramente na dimensão punitiva, dando a ela uma dimensão de 

quase exclusividade.   

Mais sintomaticamente ainda, as propostas simplesmente não se pronunciam 

sobre a evidência escandalosa de que o financiamento empresarial das eleições e 

partidos está na origem da corrupção sistêmica no Brasil. Uma proposta de prevenção 

da corrupção teria que incidir, como uma de suas estratégicas chaves, exatamente aí.  

A concepção autoritária do documento é visível também na forma como 

concentra nas autoridades estatais e não no controle democrático e cidadão sobre elas 

a dimensão fundante do combate à corrupção. Qualquer instituição estatal – inclusive a 

Procuradoria da República – pode ser capturada por interesses políticos ou econômicos 

e colocada a serviço destes interesses. Aliás, não há evidências de que isto ocorreu de 

forma grave durante os governos FHC- com o chamado “Engavetador Geral da 

República” – e continua a ocorrer nos governos estaduais do PSDB?  Seria demasiado 

pedir à Procuradoria Geral da República que refletisse sobre esta possibilidade e 

apresentasse propostas para preveni-la? 

 

O que urge fazer 

 

Se é hoje possível construir o diagnóstico que está em operação no Brasil, sob 

a cobertura midiática do combate à corrupção, um conjunto de ações estratégicas que 
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se pautam por uma concepção autoritária, facional e anti-republicana, o que se pode e 

deve fazer? 

Podemos enunciar aqui, no plano deste ensaio, três diretrizes centrais. Em 

primeiro lugar, trata-se de mobilizar a consciência democrática cidadã e a consciência 

jurídica democrática do país para criar um fórum público, inclusive com interlocução 

internacional, que forme uma opinião rigorosamente crítica sobre a forma como vem 

sendo conduzida a Operação Lava Jato. Este fórum, de caráter pluralista, pode e deve 

formar um juízo público sobre as graves e evidentes ilegalidades cometidas pelos 

agentes do Estado nesta operação. Desde fórum, deve emanar um conjunto de 

orientações e diretrizes de procedimentos a serem tomados pelo Ministério da Justiça. 

Em segundo lugar, seria decisivo que o Ministério da Justiça, a partir desta 

legitimidade pública constituída, adotasse os procedimentos, encaminhamentos e 

regulações necessárias para garantir que a apuração da corrupção na Petrobrás siga o 

devido processo legal previsto na constituição brasileira. 

Em terceiro lugar, as forças democráticas e republicanas brasileiras deveriam 

tomar uma iniciativa pública e pluralista, de caráter supra-partidário, para formar um 

novo pacto nacional pela erradicação da corrupção sistêmica no Brasil. Tal iniciativa 

seria fundamental para retirar das mãos de um paradigma anti-republicano, faccioso e 

anti-democrático o combate à corrupção no país. 
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Midiatização instrumental versus publicidade democrática  

na Operação Lava-Jato 

 

                                                                      Juarez Guimarães 

A defesa da publicidade da Operação Lava-Jato como um direito constitucional 

democrático fundamental do cidadão e como dimensão central paras o seu sucesso 

vem sendo defendida de forma sistemática pelo juiz Moro. 

Já em um artigo escrito em 2004, “Considerações sobre a Operação Mani 

Pulite”¹, o juiz Moro assim postulava: “É a opinião pública esclarecida que pode, pelos 

meios institucionais próprios, atacar as causas estruturais da corrupção. Ademais, a 

punição judicial de agentes públicos corruptos é sempre difícil(...) Nessa perspectiva, a 

opinião pública pode constituir um salutar substitutivo, tendo condição de impor alguma 

espécie de punição a agentes públicos corruptos, condenado-os ao ostracismo”. 

A utilidade estratégica insubstituível da publicidade viria do fato dela ter 

“objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios”.  Após constatar 

que a Operação “Mãos Limpas” “vazava como uma peneira”, ele ainda argumenta que 

“os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações mantinha 

o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva”.  

Além de “tirar a legitimidade e autoridade dos chefes políticos”, a publicidade 

teria tido “o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da 

massa de informações nas mãos dos magistrados, favorecendo novas confissões e 

colaborações. Mais importante: garantiu o apoio da opinião pública às ações judiciais, 

impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos 

magistrados”.  

Recomendando o cuidado na divulgação mas “não a sua proibição abstrata”, o 

juiz Moro reconhecia neste artigo escrito dez anos antes da deflagração da Operação 

os efeitos colaterais negativos desta estratégia publicitária: dez suicídios, a “lesão 

indevida à honra do investigado ou acusado”, a ascensão de Sílvio Berlusconi a partir 

da desmoralização de partidos que ocupavam o centro da vida política italiana. 

Em palestra na Justiça Federal em Porto Alegre, no dia 10 de agosto de 2015, o 

juiz Moro retomou o tema da publicidade como um direito da democracia e uma peça 

central da estratégia anti-corrupção. “A publicidade é o preço que se paga por se viver 

em uma democracia”, afirmou ele. “É uma garantia à sociedade, principalmente em 

casos de crime contra a administração pública. Estes processos deveriam estar 

submetidos ao escrutínio popular”. O segredo da Justiça seria próprio do período da 

investigação, para não expor indevidamente os seus instrumentos e cursos, mas 

“quanto à administração pública, a publicidade é até uma defesa da democracia. Tem 

um segredo para preservar a investigação, depois é divulgação ampla.” Reconhece que 

o juiz toma “decisões difíceis” que podem afetar a honra do investigado ou acusado, 

mas o “segredo deve ser excepcional”. 

Em um despacho no qual autoriza o compartilhamento de provas com a CGU e 

a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito relativa à Petrobrás, ele volta a firmar que o 

“processo transita sem segredo de Justiça em vista dos mandamentos constitucionais 

da publicidade dos processos e das decisões judiciais”.  Neste despacho, afirma: “Os 
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depoimentos prestados na última audiência penal não são declarações prestadas na 

fase de investigação em decorrência da delação e que estão, como já decidido, sujeito 

ao sigilo legal, mas, sim, depoimentos prestados em audiência aberta e em ação penal 

pública, imperando, como consignado, os mandamentos constitucionais do contraditório 

e da publicidade.” 

As sentenças que cobrem a publicidade da Operação Lava-Jato têm 

diferenciado claramente o segredo do conteúdo das delações premiadas, mantidas 

inacessíveis até aos advogados de defesa dos investigados ou acusados. O acordo de 

delação premiada é vista sempre como instrumento sigiloso que não pode ser acessado 

pelo acusado no curso do processo, mesmo sob o argumento de fundamentar a defesa. 

Neste pequeno ensaio, pretende-se argumentar e documentar que aquilo que o juiz 

Moro tem chamado de “publicidade democrática” é, na verdade, uma estratégia de 

“midiatização instrumental”.  Os critérios de publicidade e de democracia do juiz Moro 

são tão toscos e rudimentares que ele decerto não seria aprovado em um curso básico 

de teoria democrática contemporânea. Além disso, a estratégia midiática da Operação 

Lava-Jato fere, de modo frontal e inequívoco, os princípios previstos na Constituição 

Federal e os códigos legais vigentes que regulam a publicidade nos atos processuais.  

Mais ainda, a estratégia midiática defendida e praticada pela Operação Lava-

Jato seria a evidência flagrante e insofismável da corrupção de seus princípios 

republicanos – do devido processo legal à defesa do interesse público -, inscrevendo-a 

em um cenário de partidarização, parcialidade e sistemática violação dos direitos 

humanos. 

 

Teorias democráticas e opinião pública 

 

No largo e histórico dissenso das teorias democráticas sobre a relação da política 

com a formação da opinião pública, podemos identificar pelo menos três campos de 

abordagem. 

O primeiro deles é formado pelo chamado elitismo democrático, que tem em 

Weber e em Schumpeter, os seus mais fundados, conhecidos e citados autores. Neste 

campo das teorias democráticas, a complexidade do mundo moderno, o politeísmo de 

valores, a burocratização e a especialização das questões de governo, o privatismo da 

vida do cidadão comum levariam a sua congênita e insuperável incapacidade de formar 

um juízo esclarecido sobre as questões centrais em debate na democracia moderna. O 

papel do cidadão comum seria o de eleger os governantes, decidindo sobre a 

competição das elites, a partir dos juízos imperfeitos e parciais que formam sobre os 

governantes e partidos. Neste campo das teorias democráticas não haveria lugar para 

a formação de uma opinião pública esclarecida. 

Nas teorias democráticas contemporâneas chamadas realistas trabalha-se 

centralmente com a categoria de representação, com a relativa autonomia do 

subsistema político em relação às outras esferas da vida social e com o conceito 

virtuoso de accountability e de responsividade dos políticos em relação aos cidadãos. A 

noção de uma opinião pública democrática e esclarecida não comparece ao centro 

destas teorias, que carregam um déficit comunicativo. O desafio seria exatamente o de 
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construir instrumentos verticais e horizontais – de controle social e institucionais – para 

exercer uma vigilância democrática sobre os governantes e parlamentares.  

Encontramos no campo plural dos autores destas teorias um diagnóstico da 

influência crescente dos órgãos e empresas de mídia na política mas, em geral, esta 

influência é vista sob um prisma crítico ou negativo, como um agente externo de 

interferência sobre a dinâmica própria do subsistema político.  

Já no campo plural das teorias discursivas da democracia, em geral muito ciosas 

de apresentar os protocolos normativos de seus fundamentos, a ênfase é posta no 

enorme déficit nas democracias contemporâneas dos princípios do direito simétrico à 

voz pública dos cidadãos em particular naquelas decisões que os envolvem, do 

pluralismo da fonte das informações e das opiniões, da veracidade, da justificação 

racional e da abertura dialógica e argumentativa na formação do juízo público. Há, em 

geral, nestas teorias uma posição crítica aos processos de empresariamento e 

privatização da comunicação de massas e um investimento na reflexão crítica de novos 

experimentos participativos, deliberativos e comunicativos que poderiam formar esferas 

públicas informadas e democráticas. 

Os fundamentos da “publicidade democrática” afirmados pelo juiz Moro  parecem 

combinar, sem critério conceitual  algum, estes três campos das teorias democráticas: 

de um lado valoriza normativamente o princípio da publicidade e do esclarecimento na 

democracia, de outro, dá por suposto que  o critério da publicidade  é cumprido por 

vazamentos de informações para as empresas de mídia e, por fim, adota o preconceito  

eltista que o esclarecimento dos cidadãos se dá passivamente pela recepção  das 

informações midiáticas. 

Esta verdadeira salada conceitual do juiz Moro, evidência de seu primitivismo 

democrático, que não seria assinada nem por um elitista democrático, nem por um 

teórico realista da teoria da democracia, nem muito menos por um autor inserido nas 

teorias discursivas da democracia.  Mostra que o verdadeiro motivo da “publicidade 

democrático” é utilitário ou, em outras palavras, instrumental. A “publicidade 

democrática” está aí para servir aos fins da “Operação Lava-Jato”. Ou seja, é a 

Operação Lava-Jato que, de fato, define os critérios da “publicidade democrática”. 

 

Midiatização instrumental 

 

A expressão “midiatização instrumental” parece, assim, mais adequada para 

designar uma proposição que reduz a noção democrática de publicidade a um 

vazamento sistemático de informações – inclusive nitidamente em segredo de Justiça – 

para empresas de mídia e que justifica este processo por suas conseqüências utilitárias 

ou instrumentais. 

Esta midiatização instrumental não é, pois, segundo os termos do próprio juiz 

Moro, externa, ex post ou eventual mas, ao contrário, é interna ao processo judicial, 

condiciona os passos futuros da Operação Lava-Jato e é, sobretudo, sistemática.  

Esta opção gera muitas conseqüências - bem mais graves – que os efeitos 

colaterais já assumidos pelo juiz Moro, em seus juízos sobre a Operação Mãos Limpas. 

Pois em nome supostamente de uma publicidade democrática dos atos da Justiça, está 

justificada para o juiz Moro uma estratégia de aberta demagogia judicial, isto é, uma 
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linha direta entre o processo judicial e o processo de formação do juízo público. O juiz 

não tem o poder de abolir o devido processo legal, nem mesmo as instâncias jurídicas 

de mediação  do julgamento, não pode alterar as leis que presidem o julgamento, não 

tem a capacidade de anular a  temporalidade própria do julgamento e de seu processo 

recursal, mas ele pode através da midiatização instrumental  legitimar procedimentos 

extraordinários que forçam os limites do devido processo legal, pode embaralhar as 

relações entre as instâncias jurídicas e os atores envolvidos na investigação, pode 

validar jurisprudências extraordinárias ou alterar a própria interpretação das leis e, por 

fim, pode antecipar gravemente o juízo de condenação antes mesmo do processo 

investigativo ser concluído. Afinal, os meios extraordinários não legitimariam o fim último 

de punir exemplarmente os corruptos? 

Estamos pois diante da figura de um juiz-demagogo, um juiz que fala porque 

julga ou mais propriamente que julga porque está sempre falando. Faz parte de sua arte 

de julgar, como ele próprio diz, manter o processo sob a atenção permanente do público. 

O juiz não deveria, por função, antecipar o juízo antes que a defesa apresente suas 

razões. Mas aqui, a ordem se inverte: a defesa já se instala diante do juízo antecipado 

do juiz, que o torna público, no tempo mesmo em que o procurador acusa.  

Como diz o juiz Moro, o sucesso da operação depende dela estar sempre no 

centro da agenda midiática. Então, entre o juiz e a mídia há um consórcio de interesses 

– um buscando a notícia espetaculosa e outro em busca da espetacularização do 

processo? Um deve premiar o outro com o vazamento na hora certa para a cena 

midiática e o outro deve conceder a este um, um prêmio de personalidade do ano?  

O juiz-demagogo, como o peixe, morre pela boca. O que o juiz Moro quer dizer 

mais propriamente quando afirma que “estes processos deveriam estar submetidos ao 

escrutínio popular”? Ao voto popular?!? A favor do juiz, interpretemos que ele quis dizer 

apenas que o povo deve formar um juízo sobre o processo. Mas, antes mesmo do 

processo judicial concluído? A opinião expressa do juiz Moro é que sim, que a 

antecipação do juízo público é estratégica para colocar os “políticos na defensiva 

permanente” e, no limite, “colocá-los no ostracismo”.  

