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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho versa sobre a situação carcerária da população LGBT em alguns 

Estados brasileiros com o objetivo de demonstrar qual a inefetividade do respaldo legislativo 

que essa minoria dispõe. Para tal, realiza-se uma análise do discurso geral sobre a sexualidade, 

trazendo um apanhado histórico de como foi introduzida a ideia de sexos diferentes dos 

masculino e feminino, e seu gradativo reconhecimento. Bem com um estudo das quatro 

resoluções brasileiras que versam sobre as garantias do público LGBT no sistema carcerário, 

seguida da análise de sua aplicabilidade. Como forma demonstrativa, discorre-se sobre a 

primeira “Ala gay” do Brasil, em Minas Gerais. À luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana, analisa-se a aplicabilidade do mesmo quando relacionado ao LGBT encarcerado, 

como se dá sua reinserção na sociedade e o papel do Estado, da penitenciária e da sociedade 

nessa questão. A metodologia utilizada deu-se através da revisão de literatura, com utilização 

de dados primários obtidos por órgãos governamentais e não governamentais, assim como 

análise da legislação nacional, estudo de caso e análise de reportagens. 

 

Palavras-chaves: Sistema Penitenciário Brasileiro; população LGBT; dignidade da pessoa 

humana; cárcere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is about the situation of the LGBT population in some states of Brazil 

with the objective of demonstrating the ineffectiveness of the legislative support that this 

minority has. For this, a discourse about sexuality is made, bringing a historical account of how 

an idea of different sexes of the masculine and feminine was introduced, and its gradual 

recognition. As well a study of the four Brazilian resolutions that deal with the guarantee of the 

LGBT public in the prison system is, followed by the analysis of its applicability. As a 

demonstration, it discusses the first gay wing of Brazil, in Minas Gerais. In the light of the 

principle of the dignity of the human person, the analysis is an application of this principle when 

referring to the imprisoned LGBT community, such as its reintegration into society and the role 

of the State, penitentiary and society in this matter. The methodology used was through 

literature review, with the use of primary data obtained by governmental and non-governmental 

bodies, as well as analysis of national legislation. 

 

Keywords: Brazilian Penitentiary System; LGBT population; dignity of human person; prison. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente trabalho consiste na análise da aplicabilidade dos regramentos 

que regem a situação dos LGBTs no Sistema Penitenciário Brasileiro. Ele será realizado através 

da análise das seguintes Resoluções: Resolução Conjunta nº1/2014, Resolução nº 11/2014 – 

SAP, São Paulo, Resolução nº 558/2015 – SEAP, Rio de Janeiro e Resolução nº 1/2018, Distrito 

Federal. Elas tratam sobre a minoria LGBT no Sistema Penitenciário Brasileiro, bem como sua 

aplicabilidade e sua relação com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

A escolha do tema baseia-se na problemática que vem se desenvolvendo juntamente 

com o avanço do espaço conquistado por esse grupo, sendo certo que juntamente com o direito 

ao reconhecimento de sua existência, obviamente existem consequências jurídicas específicas 

a serem tuteladas. 

Há muitas questões que precisam ser desmistificadas na discussão do assunto em tela, 

entre elas, se coloca: esses indivíduos deverão ser incluídos em um novo grupo, com o 

tratamento totalmente diferenciado, ou então enquadrados nos grupos já existentes e a eles 

igualados?  

Nas últimas décadas, o diferente não é aceito facilmente pela sociedade, e isso gera 

uma marginalização daqueles que não se enquadram aos padrões estabelecidos e considerados 

como “normais”. Assim, no primeiro momento, será examinada a estrutura histórica do 

desenvolvimento da discussão e dos conceitos de sexualidade na sociedade de um modo geral, 

seguida da conceituação da sigla LGBTI e outros termos conexos, a fim de deixar o leitor a par 

do significado do tema objeto do presente estudo.  

Posteriormente, no segundo capítulo, são elencados alguns dos principais instrumentos 

responsáveis por regulamentar os direitos da população LGBT, desde o âmbito do Direito Civil, 

até o âmbito do Direito Penal. Passando da influência de tratados internacionais, projetos de lei, 

resoluções, Lei de Execuções Penais (LEP), Constituição Federal até, no âmbito penal, na 

influência do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), órgão colegiado, integrante da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em sua estrutura básica, que é 

responsável por criar algumas das resoluções. 

No terceiro capítulo essa análise da legislação vigente é afunilada somente para a 

questão dos LGBTs no Sistema Carcerário Brasileiro, que é o objeto principal do estudo. São 

analisadas as quatro resoluções vigentes, uma no âmbito federal, a Resolução Conjunta nº 1, de 

2014 e as outras no âmbito estadual, a Resolução nº 11 – SAP, de 2014, São Paulo; a Resolução 
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nº 558 – SEAP, de 2015, Rio de Janeiro e a Resolução nº 1, de 2018, Distrito Federal. Seguida 

dessa análise literal, no que se refere as resoluções estaduais, tem-se a aplicabilidade e em 

alguns casos, as motivações para a criação das normas. 

