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NOTÍCIAS 

 
Direito da pessoa privada de liberdade cumprir a pena 

imposta em estabelecimento prisional compatível com sua 
orientação sexual, na linha da Resolução Conjunta nº 1, de 15 

de abril de 2014, do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e a Resolução SAP nº 11, de 30 de janeiro de 
2014, do estado de São Paulo. A Corte Suprema reconhece a 

transgêneros a possibilidade de alteração de registro civil sem 
a mudança de sexo 

 
 
 
O estado de São Paulo, através da Resolução SAP nº 11, de 

30 de janeiro de 2014, dispõe sobre as pessoas privadas de 
liberdade ou que integra o rol de visitas das pessoas presas devem 
ter preservado o direito a sua orientação sexual e sua identidade de 
gênero. Cogita-se dos Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação 
da legislação internacional de direitos humanos, em relação à 
orientação sexual e à identidade de gênero, considerando a Política 
Nacional de Segurança Pública Integral das populações LGBT, 
instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.836, de 1º de 
janeiro de 2011. Assim dispõe e fica assegurado às travestis e 
transexuais o uso de peças íntimas, feminina ou masculina, 
conforme o gênero e facultada a manutenção do cabelo na altura 
dos ombros. Igualmente, as unidades prisionais podem implantar, 
após análise de viabilidade, cela ou ala para a população de 
travestis e transexuais de modo a garantir a sua dignidade, 
individualidade e adequado alojamento. Aduz que as pessoas que 
passarem por procedimento cirúrgico de transgenitalização poderão 
ser incluídas em unidades prisionais do sexo correspondente e 
deverão ser tomadas providências para a regularização do 
prenômio social de registro civil. 

Registrados avanços do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação, através de Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril 
de 2014, estabelece parâmetros de acolhimento de LGBT em 
privação de liberdade no Brasil, que para efeitos dessa resolução é 
a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais. Assim, a pessoa travesti (que pertence ao sexo 
masculino na dimensão fisiológica, mas que socialmente se 
apresenta no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico) ou 
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transexual (pessoas que são psicologicamente de um sexo e 
anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual 
biológico) em privação de liberdade tem direito de ser chamada pelo 
seu nome social, de acordo com o seu gênero. Já às travestis e aos 
gays (homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros 
homens) privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, 
como pessoas de especial vulnerabilidade devem ser oferecidos 
espaços de vivência específicos. As pessoas transexuais 
masculinas e femininas devem ser encaminhadas para unidades 
prisionais femininas, sendo que às mulheres transexuais deverão 
ser garantidos tratamentos isonômicos aos das demais mulheres 
em privação de liberdade. Fica facultado à pessoa travesti ou 
homossexual em privação de liberdade o uso de roupas femininas 
ou masculinas, conforme o gênero e à manutenção dos cabelos 
compridos, bem como o direito à visita íntima. É garantido à pessoa 
travesti, mulher ou homem transexual, a manutenção de seu 
tratamento hormonal e acompanhamento de saúde específico. A 
transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros 
castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT são 
considerados tratamentos desumanos e degradantes. 

No HC nº 152.491/SP, em 14 de fevereiro de 2018, no 
Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso decidiu: “10. 
Sem prejuízo disso, a notícia de que o paciente e o corréu foram 
incluídos em estabelecimento prisional incompatível com as 
respectivas orientações sexuais autoriza a concessão da ordem de 
ofício, na linha da Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014, 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e da Resolução 
SAP nº 11, de 30 de janeiro de 2014, do estado de São Paulo”, 
determinando que os apenados fossem transferidos para o 
estabelecimento prisional compatível com as suas respectivas 
orientações sexuais. 

Finalmente, em tempo, registra-se a decisão do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI nº 4.275, finalizada no dia 1º de março 
de 2018), a fim de que ao art. 58 da Lei nº 6.015/73, fosse dada 
interpretação conforme a Constituição Federal, que dispõe sobre os 
registros públicos, no sentido de ser possível a alteração do 
prenome e gênero no registro civil, mediante averbação no registro 
originário, independentemente de cirurgia de transgenitalização. O 
ministro Celso de Mello salientou que, com este julgamento, o Brasil 
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dá mais um passo significativo contra a discriminação e o 
tratamento excludente que tem marginalizado muitos como a 
comunidade dos transgêneros e lembrou que, eventual prática 
fraudulenta ou abusiva, caberá ao oficial do registro civil das 
pessoas naturais a instauração do processo administrativo de 
dúvida. A ministra Carmen Lúcia pontuou que “o Estado há que 
registrar o que a pessoa é, e não o que acha que cada um de nós 
deveria ser segundo a sua conveniência”.  

 