Ora, já não seria, então, preciso falar do juiz-demagogo mas sim do demagogo-

juiz. Isto é, ele é formador do juízo público que condiciona o seu próprio juízo do ponto 

de visto técnico do Direito. A expressão “políticos” e não “políticos corruptos”, como 

deveria ser, traduz esta pretensão de que o juízo público não está mais propriamente 

na esfera da política mas daquele que julga a política. Um juiz e não os eleitores devem 

colocar o político “no ostracismo”?  “Nada vai pará-lo” diz em letras garrafais a capa da 

revista Época, de 6 de julho de 2015, com a explicação redundante: “O juiz Sérgio Moro 

(assim mesmo em negrito no original) empareda políticos e empresários poderosos – e 

lidera uma revolução que tem tudo para pôr fim à impunidade crônica dos corruptos 

brasileiros”. 

O demagogo-juiz passa, então, a frequentar a perigosíssima esfera moral da 

destruição das reputações públicas. Reconhece honestamente que a “Operações mãos 

Limpas” destruiu algumas de homens honrados. O “juiz toma decisões difíceis”, afirma 

Moro, mas é o risco, o “preço a pagar pelo princípio da publicidade na democracia”.  Mas 

esta moralidade, que se reconhece em risco, ao fazer do princípio da midiatização o 

instrumento do juízo público condena-se sem apelação à própria ruína. São as 
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empresas de mídia quem definem, em última instância, pela lógica arbitrária do 

enquadramento da notícia a reputação dos políticos?  

O demagogo-juiz Moro expõe, assim, ao público a fratura de sua moral. Pois 

pode ser juiz quem relaxa o rigor e multiplica as chances de se condenar um inocente? 

Em nome do sagrado combate à corrupção? Mas é a própria corrupção do juízo que 

está a minar o juízo que se faz sobre a corrupção. 

Mais grave ainda, o juiz em seu ensaio de reflexão sobre a “Operação Mãos 

Limpas” afirma que a publicidade (na verdade, como demonstramos, a midiatização 

instrumental) é insubstituível porque visa “objetivos legítimos que não podem ser 

alcançados por outros meios”.  Entenda-se, “por outros meios”, o devido processo legal?  

Parece que sim, pois a pragmática instrumental operada pela Lava- Jato parece já por 

em prática propostas de mudanças legais do processo penal previsto nas leis. Um 

demagogo-juiz, então, operando para além do quadro legal, mas tendo a sua 

legitimidade reposta pelo recurso amplo à midatização de suas ações?  

O caso mais exemplar desta transgressão legal é o gravíssimo vazamento, 

seletivo e sistemático, das delações premiadas. O primeiro vazamento da Operação 

Lava-Jato coincidiu com o fim do primeiro turno das eleições presidenciais de 2014. O 

segundo – já não pode ser mais coincidência mas uma evidente operação partidária – 

ocorreu na edição antecipada da revista Veja nos dias finais do disputadíssimo segundo 

turno das eleições presidenciais?   

Daí a violação sistemática e diária das delações premiadas sob sigilo passou a 

pautar a cena política brasileira. Por sua própria natureza, no tempo da investigação, 

ela não poderia se tornar pública. Mas, como afirmou o juiz Moro, na operação 

paradigmática das “Maos Limpas” as informações “vazavam como peneira” e tinham um 

“efeito salutar” de incentivar novas delações entre os investigados que assim tomavam 

conhecimento da “massa de informações entre os magistrados”.  Há, aqui uma clara 

apologia da ilegalidade. 

Cria-se, então, uma situação kafkiana, no sentido preciso da expressão: alguém 

publicamente acusado pelo vazamento de uma delação não pode ter acesso, através 

de seu advogado de defesa,aos documentos que documentam esta delação. Ele está 

acusado mas não tem o direito de saber exatamente de que e em quais circunstâncias. 

Como o vazamento é seletivo e o enquadramento da notícia depende do arbítrio do 

editor, um trecho da delação pode ser retirada do contexto ou pode ter o seu sentido 

alterado, mas que importa?  

Nesta situação, na qual a lei não orienta mais com rigor a atuação dos 

magistrados, o paradoxo se instala. No dia 22 de outubro, o Ministro do STF Teori 

Zavascki, decidiu contra um pedido do advogado do filho do ex-presidente Lula, Fábio 

Luís, acusado publicamente por uma delação vazada do lobista Fernando Soares, de 

ter acesso aos autos da delação. As razões do Ministro do STF: “A simples especulação 

jornalística a respeito da existência do acordo de colaboração premiada, ou de sua 

homologação judicial ou, ainda, de declarações que teriam sido prestadas pelo 

colaborador, não é causa juridicamente suficiente para a quebra do regime de sigilo. 

Entendimento contrário fragilizaria profundamente este regime, já que comprometeria 

irremediavelmente as suas finalidades”.  
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As razões do Ministro Teori Zavaski devem ser publicamente discutidas. Elas 

optam nitidamente por preservar o princípio da investigação em detrimento dos direitos 

daquele que está sendo acusado ou difamado (no caso da delação não ser verdadeira) 

se defender. A interpretação do juiz é que a delação é sigilosa mesmo que uma parte 

dela já tenha vindo a público. O zelo legal parece aqui interditar o fato. O Ministro poderia 

afirmar que tal delação, por ser sigilosa, não deveria vira a público mas, se veio, então, 

aquele acusado (ou difamado), pelo princípio da presunção da inocência, deveria ter 

acesso à delação para se defender desta falha na condução do processo.  E, poderia 

mesmo, orientar que esta falha grave no vazamento da delação fosse apurada e 

penalizada. 

Mas o paradoxo é maior: o texto da delação já havia sido tornado público pela 

Justiça Federal em Curitiba! Isto é, o juízo do primeiro grau de Curitiba tem uma outra 

interpretação, que não a do Ministro do Supremo, sobre o caráter sigiloso da delação, 

cuja violação “fragilizaria profundamente este regime”. 

 

Instrumentalização da mídia 

 

Mas seria aderir ingenuamente à visão midiática romântica que o juiz Moro - 

obstinado, honesto, inteligente e preparado -, de seu austero gabinete de trabalho, 

estaria operando uma revolução no país por seu poder de instrumentalizar a mídia em 

prol de seus objetivos. Moro instrumentaliza a mídia ou a as grandes empresas de mídia 

instrumentalizam o juiz Moro? 

Ora, para quem pensa a política, a judicialização da Política leva inevitavelmente, 

com as mediações singulares de cada circunstância histórica, à politização do Judiciário. 

Ao chamar para si o poder de intervir, sem medida, no campo da política, o poder 

Judiciário se envolve em redes de poder e de interesse, ele próprio traz o conflito político 

para dentro de si, de suas razões, de seus juízos, de suas jurisprudências. 

Seria afrontar a inteligência já demonstrada pelo juiz Moro supor que ele atribua 

às grandes empresas de mídia, que controlam a comunicação na democracia brasileira, 

uma neutralidade política. Haveria, seguindo o raciocínio do próprio juiz Moro, alguma 

relação entre o fato de Berlusconi ser um grande empresário de mídia e o fato dele 

extrair proveito político de uma operação contra a corrupção que fez uso massivo dos 

instrumentos de mídia?  Se grandes empresas de mídia, como já se evidenciou nas 

denúncias da Operação Zelotes, de bilionárias sonegações fiscais, estão envolvidas em 

corrupção, elas estariam dispostas a noticiar estes fatos, trazê-los para o centro da 

agenda ou dar uma notícia imparcial sobre eles? Se as grandes empresas de mídia têm 

expressado, de forma muito nítida, em suas opções editoriais, claras preferências 

partidárias nas disputas que mobilizam a sociedade democrática brasileira, seria 

possível supor que elas noticiariam notícias de corrupção abstraindo-se destas nítidas 

preferências partidárias?   

Deixemos o próprio juiz Moro se justificar perante as alternativas: não é possível 

ser, ao mesmo tempo, inteligente e um juiz imparcial se adoto a midiatização 

instrumental como uma estratégia central para o objetivo de  fazer justiça aos políticos 

corruptos. Se sou juiz imparcial, não posso ser inteligente. Se sou inteligente, poderia 

ser um juiz imparcial? 
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Faça-se a opção, por evidências, pela inteligência estratégica do juiz Moro. Seria 

possível construir uma estratégia de investigação da corrupção sobre os partidos ou 

políticos nitidamente apoiados pelas empresas de mídia utilizando-se estrategicamente 

de seu apoio midiático? Ou a pergunta inversa: o sucesso da estratégia de apoio 

midiático de investigação da corrupção só seria possível se concentrasse sua atenção 

nos partidos ou políticos que sofrem a oposição das grandes empresas de 

comunicação? 

Ora, já existem sólidos estudos no campo da comunicação pública no Brasil 

demonstrando com razões fortes e evidências empíricas que a democracia brasileira 

enfrenta uma das mais altas concentrações de empresas midiáticas do mundo, que este 

processo de concentração midiática veio acentuando o anti-pluralismo e a convergência 

noticiosa e de opiniões, que estas grandes empresas de mídia têm se partidarizado 

quase ao ponto de se fundirem aos partidos ou lideranças que apóiam. No Brasil, como 

tem demonstrado o professor Venício Lima, há uma altíssima concentração horizontal 

das empresas de comunicação (propriedade no mesmo setor), uma altíssima 

concentração vertical (a mesma propriedade ao mesmo tempo em muitas etapas da 

cadeia de produção e distribuição), uma altíssima taxa de propriedade cruzada (TVs 

abertas ou por assinatura, jornais, revistas, rádios, provedores e redes virtuais 

dominadas pelas mesmas empresas)2. 

O Instituto Estadual de Sociologia e Política, da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, sob a direção do professor João Feres, tem documentado através de índices 

de viés a forte partidarização dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, O 

Globo e o programa televisivo Jornal Nacional da Rede Globo.3 

Por esta via, a estratégia da midiatização instrumental do juiz Moro torna-se, de 

fato, uma estratégia instrumental de midiatização inserida em uma das redes partidárias 

que disputam o poder na democracia brasileira. O demagogo-juiz seria, então, uma peça 

apenas em uma engrenagem de poder e interesses muito maior do que supõe a sua 

tosca filosofia. Estaria havendo na Operação Lava- Jato uma sinergia não virtuosa entre 

partidos, empresas de mídia e judicialização: a concentração exclusiva da investigação 

em partidos e lideranças políticas que sofrem a oposição sistemática das empresas de 

mídia seria, então, a outra face da divulgação seletiva e com destaque pelas empresas 

de mídia de denúncias que envolvem exclusivamente  os partidos e políticos por elas 

não apoiados? 

Seria, então, em um sentido republicano rigoroso a estratégia da midiatização 

instrumental um caminho irreversível de corrupção da própria Operação Lava- Jato? Isto 

é, seria possível formar o juízo de que a sua orientação estratégica de investigação e 

formação de juízos está marcada por um viés de partidarização? 

 

Em defesa da publicidade democrática 

 

Se o diagnóstico deste ensaio está correto, se está em curso realmente uma 

estratégia de midiatização instrumental pelo juiz Moro e uma utilização instrumental  por 

empresas de mídia da Operação Lava-Jato com fins partidários, seria o caso de descrer 

do princípio normativo da centralidade  da publicidade democrática no combate à 

corrupção? 

http://www.clinicadhufmg.com/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 

Divisão de Assistência Judiciária – DAJ 
 
 

 

 
Divisão de Assistência Judiciária - Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. João Pinheiro, nº 100 - Ed. Villas-Boas - 7º andar, BH/MG, CEP 30.130-180, Tel: (31) 3409-8667 
www.clinicadhufmg.com  

 
 

A aposta deste ensaio é que preciso salvar o princípio da publicidade 

democrática do uso instrumental e distorcido que dele faz uso o juiz Moro e a Operação 

Lava-Jato em sua estratégia confessada. 

O primeiro passo seria o de impugnar o princípio utilitarista, de sentido 

consequencialista, que põe a eficácia da operação lava-Jato acima de seus 

fundamentos democráticos. A cultura democrática, em seu processo de formação 

histórica, aprendeu a desconfiar dos argumentos que justificam danos a valores 

fundamentais da democracia – o desrespeito aos direitos humanos e ao devido 

processo legal, a condenação eventual de inocentes, a generalização da calúnia, o 

ataque em geral aos “políticos”, os processos públicos que condenam por antecipação 

– em nome de uma economia de resultados. Mesmo se estes resultados sejam aqueles 

do combate imediato à corrupção em um país onde ela ainda é sistêmica e reproduz 

seus circuitos através do próprio sistema político. 

Na verdade, a Operação Lava- Jato nutre-se de uma concepção policial do 

combate à corrupção: ênfase exclusiva no processo penal, em suas dimensões 

punitivas, empoderamento das instâncias policiais de investigação, arbítrio e 

seletividade das investigações, redução simétrica dos direitos da defesa, 

espetacularização das punições exemplares, criação de super-personagens a quem se 

atribui um poder de resolver impasses republicanos para além de suas próprias 

instituições. 

Os impasses no combate à corrupção no Brasil só podem ser superados com 

mais democracia e não através da hipertrofia das dimensões policiais do Estado. Com 

mais rigor democrático e não com mais arbítrio. Precisamos de melhores leis que 

fechem o caminho da impunidade e não da criação de procedimentos arbitrários que 

violam leis. É preciso que o combate à corrupção seja universal pois investigações 

seletivas podem até proteger circuitos de corrupção de maior poder, inclusive aquele de 

escapar à investigação. O combate à corrupção deve envolver os três poderes através 

de reformas democráticas pois a judicialização da política retira o viço da democracia e 

politiza o processo judicial, ao ponto de levar o próprio princípio da Justiça à 

desmoralização. E, sobretudo, o combate à corrupção deve envolver fundamentalmente 

as dimensões da prevenção e do controle democrático, mais além das necessárias 

dimensões punitivas. 

E, sobretudo, o princípio da publicidade democrática- em suas dimensões de 

universalidade, de pluralismo, de simetria ao direito de voz, de respeito aos direitos dos 

cidadãos – não pode ser amesquinhado pelo arbítrio de oligopólios de comunicação 

que, na verdade, promovem a privatização e a corrupção da opinião pública.4 

Os princípios da universalidade, do pluralismo, do respeito ao devido processo 

legal e dos direitos humanos deveriam gerar princípios reguladores da publicidade 

democrática, em clara alternativa à midiatização instrumental posta em prática pela 

Operação Lava-Jato. 