No quarto capítulo, é estudado o caso da criação da primeira “Ala gay” do Brasil, no 

estado de Minas Gerais no ano de 2013. Em que circunstância foi criada, a motivação, em quais 

presídios ela se instalou e os efeitos positivos e negativos de sua criação, bem como a influência 

que gerou em outros Estados que, apesar de ainda não haver regulamentação específica, 

também aderiram à ideia. 

Por fim, o quinto e último capítulo analisa a situação da população LGBT à luz das 

discussões sobre Dignidade da Pessoa Humana relacionando-a ao indivíduo encarcerado antes, 

durante e após o cumprimento da pena, levando em consideração a importância de trabalhos 

em prol da ressocialização e sua efetividade a fim de evitar a reincidência. 

O trabalho objetiva, principalmente, através de uma análise legislativa e comparativa, 

apresentar uma perspectiva crítica ao escasso aparato legislativo que a população LGBT 

encarcerada dispõe, colocando em dúvida, principalmente, sua efetividade e aplicabilidade 

pelas Penitenciárias e pelo próprio Estado.  

Para tal fim, optou-se como metodologia de trabalho para exame deste tema, a revisão 

de literatura, com utilização de dados primários obtidos por órgãos governamentais e não 

governamentais bem como análise da legislação nacional e de reportagens referentes ao tema a 

fim de mostrar a realidade comparada à previsão legal.  
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CAPÍTULO I 

 

O DISCURSO SOBRE A SEXUALIDADE NO CÁRCERE  

 

O Sistema Penitenciário sempre foi marcado pela divisão em feminino e masculino, 

ou então, nos casos de presídios mistos, na separação por alas femininas e masculinas. Inseridos 

nesse contexto extremamente excludente, os indivíduos que não se enquadram nesses padrões, 

apresentam-se como um desafio para o ordenamento jurídico.1 

Em busca de uma análise mais consciente e precisa sobre a condição dos LGBT’s no 

Sistema Penitenciário Brasileiro, é essencial, primeiramente, conhecer um pouco da evolução 

do discurso da sexualidade no decorrer dos anos.  

Inicialmente, ele era muito focado na discussão sobre o hermafroditismo, caso difícil 

de ser aceito pela sociedade do século XVIII, uma vez que era impossível identificar claramente 

a existência da antítese “macho” e “fêmea” em indivíduos que sofriam dessa condição, sendo 

essa dualidade inadmissível. A partir de então, começam a surgir novas ideias de gênero, a fim 

de que fosse possível encaixar a condição hermafrodita em um gênero existente. Para a 

medicina, esse termo passa a ser desacreditado, sendo substituído por “intersexual”, 

“homossexual” e suas demais variações que surgem a partir daí.2 

Até o final do século XIX, o estudo da sexualidade sai do âmbito da medicina e ganha 

uma disciplina própria, chamada sexologia, que tem como base a psicologia, a biologia, a 

antropologia, a sociologia e a história. No início do século XX a responsabilidade sobre o tema 

é passada ao Estado o qual retoma a ideia empregada pela medicina, na década de 60, a 

“sexualidade diferenciada” que deixa de vez de ser uma patologia e torna-se uma condição que 

deve ser aceita socialmente e não tratada.3 

Após a revolução sexual foi possível observar a “ascensão de um novo dispositivo 

anatomopolítico: permissão ou libertação, para a auto definição”4. Decorrido um longo caminho 

e após receber diversas significações e ressignificações, o dispositivo da sexualidade ganha a 

                                                           
1 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017. p. 297 – 324, p. 302. 
2 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017. p. 297 – 324, p. 302. 
3 LEITE JR., Jorge. Nossos corpos também mudam: a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso 

científico. São Paulo: Ed. Annablume, 2011, p. 119. 
4 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017. p. 297 – 324, p. 304. 
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perspectiva da autodeterminação, do valor identitário, onde nascem diversos sujeitos políticos 

e de direito5 além da homossexualidade, dentre eles, o da transexualidade e da transgeneidade, 

em que novas identidades de gênero ganham espaço. 

Hoje, os conceitos ainda não são absolutos, porém, começam a alcançar um espaço 

maior e mais reconhecido no mundo do direito civil e consequentemente, nos demais ramos do 

direito e conhecer a classificação da personalidade desses indivíduos é muito importante, uma 

vez que é justamente a identificação civil dos mesmos que pauta a regulamentação e toda a 

política sexual inserida no âmbito penal. 

O conceito de identidade de gênero é definido pela convenção da Comissão 

Internacional de Juristas e do serviço internacional de Direitos Humanos em Yogyakarta, na 

Indonésia, cujo Brasil é signatário, da seguinte forma:  

 

 

Compreendemos identidade de gênero a profundamente sentida experiência 

interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode, ou não corresponder 

ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode 

envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por 

meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive 

vestimenta, modo de falar e maneirismos.6  

 

 

O conceito de homossexual engloba as pessoas que sentem atração sexual ou vontade 

de constituir uma relação de companheirismo ou amorosa com pessoas do mesmo sexo, sem 

desejar modificar sua estrutura corporal. Essas pessoas identificam-se com seu sexo de 

nascimento, o fator determinante nesse caso, não é a falta de identidade com seu gênero, mas 

sim a falta de atração pelo sexo oposto.7  

Apesar de a transgeneridade ainda ser classificada como Transtorno de Identidade de 

Gênero (TIG) pela OMS (Organização Mundial da Saúde), após diversos estudos demonstrando 

que ela não é uma patologia, a Organização optou por transferi-la da categoria de transtornos, 

para a de “condições relacionadas com a saúde sexual”, deixando de ser classificada como uma 

                                                           
5 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017. p. 297 – 324, p. 304. 
6 MOURA, Kamila. Transgênero, transexual e homossexualidade: entenda a diferença - public. 29/03/2017, n.p. 