Em primeiro lugar, deveria ser colocada a público e justificada a própria diretriz 

da Operação Lava-Jato, segundo o princípio da universalidade. Se é sobre a corrupção 

na Petrobrás e se há muitas informações convergentes de que a corrupção teria já 

começado em governos anteriores, deveria se justificar por que não se apuram 

denúncias sobre governos anteriores e apenas em relação aos últimos de coalizões 
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dirigidas pelo PT? Se é sobre o financiamento empresarial ilegítimo de campanhas por 

que a Operação não investiga os partidos de oposição? Se tem como ponto de partida 

a delação inicial de Yossef - um doleiro histórico já antes flagrado em fartos serviços 

prestados ao PSDB - por que se investigam apenas desdobramentos de lavagens de 

dinheiro direcionados aos partidos da base do governo?  

Em particular, o juiz deveria se pronunciar publicamente sobre o caso apenas 

em sentenças, não cabendo a ele qualquer opinião a priori, devendo ser afastado do 

caso se reincidisse em pré-julgamentos de culpabilidade antes da conclusão do 

processo. 

Em segundo lugar, toda a informação sobre a Operação Lava-Jato deveria ser 

fornecida oficialmente em entrevistas coletivas regulares, nas quais deveriam ser 

chamados a participar advogados de defesa dos acusados ou indiciados. Não se 

deveriam aceitar quebras de sigilo de Justiça: qualquer quebra do sigilo de Justiça 

deveria ser apurada com rigor, punida no limite com o afastamento de todos os 

envolvidos. Pessoas acusadas sem prova deveriam ter imediato direito de resposta, na 

mesma proporção e destaque da notícia em que foram acusadas. 

Por fim, como as investigações e condenações da Operação Lava- Jato incidem 

sobre o centro da vida dos partidos e do sistema político brasileiro, seria imprescindível 

que fosse construída um lugar público de debate, plural e dialógico, sobre as raízes da 

corrupção no sistema político brasileiro, como enfrentá-lo. Não há nenhuma razão para 

que o tema da corrupção fique circunscrito a figuras do Poder Judiciário e a editorialistas 

de empresas de comunicação. Especialistas e pesquisadores, representantes de 

entidades que movem luta permanente contra a corrupção, lideranças de partido 

deveriam ter o acesso à palavra pública, exercendo o direito de falar e ser ouvido. 

 

Notas 

1- Revista CEJ, Brasília, n.26, p.56-62, jul/set 2004. 

2- Ver “Existe concentração na mídia brasileira? Sim”, de Venício Lima, in 

Observatório da Imprensa, 01/07/2003. 

3- O Manchetômetro é um website de acompanhamento da cobertura midiática das 

eleições do Laboratório de Mídia e Esfera Pública, do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenado pelo 

professor João Feres Júnior. 

4- Sobre o conceito de corrupção da opinião pública, ver o livro “A corrupção da 

opinião pública”, de Juarez Guimarães e Ana Paola Amorim (São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2013). 
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Belo Horizonte, 04 de abril de 2016 

 

 

 

À Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

 

 

 

Em resposta à solicitação da Clínica de Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Minas Gerais e do Grupo de Estudos em Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, envio para a apreciação dos integrantes da Comissão uma pequena nota de 

minha autoria, denominada Notas sobre lei e política na conjuntura brasileira. 

Esperamos que as informações e opiniões prestadas contribuam para lançar 

luzes sobre uma forma de atuação do Poder Judicial que desrespeita à normativa 

interamericana e atentando contra os princípios da Carta Democrática da Organização 

dos Estados Americanos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Fábio Wanderley Reis 

Professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2567832823500122  
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Notas sobre lei e política na conjuntura brasileira 

 

    Fábio Wanderley Reis 

 

Creio que dois aspectos podem ser brevemente apontados quanto ao que há de 

juridicamente problemático ou negativo na conjuntura política brasileira atual.  

- Um é a tendência ao abuso, por parte das autoridades envolvidas na Operação 

Lava Jato, quanto ao recurso a procedimentos como a condução coercitiva e a prisão 

preventiva. A utilização injustificada da condução coercitiva, que ocorreu de modo 

notável e de clara motivação política no caso do presidente Lula há algumas semanas, 

sem que houvesse previamente o convite ou a convocação para depor e a recusa de 

comparecimento, acaba de repetir-se, entre outros casos, com o jornalista Breno Altman 

(1-4-2016), de novo sem ser precedida de convocação para depor. Quanto à prisão 

preventiva, o caso certamente mais notável de seu emprego é o do empresário André 

Esteves. Banqueiro de grande sucesso, sobre o qual não pesava anteriormente 

qualquer acusação ou suspeita, a mera menção de seu nome (em gravação de 

credibilidade duvidosa que chegou às mãos das autoridades da operação Lava Jato) 

como tendo participado de atividades ilícitas resultou em que Esteves fosse 

imediatamente submetido a prisão temporária (24-11-2015), sob a justificação, segundo 

o noticiário da imprensa, de que a Polícia Federal teria apreendido fortes indícios de 

crime contra ele; mas o mais revelador em seu caso é que, transformada a prisão 

temporária em prisão preventiva em 29-11-2015 com autorização de Teori Zavascki, 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pela supervisão da operação 

Lava Jato , o mesmo ministro, baseando-se explicitamente na fragilidade das provas 

apresentadas, determinou semanas depois, não a soltura do empresário, mas – ao lado 

de uma série de medidas restritivas que comprometem de vez suas atividades 

empresariais (veja-se Folha de S.Paulo, 17-12-2015) –, a transformação da prisão 

preventiva em prisão domiciliar, submetido a tornozeleira eletrônica, condição em que 

continua até hoje. 

Que pessoas de posição socioeconômica elevada devam enfrentar a Justiça, 

como é o caso de André Esteves e de outros empresários levados à prisão e mesmo 

condenados em consequência da operação Lava Jato, pode certamente ser visto como 

algo positivo no cenário brasileiro diante do viés social da Justiça do país, cuja face mais 

dura é tradicionalmente exibida aos estratos mais pobres da população, enquanto os 

estratos mais ricos puderam sempre contar com leniência e impunidade (note-se a 

grande quantidade de gente pobre que superlota as prisões brasileiras, em grande parte 

dos casos em situação irregular e sem condenação). Parece bastante claro que o 

tradicional viés social subsiste no que agora presenciamos, ou seja, o fato de que 

lideranças de origem popular e o partido por elas constituído sejam objeto de atenção 

especial da Justiça na operação em curso (como ficou especialmente claro nas recentes 

gravações de conversas privadas e sua divulgação ilegal, objeto de repúdio pelo próprio 

STF), e talvez caiba ver o ineditismo do empenho de punição aos socialmente bem 

postos como algo que poderia vir a constituir-se em jurisprudência efetiva, com bons 

resultados sendo eventualmente obtidos por caminhos tortuosos.  Dificilmente se 

poderia pretender, porém, que o Estado a atropelar os direitos de pessoas de categorias 
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diversas seja forma defensável de se promover o enraizamento do respeito aos direitos 

de todos. 

- Outro aspecto diz respeito ao processo de impeachment a que a presidente 

Dilma Rousseff se vê submetida, em que temos visto no país o intenso enfrentamento 

entre os que nisso apontam golpe parlamentar ou institucional e os que aí veem o 

recurso legítimo a um procedimento legal previsto na Constituição. Não há dúvida, 

naturalmente, de que o impeachment é um procedimento previsto na Constituição. O 

ponto problemático é o de quais são o significado e o alcance do que a Constituição 

dispõe a respeito, e o cerne do problema é a indagação sobre a fronteira entre a 

dimensão política e a dimensão estritamente jurídica do impeachment. O próprio STF é 

claramente vacilante quanto a isso. Há, por um lado, o fato de que as alegações que 

levaram ao impeachment do presidente Fernando Collor anos atrás (num rito que o STF 

consagrou de novo agora...) foram suficientes para afastá-lo da Presidência em 

circunstâncias em que ele foi posteriormente absolvido na Justiça. Mas há também o 

fato de que os próprios ministros do STF se manifestam agora de maneira divergente 

sobre o assunto: alguns simplesmente repetem que o impeachment é previsto na 

Constituição, outros destacam que a Constituição fala de crime, o que abre a 

possibilidade de que, não havendo crime caracterizado com clareza, o impeachment 

redunde em golpe. A posição manifestada pelo ministro Luís Barroso, segundo a qual o 

STF não deve interessar-se pela substância do que se alega no pedido de 

impeachment, mas apenas pelo rito, significa dar peso decisivo à dimensão política do 

processo. Mas isso tem desdobramentos complicados. Em primeiro lugar, não é sempre 

tão simples separar aspectos substantivos de aspectos de rito: como articular 

apropriadamente, a respeito, o fato de que o Congresso já esteja lidando com um 

processo de impeachment com o fato de que a legislação dispõe que o mesmo 

Congresso deve decidir, o que não poderá ocorrer em tempo oportuno, sobre a 

existência ou não de crime de responsabilidade fiscal, que é invocado no pedido de 

impeachment em apreciação? Em segundo lugar, privilegiar a dimensão meramente 

política pode resultar em acolher qualquer decisão produzida pela contagem dos votos 

dos parlamentares em diferentes etapas do processo, que, como a situação brasileira 

atual mostra dramaticamente, podem ser o resultado de simples cálculo relacionado 

com interesses menores e desatentos às questões institucionais e político-sociais 

maiores que se acham envolvidas no problema. Ainda se se admite que fatos 

estritamente políticos, mesmo sem a ocorrência de crime, podem ocasionalmente 

produzir situações em que o afastamento excepcional de um governante se torne 

recomendável em nome do bem público, é claramente problemático pretender ao 

mesmo tempo que a Constituição dispõe sobre o processo de impeachment e o regula, 

o que significa dar-lhe caráter jurídico, e que o que ela dispõe não é senão que a solução 

do impeachment não será senão política... Claramente, o STF não tem sabido ou 

querido enfrentar-se de maneira adequada com as dificuldades do problema, o que 

provavelmente concorre para explicar que o recurso ao impeachment venha se 

banalizando de forma inconveniente na dinâmica político- institucional brasileira. 
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ANEXO II 

 

Termos de cooperação técnica que implantam o “Projeto 

Audiência de Custódia” no Brasil 
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ANEXO III 

 

Portaria nº2.803, de 19 de novembro de 2013, do 

Ministério da Saúde – que redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS) 
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01/04/2016 Ministério da Saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html 1/19

ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.803, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013(*)

Redefine  e  amplia  o  Processo  Transexualizador  no
Sistema Único de Saúde (SUS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições  que  lhe conferem os  incisos  I e  II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e

Considerando  a  decisão  judicial  transitada  em  julgado  proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  nº
2001.71.00.0262799/RS, que versa sobre a implantação no SUS de cirurgias de readequação sexual;

Considerando a decisão judicial proferida no dia 13 de setembro de 2013 em sede de execução na referida Ação
Civil Pública, que determinou ao Ministério da Saúde o cumprimento integral, no prazo de 30 (trinta) dias, das medidas
necessárias para possibilitar a realização no Sistema Único de Saúde (SUS) de todos os procedimentos médicos para
garantir  a  cirurgia  de  transgenitalização  e  a  readequação  sexual  no Processo Transexualizador,  conforme  os  critérios
estabelecidos na Resolução nº 1.652 de 2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM);

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990  (Lei  Orgânica  da  Saúde),  em  especial  a  instituição  da  Relação  Nacional  de  Ações  e  Serviços  de  Saúde
(RENASES) e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);

Considerando a Portaria nº 1.820/GM/MS, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos
usuários(as) da saúde e assegura o uso do nome social no SUS;

Considerando  a  Portaria  nº  4.279/GM/MS,  de  30  de  dezembro  de  2010,  que  prioriza  a  organização  e
implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no país;

Considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às
Urgências e a implementação da Rede de Atenção às Urgências;

Considerando a Portaria nº 2.836/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Política
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;

Considerando  a  Portaria  nº  3.088/GM/MS,  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  de  Crack,
Álcool e Outras Drogas no SUS;

Considerando a recomendação do Relatório nº 54 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(CONITEC),  de  7  de  dezembro  de  2012,  no  qual  recomenda  a  incorporação  de  novos  procedimentos  relativos  ao
processo transexualizador noâmbito do SUS;

Considerando  a  Resolução  nº  2,  de  6  de  dezembro  de  2011,  da  Comissão  Intergestores  Tripartite  (CIT),  que
estabelece  estratégias  e  ações  que  orientam  o  Plano Operativo  da  Política Nacional  de  Saúde  Integral  de  Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no âmbito do SUS;

Considerando a necessidade de identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a rede de atenção à saúde e a linha de
cuidado de transexuais e travestis;

Considerando  a  necessidade  de  atualizar  o  processo  de  habilitação  dos  serviços  que  prestam  assistência  aos
usuários(as) com demanda para o Processo Transexualizador;

Considerando  a  necessidade  de  estabelecer  padronização  dos  critérios  de  indicação  para  a  realização  dos
procedimentos  previstos  no  Processo  Transexualizador,  de  transformação  do  fenótipo  masculino  para  feminino  e  do
feminino para o masculino;

Considerando  a  necessidade  de  aprimorar  a  linha  de  cuidado  no  Processo Transexualizador,  em  especial  para
pacientes que desejam a readequação para o fenótipo masculino, pelo SUS;

Considerando a Resolução  nº  1.955,  de  3  de  setembro  de  2010,  do Conselho Federal  de Medicina  (CFM),  que
dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652 de 2002; e

Considerando  a  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, resolve:

Art. 1º Fica redefinido e ampliado o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS).
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Art. 2º São diretrizes de assistência ao usuário(a) com demanda para  realização do Processo Transexualizador
no SUS:

I    integralidade da atenção a  transexuais  e  travestis,  não  restringindo  ou  centralizando  a meta  terapêutica  às  cirurgias  de
transgenitalização e demais intervenções somáticas;

II  trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional;

III    integração  com  as  ações  e  serviços  em  atendimento  ao  Processo  Transexualizador,  tendo  como  porta  de  entrada  a
Atenção  Básica  em  saúde,  incluindose  acolhimento  e  humanização  do  atendimento  livre  de  discriminação,  por  meio  da
sensibilização  dos  trabalhadores  e  demais  usuários  e  usuárias  da  unidade  de  saúde  para  o  respeito  às  diferenças  e  à
dignidade humana, em todos os níveis de atenção.

Parágrafo  único.  Compreendese  como  usuário(a)  com  demanda  para  o  Processo  Transexualizador  os
transexuais e travestis.

Art.  3º A  linha  de  cuidado  da  atenção  aos  usuários  e  usuárias  com  demanda  para  a  realização  das  ações  no
Processo Transexualizadoré estruturada pelos seguintes componentes:

I   Atenção Básica: é o  componente da Rede de Atenção à  Saúde  (RAS)  responsável  pela  coordenação do  cuidado  e  por
realizar  a  atenção  contínua  da  população  que  está  sob  sua  responsabilidade,  adstrita,  além  de  ser  a  porta  de  entrada
prioritária do usuário na rede; e

II   Atenção Especializada:  é  um  conjunto  de  diversos  pontos  de  atenção  com  diferentes  densidades  tecnológicas  para  a
realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços
da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno.

Art.  4º  A  integralidade  do  cuidado  aos  usuários  e  usuárias  com  demanda  para  a  realização  das  ações  no
Processo Transexualizador no Componente Atenção Básica será garantida pelo:

I  acolhimento com humanização e respeito ao uso do nome social; e

II  encaminhamento regulado ao Serviço de Atenção Especializado no Processo Transexualizador.

Art.  5º  Para  garantir  a  integralidade  do  cuidado  aos  usuários  e  usuárias  com  demanda  para  a  realização  das
ações  no  Processo  Transexualizador  no  Componente  Atenção  Especializada,  serão  definidas  as  seguintes
modalidades:

I    Modalidade  Ambulatorial:  consiste  nas  ações  de  âmbito  ambulatorial,  quais  sejam  acompanhamento  clínico,
acompanhamento  pré  e  pósoperatório  e  hormonioterapia,  destinadas  a  promover  atenção  especializada  no  Processo
Transexualizador  definidas  nesta  Portaria  e  realizadas  em  estabelecimento  de  saúde  cadastrado  no  Sistema  de  Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que possua condições técnicas,  instalações físicas e recursos humanos
adequados conforme descrito no anexo I a esta Portaria; e

II  Modalidade Hospitalar: consiste nas ações de âmbito hospitalar, quais sejam realização de cirurgias e acompanhamento
pré e pósoperatório, destinadas a promover atenção especializada no Processo Transexualizador definidas nesta Portaria e
realizadas  em  estabelecimento  de  saúde  cadastrado  no  SCNES  que  possua  condições  técnicas,  instalações  físicas  e
recursos humanos adequados conforme descrito no anexo I a esta Portaria.

Art. 6º A RAS é responsável pela integralidade do cuidado ao transexual e travesti no âmbito do SUS.

Art.  7º  Fica  definido  que,  para  fins  de  habilitação  no  Componente  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador, os gestores de saúde  interessados deverão cumprir as Normas de Habilitação previstas no anexo  I,
conforme  modalidade  assistencial  ambulatorial  e/ou  hospitalar  do  estabelecimento  de  saúde  a  ser  habilitado,  e
encaminhar à CoordenaçãoGeral de Média e Alta Complexidade (CGMAC/DAET/SAS/MS):

I   documento que comprove aprovação na Comissão  Intergestores Bipartite  (CIB) ou, quando  for o  caso, no Colegiado de
Gestão  da  Secretaria  de  Saúde  do  Distrito  Federal  (CGSES/DF)  sobre  o  Processo  Transexualizador,  conforme  definidos
nesta Portaria; e

II    formulário  de  vistoria,  devidamente  assinado  pelo  gestor  de  saúde,  para  habilitação  do  estabelecimento  de  saúde  no
Componente Atenção Especializada no Processo Transexualizador, conforme anexo II a esta Portaria, seja para modalidade
ambulatorial e/ou hospitalar.

Art. 8º Ficam incluídas na Tabela de Habilitações do SCNES as seguintes habilitações referentes ao Componente
Atenção Especializada no Processo Transexualizador:

CÓDIGO NOME

30.02 Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando Acompanhamento
Clínico, Pré e PósOperatório e Hormonioterapia.

30.03 Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando Cirurgias e
Acompanhamento Pré e PósOperatório.

Art.  9º Os  estabelecimentos  habilitados  em Unidade  de Atenção  Especializada  no  Processo Transexualizador,
conforme Código 30.01, até a presente data, nos termos do anexo IV da Portaria nº 457/SAS/MS, de 19 de agosto de
2008, continuam habilitados e terão o prazo máximo de 12 (doze) meses contado da data de publicação desta Portaria
para  se  adequarem  às  novas  habilitações  conforme  descrito  nos  arts.  3º  a  8º,  sob  pena  de  revogação  da  referida

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt3176_24_12_2008_rep.html
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habilitação pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo  único.  Os  estabelecimentos  abaixo  descritos  mantêmse  habilitados  em  Unidade  de  Atenção
Especializada  no  Processo  Transexualizador  e  terão  o  prazo  máximo  de  12  (doze)  meses  contado  da  data  de
publicação desta Portaria para adequação conforme descrito no "caput" deste artigo:

UF MUNICÍPIO CNES ESTABELECIMENTO  RAZÃO SOCIAL

RS Porto Alegre 2237601
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  Universidade
Federal do Rio Grande do Sul/ Porto Alegre (RS)

RJ Rio de
Janeiro 2269783 Universidade Estadual do Rio de Janeiro  HUPE

Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Rio de Janeiro(RJ)

SP São Paulo 2812703

Fundação Faculdade de Medicina HCFMUSP  Inst. de
Psiquiatria Fundação Faculdade de Medicina
MECMPAS/ São Paulo (SP) (Alterado pela PRT 629 de
23.04.2014)

SP São Paulo 2078015
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina
FMUSP/Fundação Faculdade de Medicina MECMPAS 
São Paulo/SP (Alterado pela PRT 629 de 23.04.2014)

GO Goiânia 2338424
Hospital das Clinicas  Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás/ Goiânia (GO)

 

Art.  9º Os  estabelecimentos  habilitados  em Unidade  de Atenção  Especializada  no  Processo Transexualizador,
conforme Código 30.01, até a presente data, nos termos do anexo IV da Portaria nº 457/SAS/MS, de 19 de agosto de
2008, continuam habilitados e deverão se adequar às novas habilitações conforme descrito nos arts. 3º a 8º, sob pena
de revogação da referida habilitação pelo Ministério da Saúde. (Alterado pela PRT GM/MS nº 2736 de 09.12.2014)

Parágrafo  único.  Os  estabelecimentos  abaixo  descritos  mantêmse  habilitados  em  Unidade  de  Atenção
Especializada  no  Processo  Transexualizador,  e  terão  que  se  adequar,  conforme  descrito  no  "caput"  deste  artigo:
(Alterado pela PRT GM/MS nº 2736 de 09.12.2014)

UF MUNICÍPIO CNES ESTABELECIMENTO  RAZÃO SOCIAL

RS Porto Alegre 2237601 Hospital de Clínicas de Porto Alegre  Universidade Federal
do Rio Grande do Sul/Porto Alegre (RS)

RJ Rio de Janeiro 2269783 Universidade Estadual do Rio de Janeiro  HUPE Hospital
Universitário Pedro Ernesto/Rio de Janeiro (RJ)

SP São Paulo 2078015
Hospital de Clínicas da Faculdade de

Medicina/FMUSPFundação Faculdade de
MedicinaMECMPAS  São Paulo (SP)

GO Goiânia 2338424 Hospital das Clinicas  Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás/Goiânia (GO)

 

Art.  10.  Os  procedimentos  da  modalidade  ambulatorial  e  hospitalar  serão  realizados  exclusivamente  nos
estabelecimentos de saúde habilitados nos Códigos 30.01, 30.02, 30.03 respectivamente.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de saúde serão habilitados considerando os arts. 3º a 8º para  realização
do Componente Atenção Especializada no Processo Transexualizador, seja na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar,
desde que cumpridas as exigências estabelecidas por esta Portaria e:

I  para habilitação no Código 30.02, cumprir as exigências do anexo I e encaminhar formulário de vistoria do anexo II, ambos
da modalidade ambulatorial;

II    para  habilitação  no  Código  30.03,  cumprir  as  exigências  do  anexo  I  e  encaminhar  formulário  de  vistoria  do  anexo  II,
ambos da modalidade hospitalar;

III    para  habilitação  nos Códigos  30.02  e  30.03,  cumprir  as  exigências  do  anexo  I  e  encaminhar  formulário  de  vistoria  do
anexo II, ambos das modalidades ambulatorial e hospitalar.

Art. 11. Os estabelecimentos de saúde autorizados a prestarem assistência a  transexuais e  travestis no âmbito
do SUS submeterseão à regulação, controle e avaliação dos seus respectivos gestores de saúde.

Art.  12.  O  acesso  aos  procedimentos  cirúrgicos  de  que  trata  esta  Portaria  será  regulado  por  meio  da  Central
Nacional  de  Regulação  de  Alta  Complexidade  (CNRAC),  quando  houver  ausência  ou  insuficiência  do  recurso
assistencial  no  Estado  de  origem,  cabendo  ao  Departamento  de  Regulação,  Avaliação  e  Controle  de  Sistemas
(DRAC/SAS/MS) adotar as providências cabíveis para sua operacionalização.

Art.  13.  Fica  alterada  na  Tabela  de  Serviço/Classificação  do  SCNES  a  denominação  da  classificação  001  do
serviço 153 Atenção Especializada no Processo Transexualizador conforme descrita abaixo,  incluindo a classificação
002 e as respectivas equipes mínimas de Classificação Brasileira de Ocupação (CBO):

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1654_19_07_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0629_23_04_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2736_09_12_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2736_09_12_2014.html
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Código
do
Serviço

Descrição Código da
Classificação Descrição Grupo CBO Descrição

153 Atenção
Especializada no
Processo
Transexualizador

001 Acompanhamento
Clínico, pré e pós
operatório e
hormonioterapia.

1

225133 Médico
psiquiatra

225155
Médico
Endocrinologista

225125 Médico Clínico

223505 Enfermeiro

251510 Psicólogo

251605 Assistente
Social

2
251510 Psicólogo

225155
Médico
Endocrinologista

225125 Médico Clínico

223505 Enfermeiro

251605 Assistente
Social

002 Cirurgia e
Acompanhamento
pré e pós
operatório.

3
225250

Médico
ginecologista
obstetra

225235 Médico Cirurgião
Plástico

223505 Enfermeiro

225133
Médico
psiquiatra

225155 Médico
Endocrinologista

225285
Médico
Urologista

251605
Assistente
Social

4

225285 Médico
Urologista

225250
Médico
ginecologista
obstetra

225235
Médico Cirurgião
Plástico

223505 Enfermeiro

251510 Psicólogo

225155
Médico
Endocrinologista

251605
Assistente
Social
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Art. 14. Ficam incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS os procedimentos a seguir:

Procedimento: 03.01.13.0043  Acompanhamento do usuário(a) no processo
transexualizador exclusivo nas etapas do pré e pósoperatório

Descrição:

Consiste no acompanhamento mensal de usuário(a) no Processo
Transexualizador, no máximo dois atendimentos mensais, durante no
mínimo de 2 (dois) anos no préoperatório e por até 1 ano no pós
operatório.

Origem SIGTAP 03.01.13.0027

Complexidade: MC  Média Complexidade

Modalidade: 01  Ambulatorial

Instrumento de Registro: 02  BPAI (Individualizado)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Sexo: Ambos

Valor Ambulatorial SA: R$ 39,38

Valor Ambulatorial Total: R$ 39,38

Valor Hospitalar SP: R$ 0,00

Valor Hospitalar SH: R$ 0,00

Valor Hospitalar Total: R$0,00

Idade Mínima: 18 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 02

CBO:
225133, 225155, 225250, 225285, 251510, 225235, 251605, 223810,,
225125.

CID: F64.0

Serviço/classificação:

153/001  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador) Acompanhamento Clínico, pré e pósoperatório e
hormonioterapia; 153/002 (Cirurgia e Acompanhamento pré e pós
operatório).

Habilitação: 30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador; 30.02  Atenção Especializada no Processo
Transexualizador realizando Acompanhamento Clínico, pré e pós
operatório e hormonioterapia; 30.03 Atenção Especializada no
Processo Transexualizador realizando Cirurgias e Acompanhamento
Pré e PósOperatório

 

Procedimento: 03.03.03.0097 Tratamento hormonal no processo transexualizador.

Descrição:
Consiste na utilização de terapia medicamentosa hormonal
disponibilizada mensalmente para ser iniciada após o diagnóstico no
Processo Transexualizador (estrógeno ou testosterona).

Origem SIGTAP 03.03.03.0070

Complexidade: MC  Média Complexidade

Modalidade: 01  Ambulatorial

Instrumento de Registro: BPAI (Individualizado)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Ambulatorial SA: R$ 50,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 50,00

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 18 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

CBO: 225155, 225250, 225285, 225125

CID: F64.0 e F64.9

Serviço/Classificação:

153/001  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador)  Acompanhamento Clínico, pré e pósoperatório e
hormonioterapia.

30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo



01/04/2016 Ministério da Saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html 6/19

Habilitação: Transexualizador; 30.02 Atenção Especializada no Processo
Transexualizador, realizando Acompanhamento Clínico, pré e pós
peratório e hormonioterapia.

 

Procedimento: 04.09.05.0148  Redesignação sexual no sexo masculino

Descrição:
Consiste na orquiectomia bilateral com amputação do pênis e
neocolpoplastia (construção de neovagina).

Origem SIGTAP 04.09.05.0121

Complexidade: AC  Alta Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 528,06

Valor Hospitalar SH: R$ 760,22

Valor Hospitalar Total: R$ 1288,28

Atributo Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004 Admite permanência à maior

Sexo: Masculino

Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

Média Permanência: 8

Pontos: 270

Especialidade do Leito: 01  Cirúrgico

CBO: 225235, 225285, 225250

CID: F64.0

Serviço / Classificação:

153/002  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Cirurgia e Acompanhamento clínico pré e pós
operatório.