Disponível em: <https://kamilamoura.com/2017/03/29/transgenero-transexual-e-homossexualidade-entenda-a-

diferenca/> Acesso em: 05 de Jul de 2017. 
7 MOURA, Kamila. Transgênero, transexual e homossexualidade: entenda a diferença - public. 29/03/2017. 

Disponível em: <https://kamilamoura.com/2017/03/29/transgenero-transexual-e-homossexualidade-entenda-a-

diferenca/> Acesso em: 05 de Jul de 2017. 
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doença.8 A transgeneridade possui causas biológicas e não ambientais e/ou culturais e ocorre 

antes mesmo do nascimento do indivíduo. A maneira como a pessoa se identifica, não 

corresponde com seu sexo biológico, seu corpo não confirma o que pensa e sente. Dessa forma, 

eles possuem “sexos psicológicos”, não estando ligado ao órgão genital.9   

Diferentemente da homossexualidade, a trangeneridade baseia-se na forma como o 

indivíduo identifica sua sexualidade, ou seja, sua sexualidade está diretamente ligada ao seu 

psicológico e para eles, nasceram no corpo errado. Vale lembrar que “identidade de gênero e 

orientação sexual são coisas muito diferentes, por isso ser transgênero não significa ser 

homossexual”10, ou seja, é possível uma mulher trangênera masculina gostar de homens. 

Devido à dificuldade de identificação entre corpo e mente, existe nesse caso, por 

muitas vezes, o desejo de modificação corporal, realizando a cirurgia de mudança de sexo e 

reposição hormonal. Sendo respeitado, dessa forma, o desejo de efetivamente tornar-se uma 

pessoa do sexo oposto e ser socialmente reconhecida como tal, nasce a ideia do transexual. 

Tendo em vista ser uma mudança mais drástica que envolve, além do psicológico, uma mudança 

irreversível no corpo, é necessário serem observados três requisitos principais, quais sejam:  

 

 

● O desejo de viver e ser aceita como uma pessoa do sexo oposto, optando 

pela transição através da terapia de reposição hormonal e cirurgia; 

● Este desejo deve ser persistente e acompanhar a pessoa há pelo menos 

dois anos; 

● Condição que a Transexualidade não seja sintoma de algum transtorno 

mental prévio.11 

 

 

A fim de demonstrar o conceito de travestilidade, é relevante demonstrar o contexto 

histórico brasileiro da década de 80. Somente a partir dessa década iniciou-se o processo de 

dissociação do transexual e do travesti com a prostituição, uma vez que este último estava 

“associado historicamente ao imaginário do desregramento sexual e ao universo da 

prostituição” e das DST’s (doenças sexualmente transmissíveis) como a AIDS.12  Tal 

                                                           
8 LUCON, Neto. OMS irá retirar identidades trans e travestis do capítulo de transtornos mentais. Disponível em: 

<http://www.nlucon.com/2018/05/oms-retira-identidades-trans-e-travesti.html>. Acesso em: 27 de Mai de 2018. 
9 MOURA, Kamila. Transgênero, transexual e homossexualidade: entenda a diferença - public. 29/03/2017. 

Disponível em: <https://kamilamoura.com/2017/03/29/transgenero-transexual-e-homossexualidade-entenda-a-

diferenca/> Acesso em: 05 de Jul de 2017. 
10 Ibid. 
11 MOURA, Kamila. Transgênero, transexual e Homossexualidade: entenda a diferença - public. 29/03/2017. 

Disponível em: <https://kamilamoura.com/2017/03/29/transgenero-transexual-e-homossexualidade-entenda-a-

diferenca/> Acesso em: 05 de Jul de 2017. 
12 LEITE JR., Jorge. Nossos corpos também mudam: A invenção das categorias “travesti” e “transexual” no 

discurso científico. São Paulo: Ed. Annablume, 2011, p. 206. 
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dissociação se deu com a aparição de Roberta Close, que “encarnava perfeitamente os valores 

morais e estéticos de beleza e feminilidade esperados de uma ‘verdadeira’ burguesa”.13 

Vale destacar que a tradicional diferenciação entre transexualidade e travestilidade 

deixou de estar baseada somente na realização ou não da cirurgia de mudança de sexo14, mas 

sim estaria basicamente pautada na forma que o indivíduo se autodetermina. 

Por fim, é importante abordar um conceito mais recente, mas que já está presente em 

alguns documentos que tratam sobre a questão LGBT no cárcere, a intersexualidade que é 

definida pela Resolução nº 1, de 09 de março de 2018. Segundo ela os intersexuais são, de 

acordo com o inciso VII, artigo 1º, “pessoas cuja assignação do sexo jurídico não está em 

conformidade com o sexo biológico em razão de não caracterização com base nas definições 

estritas de dimorfismo sexual.”15 Ou seja, são aquelas pessoas cujas anatomias sexuais não 

condizem com o padrão de homem ou mulher.16 

Como exemplo da importância da autodeterminação, tem-se o Recurso Extraordinário 

nº 845.779/SC, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. 