Habilitação: 30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador;
30.03.  Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando
cirurgias e acompanhamento pré e pós  operatório

 

Procedimento: 04.04.01.0563  Tireoplastia

Descrição:

Consiste na cirurgia de redução do Pomo de Adão com vistas à
feminilização da voz e/ou alongamento das cordas vocais no processo
transexualizador.

Origem SIGTAP 04.04.01.0423

Complexidade: AC  Alta Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de
Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 236,60

Valor Hospitalar SH: R$ 181,88

Valor Hospitalar Total: R$ 418,48

Atributo
Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004 Admite permanência à maior

Sexo: Masculino

Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

Media Permanência: 01

Pontos: 270

Especialidade do Leito: 01  Cirúrgico
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CBO: 225275; 225215; 225235

CID: F64.0

Serviço /
Classificação:

153/002  (Serviço Atenção Especializado no Processo Transexualizador).
Cirurgia e Acompanhamento clínico pré e pósoperatório.

Habilitação:
30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador;
30.03  Atenção Especializada no Processo Transexualizador, realizando
cirurgias e acompanhamento pré e pós  operatório

 

Procedimento: 03.03.03.0089  Tratamento hormonal preparatório para cirurgia de
redesignação sexual no processo transexualizador.

Descrição:
Consiste na terapia medicamentosa hormonal a ser disponibilizada
mensalmente no período de 2 anos que antecede a cirurgia de
redesignação sexual no Processo Transexualizador (ciproterona).

Complexidade: MC  Média Complexidade

Modalidade: 01  Ambulatorial

Instrumento de Registro: 02  BPAI (individualizado)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Ambulatorial SA: R$ 65,52

Valor Ambulatorial Total: R$ 65,52

Sexo: Masculino

Idade Mínima: 18 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

CBO: 225155, 225250, 225285, 225125

CID: F64.0 e F64.9

Serviço/Classificação:

153/001  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Acompanhamento Clínico, pré e pósoperatório e
hormonioterapia.

Habilitação:

30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador 30.02  Atenção Especializada no Processo
Transexualizador realizando Acompanhamento Clínico, pré e pós
operatório e hormonioterapia.

 

Procedimento: 04.10.01.0197  Mastectomia simples bilateral em usuária sob processo
transexualizador

Descrição: Procedimento cirúrgico que consiste na ressecção de ambas as mamas
com reposicionamento do complexo aréolo mamilar.

Complexidade: AC  Alta Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de
Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 284,93

Valor Hospitalar SH: R$ 524,96

Valor Hospitalar Total: R$ 809,89

Atributo
Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004 Admite permanência à maior

Sexo: feminino

Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

Media Permanência: 03

Pontos: 250

Especialidade do Leito: 01  Cirúrgico
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CBO: 225235, 225250, 225255

CID: F64.0

Serviço /
Classificação:

153/002  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Cirurgia e Acompanhamento pré e pósoperatório.

Habilitação:

30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador
30.03  Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando
cirurgias e acompanhamento pré e pós  operatório.

 

Procedimento: 04.09.06.0291  Histerectomia c/ anexectomia bilateral e colpectomia em
usuárias sob processo transexualizador.

Descrição: Procedimento cirúrgico de ressecção do útero e ovários, com colpectomia.

Complexidade: AC  Alta Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 511,90

Valor Hospitalar SH: R$ 683,90

Valor Hospitalar Total: R$ 1.195,80

Atributo Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004  Admite permanência à maior

Sexo: Feminino

Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

Média Permanência: 03

Pontos: 300

Especialidade do Leito: 01  Cirúrgico

CBO: 225250

CID: F64.0

Serviço / Classificação:
153/002  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Cirurgia e Acompanhamento clínico pré e pós
operatório.

Habilitação:
30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador
30.03

Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando cirurgias
e acompanhamento pré e pós  operatório

 

Procedimento: 04.09.05.0130  Cirurgias complementares de redesignação sexual

Descrição: Consiste em cirurgias complementares tais como: reconstrução da
neovagina realizada, meatotomia, meatoplastia, cirurgia estética para
correções complementares dos grandes lábios, pequenos lábios e clitóris e
tratamento de deiscências e fístulectomia.

Complexidade: AC  Alta Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de
Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de
Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 214,67

Valor Hospitalar SH: R$ 183,38

Valor Hospitalar Total: R$ 398,05

Atributo
Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004 Admite permanência à maior

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)
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Quantidade Máxima: 01

Média Permanência: 05

Pontos: 270

Especialidade do
Leito: 01  Cirúrgico

CBO: 225235, 225285, 225250

CID: F64.0

Serviço /
Classificação:

153/002  Serviço de Atenção Especializada no Processo Transexualizador).
Cirurgia e Acompanhamento clínico pré e pósoperatório.

Habilitação:
30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador
30.03  Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando
cirurgias e acompanhamento pré e pós  operatório.

 

Procedimento: 03.01.13.0035  Acompanhamento de usuário(a) no Processo
Transexualizador exclusivamente para atendimento clínico.

Descrição: Consiste no acompanhamento de usuário(a) no Processo
Transexualizador com atendimento mensal por equipe
multiprofissional, diferente do acompanhamento exclusivo das etapas
no pré ou pós operatório no processo transexualizador.

Complexidade: MC  Média Complexidade

Modalidade: 01  Ambulatorial

Instrumento de Registro: BPAI (Individualizado)

Tipo de Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Ambulatorial SIA: R$ 39,38

Valor Ambulatorial Total: R$ 39,38

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 18 Ano(s)

Idade Máxima: 110 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

CBO: 225133, 225155, 251510, 251605,223810,

CID: F64.0, F64.9

Serviço/classificação:

153/001  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Acompanhamento Clínico, pré e pósoperatório e
hormonioterapia.

Habilitação:

30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador 30.02  Atenção Especializada no Processo
Transexualizador realizando acompanhamento Clínico, pré e pós
operatório e hormonioterapia.

 

Procedimento: 04.10.01.0200 Plástica mamária reconstrutiva bilateral incluindo prótese
mamária de silicone bilateral no processo transexualizador

Descrição:
Consiste em cirurgia Plástica mamária reconstrutiva bilateral complementar
ao processo de redesignação sexual no sexo masculino no processo
transexualizador, incluindo implante de prótese mamária de silicone bilateral.

Complexidade: Media Complexidade

Modalidade: 02  Hospitalar

Instrumento de
Registro: 03  AIH (Proc. Principal)

Tipo de
Financiamento: 04  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)

Valor Hospitalar SP: R$ 140,02

Valor Hospitalar SH: R$ 1.663,90

Valor Hospitalar Total: R$ 1803,92

Atributo
Complementar: 001  Inclui valor da anestesia, 004  Admite permanência à maior

Sexo: Masculino
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Idade Mínima: 21 Ano(s)

Idade Máxima: 75 Ano(s)

Quantidade Máxima: 01

Media Permanência: 02

Pontos: 250

Especialidade do
Leito: 01  Cirúrgico

CBO: 225235, 225250

Serviço /
Classificação:

153/002  (Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador). Cirurgia e Acompanhamento pré e pósoperatório.

CID F64.0

Habilitação:
30.01  Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador
30.03  Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando
Cirurgias e acompanhamento pré e pós  operatório.

§ 1º Os procedimentos de Código 03.01.13.0043  Acompanhamento do usuário(a) no processo Transexualizador
exclusivo  nas  etapas do pré  e  pósoperatório  e Código 03.01.13.0035   Acompanhamento  de usuário(a)  no Processo
Transexualizador exclusivamente para atendimento clinico de que trata este artigo são excludentes entre si.

§ 2º Em relação ao cuidado dos usuários e usuárias no Processo Transexualizador:

I   a hormonioterapia que trata esta Portaria será  iniciada a partir dos 18 (dezoito) anos de  idade do paciente no
processo transexualizador; e

II    os  procedimentos  cirúrgicos  de  que  trata  esta  Portaria  serão  iniciados  a  partir  de  21  (vinte  e  um)  anos  de
idade do paciente no processo transexualizador, desde que tenha indicação específica e acompanhamento prévio de 2
(dois) anos pela equipe multiprofissional que acompanha o usuário(a) no Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador.

Art.  15.  O  SUS  realizará,  em  caráter  experimental,  os  procedimentos  de  vaginectomia  e  neofaloplastia  com
implante de próteses penianas e  testiculares, clitoroplastia e cirurgia de cordas vocais em pacientes em  readequação
para  o  fenótipo  masculino,  nos  termos  da  Resolução  nº  1.955,  de  3  de  setembro  de  2010,  do  Conselho  Federal  de
Medicina (CFM), que dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652 de 2002.

Parágrafo  único. Os  procedimentos  descritos  no  "caput"  somente  poderão  ser  realizados  em estabelecimentos
definidos  como  hospitais  de  ensino,  habilitados  para  realização  da  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador, bem como a partir da assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente.

Art.  16.  Os  procedimentos  descritos  nesta  Portaria  poderão  ser  realizados  somente  nos  estabelecimentos  de
saúde habilitados pelo Ministério da Saúde para prestar Atenção Especializada no Processo Transexualizador, conforme
normas de habilitação estabelecidas nos anexos a esta Portaria.

Art.  17.  Os  recursos  financeiros  para  o  custeio  das  atividades  de  que  trata  esta  Portaria  são  oriundos  do
orçamento  do Ministério  da Saúde,  devendo  onerar  o Programa  de Trabalho  10.302.2015.8585   Atenção  à Saúde  da
População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Parágrafo único. A aprovação do repasse de recursos financeiros de que trata esta Portaria ficará condicionada à
disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

Art. 18. Ficam aprovadas, na forma dos anexos a esta Portaria, as normas de habilitação e formulários de vistoria
do Processo Transexualizador no âmbito do SUS:

I    anexo  I:  Normas  de Habilitação  de Serviço  de Atenção Especializado  no Processo Transexualizador,  nas modalidades
ambulatorial e/ou hospitalar; e

II    anexo  II:  Formulário  de  Vistoria  do  Gestor  para  Habilitação  de  Serviço  de  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador, na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar.

Art.  19.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  com  efeitos  operacionais  na  competência
seguinte.

Art. 20. Ficam revogadas:

I  a Portaria nº 1.707/GM/MS, de 18 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 159, Seção 1, do dia 19 de
agosto de 2008, p. 43; e

II   a Portaria nº 1.579/GM/MS, de 31 de  julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 147, Seção 1, do dia 1 de
agosto de 2013, p. 48.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1579_31_07_2013.html
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1. NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A MODALIDADE AMBULATORIAL

1.1.  A  Modalidade  Ambulatorial  consiste  nas  ações  de  âmbito  ambulatorial  (acompanhamento  clínico,
acompanhamento  pré  e  pósoperatório  e Hormonioterapia)  destinadas  a  promover  atenção  especializada  no Processo
Transexualizador  definidas  nesta  portaria  e  realizadas  em  estabelecimento  de  saúde  cadastrado  no  Sistema  de
Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde  (SCNES),  que  possua  condições  técnicas,  instalações  físicas  e
recursos humanos adequados conforme descrito abaixo.

1.2.  Planejamento/Distribuição  dos  Estabelecimentos  As  Secretarias  de  Saúde  dos  Estados,  Municípios  e  do
Distrito  Federal,  devem  estabelecer  um  planejamento  regional  hierarquizado  para  estruturar  a  atenção  integral  aos
usuários(as) com indicação para a realização do Processo Transexualizador.

1.3.  Processo  de  Habilitação  Entendese  por  habilitação  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no
Processo Transexualizador   modalidade ambulatorial,  o ato do Gestor Federal de  ratificar o credenciamento  realizado
pelos Gestores Estaduais e Municipais ou do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho
de 2011.

O processo de habilitação, ao ser formalizado pelo respectivo Gestor do SUS, deverá ser instruído com:

a. Documento que comprove aprovação na Comissão  Intergestores Bipartite  (CIB) ou, quando  for o  caso, no Colegiado de
Gestão  da  Secretaria  de  Saúde  do  Distrito  Federal  (CGSES/DF)  sobre  o  Processo  Transexualizador,  conforme  definidos
nesta portaria; e

b.  Formulário  de  vistoria,  devidamente  assinado  pelo  gestor,  para  habilitação  do  estabelecimento  de  saúde  na  Atenção
Especializada no Processo Transexualizador, conforme anexo II a esta Portaria, para modalidade ambulatorial.

1.4.  O  Ministério  da  Saúde  avaliará  o  formulário  de  vistoria  do  anexo  II  dessa  portaria  encaminhado  pela
Secretaria de Estado da Saúde, podendo proceder a vistoria  "in  loco" para conceder a habilitação do  estabelecimento
em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade ambulatorial.

1.5.  Caso  a  avaliação  seja  favorável,  a  Secretaria  de Atenção  à  Saúde  (SAS)  tomará  as  providências  para  a
publicação da habilitação.

1.6  O  Registro  das  Informações  do  Paciente  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador modalidade ambulatorial   deve possuir um prontuário único para cada paciente, que  inclua  todos os
tipos de atendimento a ele referente.

Os  prontuários  deverão  estar  devidamente  ordenados  no  Serviço  de  Arquivo  Médico,  contendo  as  seguintes
informações:

a. Identificação (nome social e nome de registro);

b. Anamnese;

c. Avaliação multiprofissional e interdisciplinar

d. Evolução;

e. Prescrição;

f. Exames laboratoriais e de imagem necessários ao processo transexualizador na modalidade ambulatorial; e

g. Sumário de alta e outros documentos tais como Consentimento Livre e Esclarecido e normativos definidos nesta Portaria.