Ele trata da possibilidade da utilização de banheiro feminino por mulheres transexuais 

femininas. A Procuradoria Geral da República, através do parecer do Procurador Geral Rodrigo 

Janot Monteiro de Barros17, entendeu que a autodeterminação de gênero é um direito, 

manifestando-se a favor da recorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 LEITE JR., Jorge. Nossos corpos também mudam: A invenção das categorias “travesti” e “transexual” no 

discurso científico. São Paulo: Ed. Annablume, 2011, p. 206. 
14 BENTO, Berenice Alves de Melo. O que é transexualidade. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2008, p. 73. 
15 BRASIL. Resolução nº 1, de 09 de março de 2018. Define as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento 

da PNAD - Política Nacional sobre Drogas, aprovada pelo Decreto 4.345, de 26 de agosto de 2002. Diário Oficial 

da União, de 13/03/2018, nº 49, Seção 1, pág. 128. 
16 A intersexualidade acrescenta o “I” na sigla LGBT, tornando-a LGBTI, ocorre que, como a maioria das 

resoluções que serão trabalhadas no decorrer do trabalho se referem somente ao público LGBT, optei por não 

utilizar a sigla completa. 
17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário 845.779/SC, 21 de outubro de 2015. Lex: parecer 

assinado digitalmente pelo relator RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/10/2015. 
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CAPÍTULO II 

 

A QUESTÃO LGBT E O SISTEMA PENITENCIÁRIO: LEGISLAÇÃO SOBRE O 

TEMA 

 

É de grande importância a análise da cronologia legislativa do direito da personalidade 

no Brasil voltadas especificamente à população LGBT, uma vez que ela desencadeia 

consequentemente nas previsões e distribuição social no Sistema Penitenciário. O marco inicial 

registrado foi em 1975, em São Paulo, através de um requerimento feito por uma mulher 

transexual que já havia se submetido à cirurgia de mudança de sexo no Brasil, pleiteando a 

modificação de seu registro civil, tanto em relação ao nome quanto ao gênero.18 

À época o pedido foi indeferido pela Justiça de São Paulo, bem como foi oferecida 

ação penal contra o médico que realizou a cirurgia uma vez que sua realização era vedada no 

Brasil. Logo após, foi criado o Projeto de Lei 1.909-A/1979 (MDB/SP) que proibia que os 

médicos que realizassem a cirurgia de “transgenitalização” fossem incriminados. Em 

contrapartida, em 1992, foi criado outro projeto de lei de número 3.349/1992 de autoria de 

Antônio de Jesus (PMDB/GO) para que fosse vedada a possibilidade de modificação do registro 

civil quando o motivo se relacionasse com a mudança de gênero.19 

Dentro das formas de regulamentação da questão de gênero encontram-se diversos 

tratados internacionais que podem ser objetos de fundamentação de decisões judiciais nesse 

sentido, assim como Resoluções e Projetos de Lei. Um exemplo é a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica),  a Resolução CFM nº 1955/2010 do Conselho Federal de Medicina que, como disposto 

em seu art. 1º, passa a “autorizar a cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia 

e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como 

tratamento dos casos de transexualismo.”20 Outro exemplo é o Projeto de Lei nº 5.002/2013 de 

Jean Wylys (Deputado Federal PSOL/RJ) e Erika Kokay (Deputada Federal PT/DF), que prevê 

                                                           
18 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017, p. 309. 
19 Ibid. 
20 BRASIL. Resolução CFM nº 1.955/10. Conselho Federal de Medicina. Lex:Publicada no Diário Oficial da 

União, de 3 de setembro de 2010, Seção I, p. 109-10. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/inc_social_lgbtt/Legislacao_LGBTT/resolucao_CFM_19

55.pdf> Acesso em: 11 de julho de 2017, Art. 1º. 
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o direito do indivíduo ter sua identidade de gênero reconhecida independente da identificação 

da patologia e da cirurgia de mudança de sexo.21 

No que se refere ao âmbito penal, principalmente no sistema carcerário, a população 

LGBT encontra pouco respaldo. Normalmente, o papel de enquadramento legal desses gêneros 

se dá pelos outros poderes que não o legislativo, uma vez que o executivo, o judiciário e a 

administração são obrigados a encaixá-los no regulamento atual na tentativa de resguardar seus 

direitos por meio, principalmente, de resoluções. 

A Lei de Execuções Penais, apesar de já ter sofrido diversas modificações desde sua 

entrada em vigor, nenhuma ocorreu no sentido de incluir essa realidade latente em seu texto.22 

Quem desempenha importante papel nesse contexto, é o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais 

(CNCD/LGBT), criado em 31 de agosto de 2001, pela Medida Provisória 2216-3723. Trata-se 

de um órgão colegiado, integrante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, em sua estrutura básica. O Decreto nº 7.38824, de 9 de dezembro de 2010, instituiu 

suas competências, composição, estruturação e funcionamento. 

Algumas resoluções são criadas por esse Conselho no sentido de proteger a diversidade 

sexual e propulsionar o Estado a encontrar soluções para os problemas sociais de preconceito, 

discriminação e na entrega de direitos fundamentais a grupos esquecidos. 