1.7. Estrutura Assistencial

O estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade ambulatorial    deverá
promover a atenção especializada  referente aos procedimentos no processo Transexualizador  definidos  nesta  portaria
(acompanhamento  clínico,  acompanhamento  pré  e  pósoperatório  e  Hormonioterapia)  de  forma  a  oferecer  assistência
integral, através de:

a. Diagnóstico e tratamento clínico no processo transexualizador;

b.  Atendimento  da  modalidade  ambulatorial  em  atenção  especializada  dos  usuários(as)  com  demanda  para  o  Processo
Transexualizador, por meio de equipe multiprofissional;

c. acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pósoperatório e Hormonioterapia

d.  garantia  de  acesso  a  exames  laboratoriais  e  de  imagem  necessários  ao  processo  transexualizador  na  modalidade
ambulatorial

1.8. Recursos Humanos Responsável Técnico:

O  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador  modalidade  ambulatorial  deve
contar com um responsável  técnico, de qualquer área da saúde, com nível superior e experiência comprovada na área
do  Processo  Transexualizador.  O  Responsável  Técnico  do  estabelecimento  em Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador    modalidade  ambulatorial    só  poderá  assumir  a  responsabilidade  técnica  por  um  único
Estabelecimento  habilitado  em Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador  modalidade  ambulatorial    pelo
SistemaÚnico de Saúde, devendo residir no mesmo município ou cidade circunvizinha.
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Equipe de Referência: O estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador modalidade
ambulatorial  deverá  contar  com  no mínimo:  1  psiquiatra  ou  1  psicólogo,  1  assistente  social,  1  endocrinologista  ou  1
clínico  geral  e  1  enfermeiro.  Os  profissionais  da  área  médica  deverão  possuir  títulos  de  especialista  emitidos  pelo
Conselho Regional de Medicina.

1.9. As instalações Físicas:

As instalações físicas do estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador modalidade
ambulatorial  deverão  possuir  Alvará  de  Funcionamento  e  se  enquadrar  nos  critérios  e  normas  estabelecidos  pela
legislação em vigor, ou outros ditames legais que as venham substituir ou complementar, a saber:

a.  Resolução    RDC  nº  50,  de  21  de  fevereiro  de  2002,  que  dispõe  sobre  o  Regulamento  Técnico  para  Planejamento,
Programação,  Elaboração  e  Avaliação  de  projetos  físicos  de  estabelecimentos  assistenciais  de  saúde,  e  de  outras  que
vierem a complementála, alterála ou substituíla, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

b. Resolução  RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe
sobre  o  Regulamento  Técnico  para  Planejamento,  Programação,  Elaboração  e  Avaliação  de  Projetos  Físicos  de
estabelecimentos  assistenciais  de  saúde,  e  de  outras  que  vierem  a  complementála,  alterála  ou  substituíla,  da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

c. Resolução  RDC nº 306 de 06 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços da saúde;

1.10. Materiais e Equipamentos:

O estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade ambulatorial   deverá
dispor de  todos os materiais e equipamentos necessários para o atendimento na modalidade ambulatorial no processo
transexualizador, em perfeito estado de conservação e  funcionamento, para assegurar a qualidade da assistência aos
usuários(as).

1.11. Manutenção da Habilitação:

A manutenção da habilitação estará condicionada:

a. Ao cumprimento continuado pelo serviço das normas estabelecidas nesta Portaria;

b.  O  Departamento  de  Atenção  Especializada  e  Temática/SAS/MS,  por  meio  da  CoordenaçãoGeral  de  Média  e  Alta
Complexidade, poderá suspender a habilitação do estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador
 modalidade ambulatorial, em caso de descumprimento das exigências contidas nesta Portaria,.

c.  Compete  ao  Gestor  solicitante  da  habilitação  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador  modalidade ambulatorial  seu monitoramento, avaliação e controle, bem como sua fiscalização local;

d. O gestor  local poderá solicitar ao Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde
do  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Coordenação  Geral  de  Média  e Alta  Complexidade,  a  suspensão  da  habilitação  do
estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade ambulatorial.

2. NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A MODALIDADE HOSPITALAR

2.1. A Modalidade Hospitalar consiste nas ações de âmbito hospitalar (realização de cirurgias e acompanhamento
pré  e  pósoperatório)  destinadas  a  promover  atenção  especializada  no  Processo  Transexualizador  definidas  nesta
Portaria e realizadas em estabelecimento de saúde cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de  Saúde  (SCNES),  que  possua  condições  técnicas,  instalações  físicas  e  recursos  humanos  adequados,  conforme
descrito abaixo.

2.2.  Planejamento/Distribuição  dos  Estabelecimentos:As  Secretarias  de  Saúde  dos  Estados,  Municípios  e  do
Distrito Federal devem estabelecer um planejamento regional hierarquizado para formar a rede de atenção integral aos
usuários(as) com indicação para a realização do Processo Transexualizador.

2.3. Processo de Habilitação

Entendese por habilitação em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade hospitalar   o
ato  do  Gestor  Federal  de  ratificar  o  credenciamento  realizado  pelos  Gestores  Estaduais  e  Municipais  e  do  Distrito
Federal em conformidade com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

O processo de habilitação, ao ser formalizado pelo respectivo Gestor do SUS, deverá ser instruído com:

a. Documento que comprove aprovação na Comissão  Intergestores Bipartite  (CIB) ou, quando  for o  caso, no Colegiado de
Gestão  da  Secretaria  de  Saúde  do  Distrito  Federal  (CGSES/DF)  sobre  o  Processo  Transexualizador,  conforme  definidos
nesta Portaria, e

b.  Formulário  de  vistoria,  devidamente  assinado  pelo  gestor,  para  habilitação  do  estabelecimento  de  saúde  na  Atenção
Especializada no Processo Transexualizador, conforme anexo II a esta Portaria, para modalidade hospitalar.

2.4.  O  Ministério  da  Saúde  avaliará  o  formulário  de  vistoria  do  anexo  II  dessa  portaria  encaminhado  pela
Secretaria de Estado da Saúde, podendo proceder a vistoria "in loco" para conceder a habilitação do estabelecimento de
saúde em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade hospitalar.

2.5.  Caso  a  avaliação  seja  favorável,  a  Secretaria  de Atenção  à  Saúde  (SAS)  tomará  as  providências  para  a
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publicação da habilitação.

2.6.  O  Registro  das  Informações  do  Paciente  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador modalidade hospitalar  deve possuir um prontuário único para cada paciente, que inclua todos os tipos
de  atendimento  a  ele  referente. Os  prontuários  deverão  estar  devidamente  ordenados  no Serviço  de Arquivo  Médico,
contendo as seguintes informações:

a. Identificação (nome social e nome de registro);

b. Anamnese;

c. Avaliação multiprofissional e interdisciplinar

d. Evolução;

e. Prescrição;

f. Exames; e

g.  Sumário  de  alta;  e  outros  documentos  tais  como:  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  e  normativos  definidos  nesta
Portaria.

Outros  registros  a  constarem  nos  prontuários,  tais  como:  descrição  de  cirurgia,  fichas  de  infecção  e
acompanhamento ambulatorial.

2.7. Estrutura Assistencial

O  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador    modalidade  hospitalar  será
referência para a atenção de pacientes  regulados e encaminhados com  relatório médico detalhado de necessidade de
procedimentos  da  modalidade  hospitalar  (realização  de  cirurgias  e  acompanhamento  pré  e  pósoperatório),  onde
constará todo o processo de acompanhamento prévio do paciente.

Caberá  ao  Serviço  de  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador    modalidade  hospitalar  as
avaliações e indicações cirúrgicas, devendo o mesmo realizar os exames pré e pósoperatório.

O  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador    modalidade  hospitalar  deve
oferecer assistência especializada e integral, por ações diagnósticas e terapêuticas

a) Diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico do processo transexualizador;

b)  Atendimento  na  modalidade  hospitalar,  incluindo  procedimentos  cirúrgicos,  dos  usuários(as)  com  demanda  para  o
Processo Transexualizador, por meio de equipe multiprofissional;

c) Exames laboratoriais e de imagem necessários ao processo transexualizadormodalidade hospitalar;

2.8. Recursos Humanos

Responsável Técnico: O estabelecimento em Atenção Especializada  no Processo Transexualizador modalidade
hospitalar deve contar com um responsável técnico pelo serviço de cirurgia, médico com título de especialista em uma
das seguintes especialidades:

Urologia ou Ginecologia ou Cirurgia Plástica e comprovada por certificado de Residência Médica reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC) ou título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina;

O  Responsável  Técnico  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador  
modalidade  hospitalar    só  poderá  assumir  a  responsabilidade  técnica  por  um  único  Estabelecimento  habilitado  em
Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade hospitalar  pelo Sistema Único de Saúde, devendo
residir no mesmo município ou cidade circunvizinha.

A  equipe  cirúrgica  deve  contar  com  profissionais  capacitados  no  Processo  Transexualizador,  garantindo  a
intervenção de forma articulada nas intercorrências cirúrgicas e clínicas do pré e pósoperatório.

Equipe de Referência: O estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador modalidade
hospitalar  deverá contar com, no mínimo, 1 médico urologista, ou 1 ginecologista ou 1 cirurgião plástico, com título de
especialista da respectiva especialidade e comprovada por certificado de Residência Médica reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC) ou  título de especialista  registrado no Conselho Regional de Medicina, para atendimento diário. A
Equipe de Enfermagem deve  contar  com enfermeiros e  técnicos  de  enfermagem dimensionados  conforme Resolução
COFEN 293 de 2004. Ainda, a equipe do estabelecimento em Atenção  Especializada no Processo Transexualizador  
modalidade  hospitalar  deverá  contar  no  mínimo:  1  psiquiatra  ou  1  um  psicólogo,  1  endocrinologista,  e  1  assistente
social.

2.9. Instalações físicas

As  instalações  físicas  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador  
modalidade hospitalar deverão possuir Alvará de Funcionamento e se enquadrar nos critérios e  normas  estabelecidos
pela legislação em vigor, ou outros ditames legais que as venham substituir ou complementar, a saber:

a.  Resolução    RDC  nº  50,  de  21  de  fevereiro  de  2002,  que  dispõe  sobre  o  Regulamento  Técnico  para  Planejamento,
Programação,  elaboração  e  avaliação  de  projetos  físicos  de  estabelecimentos  assistenciais  de  saúde,  e  de  outras  que
vierem a complementála, alterála ou substituíla, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
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b. Resolução  RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe
sobre  o  Regulamento  Técnico  para  Planejamento,  Programação,  Elaboração  e  Avaliação  de  Projetos  Físicos  de
estabelecimentos  assistenciais  de  saúde,  e  de  outras  que  vierem  a  complementála,  alterála  ou  substituíla,  da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

c. Resolução  RDC nº 306 de 6 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços da saúde;

A Farmácia Hospitalar deverá obedecer às normas estabelecidas  na RDC nº 50 de 21 de  fevereiro de 2002, da
ANVISA ou outra que venha a alterála ou substituíla.

2.10. Materiais e Equipamentos

O  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo  Transexualizador  modalidade  hospitalar  deverá
dispor de  todos os materiais  e  equipamentos necessários,  em perfeito  estado de  conservação e  funcionamento,  para
assegurar a qualidade da assistência aos usuários(as), que possibilitem o diagnóstico e o tratamento clínico e cirúrgico.

2.11.  Recursos  Diagnósticos  e  Terapêuticos  O  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador  modalidade hospitalar deverá:

a. Dispor de serviço de laboratório clínico em tempo integral;

b.  garantia  de  acesso  a  exames  laboratoriais  e  de  imagem  necessários  ao  processo  transexualizador  na  modalidade
hospitalar

c. Realizar tipagem sanguínea e tratamento hemoterápico, inclusive para complicações hemorrágicas;

d. Possuir leitos cirúrgicos de enfermaria para os usuários(as) do Processo Transexualizador;

e. Garantir retaguarda de leito(s) de UTI tipo II ou III

f. Garantir acompanhamento ambulatorial para pré e pós operatório.

2.12. Manutenção da Habilitação

A manutenção da habilitação estará condicionada:

a. Ao cumprimento continuado pelo serviço das normas estabelecidas nesta Portaria;

b.  O  Departamento  de  Atenção  Especializada  e  Temática/SAS/MS,  por  meio  da  CoordenaçãoGeral  de  Média  e  Alta
Complexidade, poderá suspender a habilitação do estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador
 modalidade hospitalar, em caso de descumprimento das exigências contidas nesta Portaria;

c.  Compete  ao  Gestor  solicitante  da  habilitação  do  estabelecimento  em  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador  modalidade hospitalar seu monitoramento, avaliação e controle, bem como sua fiscalização local;

d. O gestor local poderá solicitar ao Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Coordenação  Geral  de  Média  e Alta  Complexidade,  a  suspensão  da  habilitação  do
estabelecimento em Atenção Especializada no Processo Transexualizador  modalidade hospitalar.

Para  determinado  estabelecimento  de  saúde  ser  habilitado  como  modalidade  assistencial  ambulatorial  e
hospitalar, deve cumprir ambas as Normas supracitadas.

ANEXO II

FORMULÁRIO  DE  VISTORIA  DO  GESTOR  PARA  HABILITAÇÃO  DO  ESTABELECIMENTO  DE  ATENÇÃO
ESPECIALIZADA NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

(Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo Gestor e não deve ser modificado e/ou substituído)

I. MODALIDADE AMBULATORIAL:

NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:

____________________________________________ __

CNPJ: _________________________ CNES: _______________

ENDEREÇO: ___________________________________

MUNICÍPIO: _______________________UF: _________

CEP:_____________TELEFONES: ( ) ___________

FAX: ( ) _________________________________________

EMAIL: ________________________________________

DIRETOR TÉCNICO:
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__________________________________

TELEFONE: ( )_______________ FAX: ( )________

EMAIL: _________________________________________

FORMULÁRIO DE VISTORIA DO GESTOR

(Deve ser preenchido e assinado pelo Gestor.)

(Este Formulário não deve modificado nem substituído)

TIPO DE PRESTADOR (NATUREZA):

( ) Privado lucrativo ( ) Privado não lucrativo( ) Filantrópico

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

TIPOS DE ASSISTÊNCIA:

( ) Ambulatorial

( ) Internação

1. NORMAS GERAIS DE HABILITAÇÃO

1.1    Consta  no  processo  de  habilitação  do  Estabelecimento  de  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador   Modalidade ambulatorial    a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das  exigências  para  as
habilitações estabelecidas no anexo I, tais como:

a) Parecer conclusivo do respectivo Gestor do SUS

( ) Sim ( ) Não

b) Manifestação da Comissão Intergestores Bipartite  CIB

( ) Sim ( ) Não

c) Termos de compromissos firmados com o gestor local do SUS

( ) Sim ( ) Não

2. ESTRUTURA ASSISTENCIAL

2.1    O  estabelecimento  de  atenção  especializada  no  processo  transexualizador    modalidade  ambulatorial  
cumpre e oferece os requisitos abaixo:

a) garante atendimento e acompanhamento ambulatorial especializado e  integral para o diagnóstico e tratamento
clínico para os/as transexuais e travestis no processo transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

b) atendimento em atenção especializada dos usuários/as com demanda para o processo Transexualizador por
meio de equipe multiprofissional.