A Constituição Federal25 elenca como um de seus princípios, a igualdade de todos 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A lei foi bem clara ao não colocar distinção 

às naturezas, dessa forma, inclui-se, inclusive, os homossexuais e os transgêneros, além de 

todos os demais gêneros aos quais os indivíduos se identifiquem. Ocorre que o sistema 

carcerário utiliza como critério de segregação, os gêneros, e estes são, em regra, definidos por 

aquele do nascimento do indivíduo. 

De acordo com o citado pela autora Guacira Lopes Louro: 

                                                           
21 BRASIL. Câmara Legislativa. Projeto de Lei nº 5.002/13. Lex: projeto de lei desenvolvido por Jean Wylys 

(Deputado Federal PSOL/RJ) e Erika Kokay (Deputada Federal PT/DF), em fevereiro de 2013. 
22 GUIMARÃES, Gabriela Favretto. O Transgênero e o Gênero Não Binário no Sistema Penal: Suas 

convergências, influências e problematizações. 2014. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito – Departamento de Ciências Penais. Porto Alegre: 2014, p. 30. 
23 BRASIL. Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001. Altera dispositivos da Lei no 9.649, de 27 

de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2216-37.htm>, Acesso em: 07 de Mai 

de 2018. 
24 BRASIL. Decreto nº 7.388, de 9 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a composição, estruturação, competências 

e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7388.htm>. Acesso em: 07 de Mai de 2018. 
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 1º, III. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2216-37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7388.htm
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O desafio maior talvez seja admitir que as fronteiras sexuais e de gênero vêm 

sendo constantemente atravessadas – o que é ainda mais complicado – admitir 

que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. A 

posição de ambiguidade entre as identidades de gêneros e ou sexuais é o lugar 

que alguns escolheram para viver.26 

 

 

Dessa forma, torna-se difícil encontrar um equilíbrio no momento de aplicar os 

direitos, tendo em vista que, apesar de serem iguais a todos, cada indivíduo tem suas 

pessoalidades, e as mesmas devem ser respeitadas a fim de chegar a um denominador comum.  

Existem diversas lacunas deixadas pela lei causando uma necessidade latente de 

organizar essa população encarcerada em prol de respeitar a dignidade humana e buscar a 

possibilidade de ressocialização. Apesar de escassa e ainda muito nova, a regulamentação sobre 

a situação da população carcerária LGBT no Brasil existe. 

A primeira resolução identificada, é a Resolução Conjunta do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação CNCD/LGBT nº 1 de 2014, responsável por estabelecer como os 

LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) devem ser acolhidos 

quando encarcerados. 

Diante das regras e projetos vislumbrados, é notório que se começa a percorrer um 

caminho no sentido de estabelecer diretrizes cada vez mais sólidas no tocante ao respaldo dos 

direitos e deveres dos transgêneros e transexuais. Ocorre que, tal intento torna-se ineficiente se 

a prática não for efetivada e se os indivíduos responsáveis por sua aplicação não possuírem a 

consciência da necessidade de respeitá-la. 

 

2.1. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1/2014 

 

Apesar de escassas previsões legais específicas ao público LGBT encarcerado, em 

abril de 2014, entrou em vigor a já citada Resolução Conjunta nº 1, editada pelo Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, prevendo diversas garantias a esses grupos sociais.27 

                                                           
26 LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. 2008. (p. 21). Disponível em 

<https://www.researchgate.net/publication/250993379_Genero_e_sexualidade_pedagogias_contemporaneas>. 

Acesso em: 07 de Mai de 2018. 
27 BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, nº 

74, Seção 1, pág. 1. 



20 
 

O conceito jurídico de resolução, baseia-se em uma norma jurídica que tem o objetivo 

de regular o funcionamento interno de um órgão, e que, consequentemente dá orientações de 

conduta à administração, além de regulamentar o próprio instituto, nesse caso, o sistema 

carcerário.28 

Essa Resolução baseia-se em diversos documentos nacionais e internacionais voltados 

à temática do cárcere, direitos humanos e sua proteção, como a Constituição Federal, artigo 5º, 

incisos III, XLI, XLVII, XLVIII e XLIX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

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

contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu 

Protocolo Facultativo, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, as 

Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de 

liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok), e diversos outros instrumentos 

internacionais aplicáveis à matéria. 

Utiliza também os Princípios de Yogyakarta, responsáveis pela aplicação da legislação 

internacional de direitos humanos relacionado à orientação sexual e identidade de gênero; o 

disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, 

especificamente os artigos 40, 41 e 45, que tratam do respeito à integridade física e moral dos 

condenados ou presos provisórios e elenca todos os seus direitos; a Lei Federal nº 12.847, de 2 

de agosto de 2013, que Instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura cria o 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura, dentre outros. 