( ) Sim ( ) Não

c) acompanhamento clínico.

( ) Sim ( ) Não

d) acompanhamento pré e pósoperatório no processo transexualizador

( ) Sim ( ) Não

e) hormonioterapia

( ) Sim ( ) Não

f)  garantia  de  acesso  a  exames  laboratoriais  e  de  imagem  necessários  ao  processo  transexualizador  na
modalidade ambulatorial

( ) Sim ( ) Não

g)  possui  um  prontuário  único  para  cada  paciente  que  possua  todos  os  tipos  de  atendimento  a  ele  referentes,
contendo as  informações completas  do  quadro  clínico  e  sua  evolução,  todas  devidamente  escritas,  de  forma  clara  e
precisa, datadas e assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento:

( ) Sim ( ) Não

h) possui Responsável Técnico pela equipe do Serviço de Atenção Especializada no Processo Transexualizador 
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modalidade ambulatorial:

( ) Sim ( ) Não

i) titulação do Responsável Técnico

( ) Sim ( ) Não

j) possui equipe mínima assistencial:

( ) 01 psiquiatra ou psicólogo

( ) 01 assistente social;

( ) 01 endocrinologista ou 01 clínico geral; e

( ) 01 enfermeiro.

k) titulação dos profissionais que compõem a equipe

( ) Sim ( ) Não

l) acesso às Centrais de Regulação para encaminhamento dos casos de maior complexidade

( ) Sim ( ) Não

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3.1    O  estabelecimento  de  atenção  especializada  no  processo  transexualizador    modalidade  ambulatorial  
cumpre e oferece as instalações físicas, materiais e equipamentos abaixo:

a) possui Formulário de Vistoria da Vigilância Sanitária

( ) Sim ( ) Não

b) possui Alvará de Funcionamento (Licença Sanitária)

( ) Sim ( ) Não

c)  possui  Materiais  e  Equipamentos  necessários,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  para
assegurar a qualidade da assistência aos usuários/as na modalidade ambulatorial no processo transexualizador:

( ) Sim ( ) Não

II MODALIDADE HOSPITALAR:

NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:

CNPJ: __________________________

CNES:_______________

ENDEREÇO: ___________________________________

MUNICÍPIO: _____________________________UF: _________

CEP:_____________TELEFONES: ( ) ___________

FAX: ( ) _________________________________________

EMAIL: ________________________________________

DIRETOR TÉCNICO:

__________________________________

TELEFONE: ( )_______________ FAX: ( )________

EMAIL: _________________________________________

FORMULÁRIO DE VISTORIA DO GESTOR

(Deve ser preenchido e assinado pelo Gestor)

(Este Formulário não deve modificado nem substituído)

TIPO DE PRESTADOR (NATUREZA):

( ) Privado lucrativo ( ) Privado não lucrativo ( ) Filantrópico

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal
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TIPOS DE ASSISTÊNCIA:

( ) Ambulatorial

( ) Internação

( ) Atendimento de intercorrências no processo transexualizador

1. NORMAS GERAIS DE HABILITAÇÃO

1.1    Consta  no  processo  de  habilitação  do  Estabelecimento  de  Atenção  Especializada  no  Processo
Transexualizador    Modalidade  Hospitalar    a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das  exigências  para  as
habilitações estabelecidas no anexo I, tais como:

a) Parecer conclusivo do respectivo Gestor do SUS

( ) Sim ( ) Não

b) Manifestação da Comissão Intergestores Bipartite  CIB

( ) Sim ( ) Não

c) Termos de compromissos firmados com o gestor local do SUS.

) Sim ( ) Não

2. ESTRUTURA ASSISTENCIAL

2.1  O estabelecimento de atenção especializada no processo transexualizador  modalidade hospitalar cumpre
e oferece os requisitos abaixo:

a)  ser  referência  para  a  atenção  de  pacientes  regulados  e  encaminhados  com  relatório  médico  detalhado  de
necessidade  de  procedimentos  da  modalidade  hospitalar  (realização  de  cirurgias  e  acompanhamento  pré  e  pós  
operatório).

( ) Sim ( ) Não

b) oferece assistência especializada e integral por ações diagnósticas e terapêuticas na modalidade hospitalar do
processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

c)  garante  atendimento  e  acompanhamento  hospitalar  especializado  e  integral,  para  o  procedimento  cirúrgico  e
acompanhamento pré e pósoperatório no processo transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

d)  atendimento  na modalidade  hospitalar  (realização  de  cirurgias  e  acompanhamento  pré  e  pósoperatório)  em
atenção  especializada  dos  usuários/as  com  demanda  para  o  processo  Transexualizador  por  meio  de  equipe
multiprofissional.

( ) Sim ( ) Não

e) garante acesso a exames laboratoriais e de imagens necessários ao processo transexualizador na modalidade
hospitalar.

( ) Sim ( ) Não

f) realiza acompanhamento pré e pósoperatório no processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

g)  possui  um  prontuário  único  para  cada  paciente  que  inclua  todos  os  tipos  de  atendimento  a  ele  referente
(cirurgias  e  acompanhamento  pré  e  pósoperatório),  contendo  as  informações  completas  do  quadro  clínico  e  sua
evolução, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo profissional responsável pelo
atendimento.

( ) Sim ( ) Não

h)  possui Responsável Técnico pela  equipe médica do estabelecimento  de  atenção Especializada  no  processo
transexualizador    modalidade  hospitalar,  com  certificado  de  Residência  Médica  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação (MEC), título de especialista da Associação Médica Brasileira (AMB) ou registro no cadastro de especialistas
no  respectivo  Conselho  Regional  de  Medicina  nas  especialidades  médicas  de  urologia  ou  ginecologia  ou  cirurgia
plástica:

( ) Sim ( ) Não ( )

i) o médico  responsável  técnico pela equipe médica do estabelecimento de atenção Especializada no processo
transexualizador    modalidade  hospitalar    é  responsável  por  um  único  estabelecimento  habilitado  em  Atenção
Especializada no Processo Transexualizador  modalidade hospitalar  pelo Sistema Único de Saúde e reside no mesmo
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município ou cidade circunvizinha.

( ) Sim ( ) Não

j) possui equipe mínima assistencial com no mínimo*:

( ) 01 urologista ou 01 ginecologista ou 01 cirurgião plástico;

( ) enfermeiros (dimensionados conforme Resolução COFEN 293/2004);

( ) técnicos de enfermagem (dimensionados conforme Resolução COFEN 293/2004);

( ) 01 psiquiatra ou 01 psicólogo;

( ) 01 endocrinologista;

( ) 01 assistente social.

*A  equipe  mínima  assistencial  médica  com  certificado  de  Residência  Médica  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação (MEC), título de especialista da Associação Médica Brasileira (AMB) ou registro no cadastro de especialistas
no respectivo Conselho Regional de Medicina. A equipe assistencial de profissionais enfermeiros, assistentes  sociais e
psicólogos  deverão  apresentar  graduação  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  e  pelo  respectivo  conselho  de
classe.

A equipe assistencial de técnicos de enfermagem deverá ter  formação reconhecida pelo  respectivo conselho de
classe.

k) possui equipe cirúrgica com profissionais capacitados no Processo Transexualizador, garantindo a intervenção
de forma articulada nas intercorrências cirúrgicas e clínicas do pré e pósoperatório:

( ) Sim ( ) Não

l) possui equipe mínima assistencial treinada para atendimento de pacientes no Processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

m) garantia de sala de cirurgia para atendimento ao paciente do Processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

n) garantia de leitos cirúrgicos de enfermaria para os usuários/as do Processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

o) garantia de leitos de UTI tipo II ou III para paciente do Processo Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

p)  garantia  de  acesso  a  exames  laboratoriais  e  de  imagem  necessários  ao  processo  transexualizador  na
modalidade hospitalar:

( ) Sim ( ) Não

q) possui serviço de laboratório clínico:

( ) Sim ( ) Não

r) realiza tipagem sanguínea e tratamento hemoterápico, inclusive para complicações hemorrágicas:

( ) Sim ( ) Não

s) garantia de acompanhamento ambulatorial para pré e pósoperatório para os usuários/as atendidos no processo
Transexualizador.

( ) Sim ( ) Não

t) possui acesso às Centrais de Regulação para encaminhamento dos casos de maior complexidade:

( ) Sim ( ) Não

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3.1  O estabelecimento de atenção especializada no processo transexualizador  modalidade hospitalar  cumpre
e oferece as instalações físicas, materiais e equipamentos abaixo:

a) possui Formulário de Vistoria da Vigilância Sanitária

( ) Sim ( ) Não

b) possui Alvará de Funcionamento (Licença Sanitária)
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( ) Sim ( ) Não

c)  possui  Materiais  e  Equipamentos  necessários,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  para
assegurar a qualidade da assistência aos usuários/as na modalidade hospitalar no processo transexualizador:

( ) Sim ( ) Não

Data de Emissão: ____/_____ / _________

INTERESSE DO GESTOR DE SAÚDE NA HABILITAÇÃO:

De acordo com a vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos da Portaria SAS/MS nº , de de
2013, para a habilitação solicitada.

( ) Sim ( ) Não

DATA:_____/__________/__________

CARIMBO E ASSINATURA DO GESTOR:



(*) N. da Coejo: Publicada nesta data por ter sido omitida no DOU nº 225, de 20112013, Seção 1.
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ANEXO IV 

 

Parecer do Conselho Federal de Medicina nº8/13, sobre 

terapia hormonal para adolescentes travestis e 

transexuais 

 

http://www.clinicadhufmg.com/


 

 

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 32/12 – PARECER CFM nº 8/13 

INTERESSADO: Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

ASSUNTO:  Terapia hormonal para adolescentes travestis e transexuais 

RELATOR: Cons. Lúcio Flávio Gonzaga Silva 

 

EMENTA: O adolescente com TIG deve ser assistido 

em centro especializado, de excelência e 

multiprofissional. A hormonioterapia, de preferência, 

iniciada quando dos primeiros sinais de puberdade 

(bloqueio da puberdade do gênero de nascimento). Aos 

16 anos, caso persista o TIG, a hormonioterapia do 

gênero desejado deve ser iniciada gradativamente. 

 

DA CONSULTA 

  Consulta protocolada no Conselho Federal de Medicina sob nº 635/2012, 

datada de 24 de janeiro de 2012, proveniente da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo (Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e 

Preconceito), assinado por sua coordenadora, dra. M.C.D., nestes termos:   

  “Ao tempo que o cumprimento, sirvo-me do presente ofício para solicitar 

informações sobre terapia hormonal para adolescentes travestis e transexuais. 

  Chegou ao conhecimento deste Núcleo que adolescentes travestis e 

transexuais fazem uso regular de hormônio de forma clandestina, ficando sujeitos a 

efeitos colaterais que podem trazer agravos importantes e permanentes à sua 

saúde. 

  Considerando que o suporte legal que regula o processo transexualizador 

indica a idade mínima de dezoito (18) anos para o início da hormonioterapia e a 

inexistência de protocolos e regulamentações específicos direcionados a 

adolescentes travestis e transexuais, solicitamos a este Conselho uma manifestação 

sobre essa questão: essa demanda já foi apresentada ao CFM? Se sim, quais 

encaminhamentos foram propostos? 
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  O NCDRP, como espaço democrático de garantia de direitos e de respeito às 

diversas expressões da sexualidade humana, se coloca à disposição para a 

discussão desse assunto, buscando a integralidade e a equidade de acesso aos 

serviços de saúde como forma de efetivação da cidadania. 

Ao ensejo, apresento votos de elevada estima e distinta consideração”. 

 

Dos fundamentos científicos 

  Há diferenças no universo dos fenômenos, no desenvolvimento e na 

abordagem terapêutica dos transtornos de identidade de gênero (TIG) da criança, do 

adolescente e do adulto. Nas crianças e adolescentes está envolvido um processo 

de desenvolvimento rápido e dramático (físico, psíquico e sexual), e também uma 

grande variabilidade de resultados, principalmente nas crianças pré-púberes.  

Nestas, o TIG somente persistirá na idade adulta em torno de 6%-23% (1, 2). Dentre 

elas, cerca de 80%-95% não o apresentará na adolescência 3. 

  Por outro lado, o transtorno de identidade de gênero do adolescente é mais 

provável que persista na idade adulta, embora não se conheça o percentual exato, 

posto que não há estudos prospectivos publicados sobre esse tema. Há apenas um 

trabalho de 2010, envolvendo 70 adolescentes, demonstrando que todos 

continuaram com TIG na idade adulta 4. 

  A terapia endócrina para TIG, outrora limitada a elixires ineficazes, cremes e 

implantes, tornou-se razoável e racional a partir do isolamento da testosterona em 

1935 e da disponibilidade do dietilestibestrol em 1938 5. Hoje está bem definida, 

variando, obviamente, em função do gênero e da idade das pessoas envolvidas. 

  Muitas pessoas com TIG podem apresentar disforias mesmo na idade infantil 

(embora mais frequente após a puberdade), que se caracterizam por angústia e 

aflição atribuídas à experiência subjetiva do desconforto persistente com o gênero 

de nascimento 6. 

  Para eles, os primeiros sinais de puberdade são frequentemente uma fonte de 

angústia, causando um forte efeito negativo social, emocional e problemas na 

escola. Mesmo aquelas que se sentem emocionalmente bem, podem quando 

adentram a puberdade apresentar comportamentos opostos – por exemplo: 
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ansiedade e depressão. Por isso, a supressão da puberdade seguida pelo 

tratamento hormonal e eventual cirurgia parece ter inegável benefício para esses 

jovens 6. 

  De fato, há crescente convicção de que os jovens pré-púberes com TIG 

experimentam ansiedade e certos graus de sofrimento quando surge a puberdade. 

Alguns consideram insuportáveis as alterações físicas do período.  Assim, vários 

centros têm proposto e praticado uma intervenção médica precoce, com a 

supressão da puberdade com os medicamentos da classe dos análogos LHRH, que 

promovem bloqueio do eixo hormonal hipotálamo/hipófise/gônada 6. 

  Há um benefício real, prevenindo a disforia de gênero e um melhor resultado 

físico e psíquico, quando comparado com os jovens que somente iniciam tratamento 

após as primeiras fases da puberdade 5. 

  Em estudo publicado em 2011, o grupo da VU University Medical Center de 

Amsterdam, com mais de 20 anos de experiência no tratamento de adolescentes 

com transtorno de identidade de gênero, concluiu que parece ser apropriado intervir 

com análogos LHRH (bloqueando a puberdade), seguido de hormonioterapia para o 

gênero desejado, em adolescentes jovens, cuidadosamente selecionados. Negar a 

esses jovens a supressão da puberdade não é racional 6. 

  Centros importantes e com grande experiência em disforia de gênero juvenil, 

como Gent (Bélgica), Boston, Oslo e Toronto, têm introduzido a intervenção médica 

antes dos 16 anos, desde que a puberdade hormonal tenha começado e tenha 

progredido no mínimo a Tanner 2 [o estádio Tanner 1 corresponde à infância 

(impúbere) e o Tanner 5 à fase pós-puberal (adulta). O período puberal é 

caracterizado pelos estádios 2, 3 e 4] 7. 

  O tratamento consiste da administração de análogos LHRH para bloquear a 

puberdade hormonal do gênero biológico. Nenhum hormônio sexual cruzado (gênero 

oposto) é administrado nesta fase. Essa intervenção hormonal (análogo LHRH) não 

deve ser considerada como mudança de sexo per se. Seus efeitos são reversíveis. 

Bloqueando, retardando ou congelando a puberdade por esse meio, ganha-se 

tempo para definições terapêuticas futuras 8. 
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Argumentos a favor do retardo da puberdade (mesmo antes de 16 anos) 9: 

1. Evita os sofrimentos que surgem a partir do aparecimento das características 

físicas da puberdade nesses jovens com TIG (depressão, anorexia, fobias 

sociais, tendência a suicídios); 

2. Provê aos adolescentes e aos profissionais que o assistem mais tempo para 

avaliar a identidade de gênero, melhorando a precisão diagnóstica; 

3. A criança que vai permanentemente viver no papel do gênero desejado pode, 

assim, ser poupada do tormento do desenvolvimento completo das 

características sexuais secundárias opostas, indesejadas; 

4. O tratamento precoce evitará cirurgias mais invasivas no futuro; 

5. Estudos mostram resultados desfavoráveis relacionados a procedimentos 

tardios de mudança de sexo; 

6. Os jovens que não têm acesso ao tratamento regular podem tentar encontrar 

fontes ilícitas de medicamentos, submetendo-se a riscos à sua saúde. 

 

Argumentos contra o retardo da puberdade: 

1. Alguns pesquisadores defendem que não é possível fazer um diagnóstico 

definitivo de TIG na adolescência; 

2. Outros temem que bloquear o desenvolvimento das características sexuais 

secundárias inibirá a formação espontânea de uma identidade consistente de 

gênero, que ocorre em consequência da crise que envolve o momento da 

identificação de gênero; 

3. Ainda outros afirmam que há risco potencial para o processo de crescimento 

e do desenvolvimento cerebral e da massa óssea (Cohen-Kettenis PT 2008). 

 

  Dados do citado grupo da Holanda demonstram que nos adolescentes 

tratados com análogos LHRH para postergar a puberdade, após apresentarem 

retardo na maturação óssea, ela ressurge rapidamente depois de iniciado o 

tratamento hormonal definitivo. Quanto às proporções corporais, permanecem 

normais. Em relação ao desenvolvimento cerebral, estudos ainda estão sendo 
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realizados. No entanto, não foram observados efeitos sobre o comportamento social, 

emocional e escolar dos jovens tratados 9,10. 

  Considera-se que somente na idade adulta a identidade de gênero está 

suficientemente consolidada para permitir decisões acerca de intervenções invasivas 

e irreversíveis, como terapias hormonais cruzadas (gênero oposto) e cirúrgicas 9. 

 

Dos regramentos postos sobre o tema 

  Há uma portaria da Coordenadoria de Controle de Doenças – Centro de 

Referência e Treinamento DST/Aids – da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28 de janeiro de 2010, 

que cuida da implantação e estruturação do ambulatório de saúde integral a travestis 

e transexuais maiores de 18 anos.  

  Vê-se em seu artigo 7º Avaliação endocrinológica: “O objetivo é o 

acompanhamento clínico para utilização de hormônios após preenchimento de termo 

de consentimento livre e esclarecido. Faz orientação quanto aos efeitos colaterais 

provenientes do uso de hormônios sexuais. Será realizado preferencialmente por 

médico, preferencialmente endocrinologista, em consultas médicas periódicas a 

cada 4 meses no primeiro ano de acompanhamento e posteriormente a cada 6 

meses ou conforme a necessidade individual. O esquema terapêutico padronizado 

no serviço consiste na utilização de estrógenos conjugados na dose de 0,625 a 1,25 

mg/dia isoladamente ou associado ao acetato de ciproterona na dose de 50 mg/dia.  

Em cada consulta serão avaliados o desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários, os exames laboratoriais (LH, FSH, testosterona, estradiol, prolactina, 

enzimas hepáticas, hemograma completo, perfil lipídico, coagulograma, proteína C 

reativa, proteína S) e exames de imagem: ultrassom de mamas anualmente, 

densitometria óssea a cada 2 anos e dosagem de PSA para paciente acima de 50 

anos.”  

  Examinando a Resolução nº 208, de 27 de outubro de 2009, do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o atendimento 

médico integral à população de travestis, transexuais e pessoas que apresentam 
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dificuldade de integração ou dificuldade de adequação psíquica e social em relação 

ao sexo biológico, recolhemos os artigos 1º e 4º: 

 

Art. 1º: Todo atendimento médico dirigido à população de travestis, transexuais e 

pessoas que apresentam dificuldade de integração ou dificuldade de adequação 

psíquica e social em relação ao sexo biológico, deve basear-se no respeito ao ser 

humano e na integralidade da atenção. 

 

Art. 4º: A indicação terapêutica deverá contar com a avaliação de equipe 

multiprofissional, com esclarecimento prévio sobre os riscos dos procedimentos e 

garantia do tratamento das eventuais intercorrências e efeitos adversos. 

 

  O Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução sobre o assunto, a 

de nº 1.664/03, publicada no DOU de 13 de maio de 2003 e que define as normas 

técnicas necessárias para o tratamento de pacientes portadores de anomalias de 

diferenciação sexual. 

  Em seu artigo 5º, prescreve: “O tratamento de pacientes portadores de 

anomalias de diferenciação sexual deve ser realizado em ambiente com estrutura 

que garanta segurança, habilidades técnico-científicas e suporte de 

acompanhamento, conforme as especificações contidas no anexo I desta resolução. 

O anexo I define os exames e procedimentos recomendáveis para o diagnóstico e 

tratamento das anomalias de diferenciação sexual.” 

  Não há nas duas resoluções citadas qualquer referência à faixa etária das 

pessoas portadoras de TIG, potencialmente destinadas a intervenções médicas.  

 

Das indicações atuais recomendadas 

  O diagnóstico do transtorno de identidade de gênero requer o envolvimento 

de equipe médica multidisciplinar, incluindo clínicos, pediatras, endocrinologistas e, 

sobretudo, profissionais de saúde mental. Quando da propedêutica de pacientes 

mais jovens, há a necessidade de que esses profissionais tenham treinamento em 

psicologia do desenvolvimento da criança e do adolescente.  Esses cuidados são 
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necessários posto que diagnósticos inadequados ou incorretos podem ser 

desastrosos 11.      

  A seguir, são apresentadas as recomendações atuais da Endocrine Society 

(Sociedade Americana de Endocrinologia) para o tratamento de adolescentes com 

transtorno de identidade de gênero 5: 

  O adolescente que preenche completamente os critérios para os protocolos 

de mudança de sexo deve ser submetido inicialmente a tratamento para supressão 

da puberdade do gênero de nascimento, realizada com análogos LHRH de longo 

curso (meia vida longa). Iniciar quando dos primeiros sinais puberais, confirmados 

pelas concentrações hormonais de estradiol (meninas) e testosterona (meninos), 

porém nunca antes do estádio 2 de Tanner.  

  Durante o tratamento o adolescente deve ser estritamente monitorizado para 

os efeitos adversos do retardo da puberdade, e.g.: parada do crescimento e 

maturação óssea. 

  É extremamente recomendável a supressão da puberdade do gênero de 

nascimento antes do desenvolvimento irreversível das características sexuais. Uma 

vantagem deste medicamento é que seus efeitos são reversíveis. A qualquer 

momento que a supressão for descontinuada o desenvolvimento da puberdade 

espontânea ocorrerá imediatamente.  

 

Tabela 1. Protocolo de seguimento para a supressão da puberdade do gênero 

de nascimento 

A cada três meses 

Antropometria: peso, altura, altura sentado, estadiamento de Tanner 

Laboratório: FSH, LH, estradiol (meninas), testosterona (meninos) 

 

A cada ano 

Laboratório: função hepática/renal, lipídios, glicemia, insulina e Hb glicosilada 

Densitometria óssea e idade óssea (raios X da mão esquerda) 

Extraído da referência 5 

 



 

 8 

  Aos 16 anos, se o adolescente continuar com o desejo de mudança de sexo, 

a puberdade do gênero oposto será induzida conforme protocolo de indução da 

puberdade do gênero desejado, demonstrado na tabela 2. Utiliza-se uma crescente 

e gradual concentração de esteroide sexual cruzado (oposto), que induzirão a 

puberdade do gênero desejado. O análogo LHRH deve ser continuado até a 

realização da gonadectomia cirúrgica definitiva. 

  Para os meninos, a puberdade feminina será induzida com uma dose de 05 

µg/Kg/dia de 17 β estradiol oral diária, aumentada a cada 6 meses de  05 µg/Kg/dia. 

Aos 18 anos será dada a dose de adulto: 2 mg/dia. 

  Para as meninas, a puberdade masculina será induzida com ester de 

testosterona, começando com 25 mg/m2 a cada 2 semanas IM, aumentando a cada 

6 meses a dose de 25 mg/m2. A partir de 18 anos, a dose de 250 mg a cada 3-4 

semanas 6. 

 

Tabela 2. Protocolo de indução da puberdade do sexo desejado 

Sexo feminino (17 β estradiol oral – aumento da dose a cada 6 meses) 

05 µg/Kg/dia 

10 µg/Kg/dia  

15 µg/Kg/dia 

20 µg/Kg/dia 

Dose do adulto = 2 mg/dia 

 

Sexo masculino (testosterona IM – aumento da dose a cada 6 meses) 

25 mg/m2/2 semanas 

50 mg/m2/2 semanas 

75 mg/m2/2 semanas 

100 mg/m2/2 semanas 

Extraído da referência 5 

 

 



 

 9 

  O protocolo de seguimento do desenvolvimento puberal é semelhante ao da 

supressão da puberdade, apenas acrescido de avaliações tardias. Aos 25-30 anos 

para o monitoramento do desenvolvimento ósseo. 

  Assim, a tendência mais atual para o transtorno de identidade de gênero é 

iniciar a intervenção hormonal o mais precoce possível, quando dos primeiros sinais 

da puberdade (estádio Tanner 2). Recomenda-se então começar a supressão 

puberal aos 12 anos com análogos LHRH. O adolescente não experimentará os 

efeitos alienantes das transformações corporais na direção do gênero indesejado e o 

tratamento é reversível, ou seja, com a parada da medicação a puberdade sexual de 

nascimento se desenvolverá.  

 

Considerações éticas 

  É princípio que os adolescentes e pré-adolescentes devem, a fim de prover 

consentimentos válidos, receber todas as informações possíveis sobre tratamentos, 

incluindo os riscos de cada estágio terapêutico 5. Além de seus consentimentos, 

deve haver o consentimento dos pais e a obediência à legislação pertinente. 

  É princípio também que ao julgar a conveniência da supressão hormonal da 

puberdade como uma primeira fase, embora reversível, do procedimento de 

mudança de gênero, não se deve ter consciência apenas das consequências da 

intervenção em conta, mas das consequências da não intervenção, com todos os 

efeitos deletérios psicossociais envolvidos, podendo o médico, por objeção de 

consciência, recusar fazer o procedimento. 

  No campo do tratamento do jovem adolescente, pode ser que o adágio “in 

dubio abstine” necessite ser considerado. Principalmente quando do conhecimento 

de que a disforia de gênero pode ser evitada ou atenuada com a intervençao 

hormonal precoce 9. 

  Consciente do potencial danoso da não intervenção na fase pré-adolescência 

e adolescência (disforia de gênero com todas as suas consequências psicossociais), 

a não disponibilidade de cuidados e tratamento pode ser questionada no campo da 

ética e, obviamente, no campo legal 9. 
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Da resposta ao consulente 

  Baseado na literatura científica visitada e nos regramentos postos nas 

resoluções do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e do 

Conselho Federal de Medicina, este parecer propõe: 

- o adolescente com transtorno de identidade de gênero deve ser assistido em 

centro dotado de estrutura que possibilite o diagnóstico correto e a integralidade da 

atenção de excelência, que garanta segurança, habilidades técnico-científicas 

multiprofissionais e suporte adequado de seguimento; 

- essa assistência deve ocorrer o mais precocemente possível, iniciando com 

intervenção hormonal quando dos primeiros sinais puberais, promovendo o bloqueio 

da puberdade do gênero de nascimento (não desejado); 

- aos 16 anos, persistindo o transtorno de identidade de gênero, gradativamente 

deverá ser induzida a puberdade do gênero oposto. Para os jovens, a administração 

de 17 β estradiol oral (hormônio feminino) e para as jovens, a de testosterona 

intramuscular (hormônio masculino), conforme os protocolos detalhados no corpo 

deste parecer.  

 

 

Este é o parecer, SMJ. 

 

 

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013 

 

LÚCIO FLÁVIO GONZAGA SILVA 

Conselheiro relator 
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