Em seu artigo 1º29, a Resolução elucida seu objetivo principal, que é a regularização 

de padrões de acolhimento da população LGBT em privação de liberdade no território 

brasileiro, bem como dá à sigla, o seu significado, população composta por lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais seguido da especificidade de cada um: 

 

 

I - Lésbicas: denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva 

e sexualmente com outras mulheres; 

II - Gays: denominação específica para homens que se relacionam afetiva e 

sexualmente com outros homens; 

                                                           
28 CORRÊA, Otávio Amaral da Silva. A população LGBT e o cárcere: a resolução conjunta de nº1 do Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação, de abril de 2014, e uma nova ala dentro da penitenciária. Artigo disponível 

em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18053&revista_caderno=22>. Acesso 

em: 07 de Mai de 2018. 
29 BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, nº 

74, Seção 1, pág. 1. 
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III - Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos 

os sexos; 

IV - Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão 

fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem 

rejeitar o sexo biológico;  

V - Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e 

anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual biológico.30 

 

 

Em seguida, o artigo 2º31 garante ao preso o direito de ser chamado pelo seu nome 

social, bem como que o mesmo esteja contido em seu registro de admissão. No artigo 6º e no 

caput do artigo 7º32, há a previsão de garantia à visita íntima nos termos da portaria MJ nº 

1.190/2008 e na Resolução CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) 

nº 4, de 29 de junho de 2011 e o direito integral à saúde, observados os parâmetros da Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT e 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional – PNAISP.  

Os artigos 8º, 9º, 10º33, garantem, respectivamente, o respeito à condição de LGBT, 

sendo considerados tratamentos desumanos e degradantes, quaisquer castigos ou sanções 

aplicados aos detentos em razão de sua condição de pessoa LGBT; o acesso e continuidade da 

educação e formação profissional dos detentos como sendo responsabilidade estatal; e a 

garantia, também por parte do Estado de prover a “capacitação continuada aos profissionais dos 

estabelecimentos penais considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de 

igualdade e não-discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de 

gênero”.34 

O artigo 1135 garante, além dos dependentes do detento segurado, o direito de seu 

cônjuge ou companheiro do mesmo sexo receber o auxílio-reclusão, reconhecendo o direito 

civil que o indivíduo possui de contrair o matrimônio independente de sua opção sexual, tanto 

de mesmo gênero, quanto de gêneros distintos. 

                                                           
30 BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, nº 

74, Seção 1, pág. 1. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Os demais artigos dão previsões específicas a cada grupo elencado. O artigo terceiro36 

garante às travestis e aos gays encarcerados em unidades prisionais masculinas espaços de 

vivência específicos, tendo em vista sua segurança e especial vulnerabilidade frente aos demais 

detentos. Sendo certo que esses espaços não servem para segregar negativamente, ou seja, não 

podem destinar-se à aplicação de métodos coercitivos. Além disso, a transferência para tal 

espaço somente será feita mediante expressa manifestação de vontade por parte do detento.  

Ocorre que apesar de um dos principais objetivos da adoção das celas especiais para 

LGBT’s ser o de garantir a segurança e minimizar a chance de segregação, a medida não é 

consenso entre os especialistas. Segundo o posicionamento de Guacira Lopes: 

 

 

Se a posição do homem branco heterossexual de classe média urbana foi 

construída, historicamente, como a posição-de-sujeito ou a identidade 

referência, segue-se que serão “diferentes” todas as identidades que não 

correspondam a esta ou que desta se afastem. A posição “normal” é, de algum 

modo, onipresente, sempre presumida, e isso a torna, paradoxalmente, 

invisível.37  

 

 

Nesse sentido, como entende essa linha de autores, caso o diferente seja sempre 

marginalizado, e vulnerabilizado em razão de sua sexualidade ou de sua identidade de gênero, 

o ideal para que a ressocialização seja efetiva, é a “educação” e convivência isonômica, e não 

o afastamento dos mesmos. “Entretanto, afastar seria ensinar, prevenir ou remediar?”38 

O artigo 4º39 institui que “as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser 

encaminhadas para as unidades prisionais femininas”40, sendo garantido às mulheres 

transexuais tratamento igual ao das demais mulheres encarceradas. Por outro lado, os 

transexuais masculinos acabam tendo seu direito de pleno exercício e reconhecimento de seu 

                                                           
36 BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, nº 

74, Seção 1, pág. 1. 
37 LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. 2008. (p. 22). Disponível em 

<https://www.researchgate.net/publication/250993379_Genero_e_sexualidade_pedagogias_contemporaneas>. 

Acesso em: 07 de Mai de 2018. 
38 CORRÊA, Otávio Amaral da Silva. A população LGBT e o cárcere: a resolução conjunta de nº1 do Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação, de abril de 2014, e uma nova ala dentro da penitenciária. Artigo disponível 

em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18053&revista_caderno=22>. Acesso 

em: 07 de Mai de 2018. 
39BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, 
nº 74, Seção 1, pág. 1. 
40 Ibid. 
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gênero restringido em prol da proteção de sua dignidade sexual, tendo em vista as grandes 

chances de estupro e atos libidinosos forçados aos quais seriam expostos em uma penitenciária 

masculina (artigo 5º, XLIX, CF).41 

No que se refere a expressão externa de sua opção sexual, o artigo 5º42 garante a pessoa 

travesti ou transexual poder escolher sua vestimenta como sendo feminina ou masculina, bem 

como a manutenção ou não de cabelos compridos, sendo respeitados seus caracteres 

secundários relacionados à sua identidade de gênero.  

Por fim, o parágrafo único do artigo 7º43 garante, no que se refere a proteção à saúde 

dos detentos, a “manutenção do tratamento hormonal e acompanhamento de saúde específico”44 

à pessoa travesti, mulher ou homem transexual. 

 

2.2.1. RESOLUÇÃO Nº 11/2014 -  SAP, SÃO PAULO 

 

Ao analisar a situação carcerária de São Paulo, de acordo com dados fornecidos em 

2014 pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 

de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, órgão do CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça), depreende-se que o estado possui a maior população carcerária do Brasil.45 De acordo 

com estatísticas apresentadas pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado 

de São Paulo) em seu portal online, em dezembro de 2017, o estado possuía cerca de 225.874 

mil detentos, tanto em presídios femininos46, quanto masculinos47. 

Com essa população carcerária tão grande, torna-se difícil estabelecer uma forma de 

controle dos encarcerados por parte do Estado e das próprias penitenciárias, principalmente 

quando se refere às minorias LGBT’s que sofrem diversas lesões à sua dignidade e aos seus 

direitos humanos. 

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP, 

observados os movimentos mundiais de combate às formas de exclusão social relacionadas à 

                                                           
41 “É assegurado aos presos a integridade física e moral”. 
42BRASIL. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014. Dispõe sobre o combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e dá outras providências. Diário oficial da União, de 17/04/2014, nº 

74, Seção 1, pág. 1. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Execução de Medidas Socioeducativas – DDMF, 

Brasília/MG, 2014, 17p. 
46 SÃO PAULO. Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. População Carcerária Feminina – 

dez/2017. São Paulo. 2017, 1p. 
47 Ibid. 
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diversidade de gênero, criou o Centro de Políticas Específicas vinculado à Coordenadoria de 

Reintegração Social e Cidadania, o órgão tem como objetivo a criação de políticas públicas de 

integração social e, desde 2011, busca fazê-lo por meio de atividades relacionadas à diversidade 

sexual junto aos servidores. 

Nesse sentido, a SAP publicou no dia 31 de janeiro de 2014 a Resolução SAP – 11 

“que dispõe sobre a atenção a travestis e transexuais no âmbito do sistema penitenciário”.48 Seu 

texto segue o mesmo sentido da Resolução Conjunta nº 1 de 2014, prevendo garantias e 

orientações a fim de resguardar à população carcerária LGBT a preservação da dignidade 

humana e de seus direitos básicos. No ano de criação da resolução existiam 431 travestis e 19 

transexuais49 encarcerados no sistema prisional paulista, sendo que no mesmo ano haviam 

204.946 mil presos no estado de São Paulo.50 

Apesar da criação da resolução em 2014, que, somente materializa de forma mais 

específica direitos já inerentes a qualquer indivíduo, uma vez que se trata de dignidade humana, 

ela não foi suficiente para impedir a ocorrência de diversos casos de desrespeito. Ainda há a 

necessidade de realizar campanhas voltadas para os servidores do sistema penitenciário, 

principalmente aqueles que têm contato diário com os detentos e que, infelizmente, não 

possuem conhecimento dos direitos dos mesmos, ou simplesmente optam por não os respeitar. 

No dia 12 de abril de 2015, quase um ano após a entrada em vigor da Resolução nº 11 

- SAP, a ex-detenta Verônica Bolina sofreu uma grave agressão por parte dos policiais, teve 

imagens do seu corpo seminu divulgadas na internet sentada no chão cercada de policiais civis. 

Seus seios estavam a mostra, os apliques de seu cabelo foram arrancados, o rosto 

completamente desfigurado, mão e pés algemados.51  

                                                           
48 SÃO PAULO. Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Assessoria de Imprensa – SAP, Veruska 

Almeida. Com um novo olhar SAP publica resolução que preserva direitos de travestis e transexuais no sistema 

penitenciário. São Paulo, 2014. Disponível em: < http://www.sap.sp.gov.br/noticias/not365.html>. Acesso em: 07 

de Mai de 2018. 
49 SÃO PAULO. Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Assessoria de Imprensa – SAP, Veruska 

Almeida. Com um novo olhar SAP publica resolução que preserva direitos de travestis e transexuais no sistema 

penitenciário. São Paulo, 2014. Disponível em: < http://www.sap.sp.gov.br/noticias/not365.html>. Acesso em: 07 

de Mai de 2018.. 
50 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Execução de Medidas Socioeducativas – DDMF, 

Brasília/MG, 2014, 17p. 
51 ROSA, Vanessa de Castro. Mulheres transexuais e travestis no sistema penitenciário: a perda da decência 
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As imagens divulgadas na internet demonstram não somente a maldade dos policiais 

ao tratar um indivíduo, qualquer que seja, mas também o desrespeito com o aparato oficial do 

Estado, desrespeitando os Direitos Humanos.52  

O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura emitiu a Nota Pública nº 10, de 

12 de abril de 2016 a respeito do caso, dizendo que o fato demonstra a incapacidade do Estado 

em lidar com a diversidade de gênero, principalmente no sistema carcerário. Além disso, revela 

a falta de capacidade das instituições públicas no momento de combate e prevenção à tortura, 

devendo ser, dessa forma, responsabilizadas seja por sua ação ou omissão.53 

No parecer ainda é revelado que os funcionários do Estado a intimidaram, causaram-

na sofrimento e castigaram-na, sendo ela submetida a dores e sofrimentos tanto físicos, quanto 

mentais, sofrendo violência de gênero e racismo. O Comitê destaca ser importante a devida 

apuração e punibilização pelo ato de modo que todas as providências sejam tomadas a fim de 

impedir que casos como o de Verônica se tornem naturais e incombatíveis devido a sua prática 

reiterada sem consequências.54 

 

 

O Estado precisa assumir as recomendações do Relator Especial da ONU 

contra a Tortura, Juan Mendez, que, ao lançar o relatório sobre a visita que 

realizou ao Brasil em 2015, afirmou que a violência contra população LGBT 

é ‘inaceitável’ e pode ser comparada a tortura.  

O Comitê conclama, ainda, as autoridades públicas dos estados a cumprirem 

a Lei 12.847/2013 que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura, com a criação de comitês e mecanismos estaduais de prevenção e 

combate à tortura.55 

 

 

No dia 02 de maio de 2017, expediu-se alvará de soltura pela Justiça de São Paulo em 

favor de Verônica, absolvendo-a dos crimes de tentativa de assassinato contra uma idosa e 

agressão contra outras quatro pessoas, uma vez que de acordo com um exame de sanidade 
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mental, à época do cometimento dos atos ela era “absolutamente inimputável”, não tendo 

responsabilidade pelos atos cometidos.56 

Apesar de ter deixado o Centro de Detenção Provisório (CDP) Pinheiros 3, na Zona 

Oeste da capital no dia 03, devido a condição psicológica na qual Verônica se encontrava, o 

juiz Roberto Zanichelli Cintra determinou que a mesma seria “absolvida sumariamente”, uma 

vez que seguiria tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos.57 

Segundo informações prestadas pelo site G1 em abril de 2017, a investigação policial 

que arquivou as denúncias de tortura, xingamentos e constrangimento supostamente cometidas 

pelos policiais, foram reabertas pela Justiça e a Corregedoria da Polícia Civil voltou a investiga-

los.58 Como última informação, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que o 

caso ainda está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.59 

Outro exemplo de desrespeito aos direitos dos LGBT’s no estado de São Paulo, se 

materializa através da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) em 

São Paulo, no dia 30 de março de 2017. A ação teve “pedido liminar contra a União Federal e 

o Estado de São Paulo para que o governo e o Sistema Único de Saúde concedam tratamento 

hormonal gratuito à população carcerária transexual em todo o país.”60 

O motivo da recusa por parte das penitenciárias ou omissão por parte do poder público, 

foi justificado por falta de logística, dificuldade no agendamento das consultas pela população 

carcerária, impossibilidade de requerimento dos medicamentos, dentre outros. Esse caso não é 

isolado, mais três penitenciárias do Estado sofrem com a mesma problemática, são elas: CDP 

de Pinheiros, a Penitenciária Feminina da Capital e a Penitenciária de Itaí.61 
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A DPU ainda destaca na Ação que além da Resolução Conjunta nº 1 de 15 de abril de 

2014, o respaldo dado aos presos no sentido de não sofrerem tratamentos degradantes, nem 

desumanos, nem discriminação, se traduz em diversos outros documentos públicos, como 

tratados aos quais o Brasil é signatário (Regras de Mandela, ou Regras Mínimas das Nações 

Unidas para o tratamento de presos), bem como a própria Constituição do Estado de São 

Paulo.62 

Como forma de evitar que situações como essa se repetissem, no ano de 2016, no Dia 

Internacional Contra a Homofobia, a SAP, por meio da iniciativa do Centro de Políticas 

Específicas (CPE), órgão do Grupo de Ações em Reintegração Social (GARS), da 

Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), lançou a campanha “Seja um 

agente de mudança” com o objetivo de conscientizar os servidores e dar ampla visibilidade à 

Resolução SAP nº 11/2014.63 De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da SAP, 

em seu portal virtual: 

 

 

A ação consiste na distribuição de folhetos e seis cartazes produzidos com a 

Resolução SAP Nº 11/2014 comentada, além de vídeos temáticos (em 

consonância com os temas dos cartazes) que trazem entrevistas com 

especialistas e personagens ligados ao tema. Os folhetos serão distribuídos em 

todas as unidades da SAP e os demais materiais lançados mês a mês.64 

 

 

O objetivo da SAP com a ação, foi, além de efetivar a garantia dos direitos previstos, 

a construção de um ambiente mais justo e livre de qualquer forma de segregação e 

discriminação. Além da campanha, o CPE realiza reuniões com os servidores a fim de os 

informar sobre os conceitos relacionados a diversidade sexual, buscando a instrumentalização 

do corpo técnico e o investimento na reintegração social.65 

Não obstante a realidade não ter sido alterada como um todo, existem algumas 

experiências positivas como, por exemplo, o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II, em 
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São Paulo, uma cadeia masculina. A direção do presídio está nas mãos de Guilherme Rodrigues, 

que assumiu em 2010, ele possui em seu currículo trabalhos contra rebeliões no Complexo do 

Carandiru.66 

Guilherme trouxe uma grande mudança no tratamento dessa população quando 

observou que ela atingia cerca de 20% do total de encarcerados e que o desrespeito aos seus 

direitos somente gerava um ambiente de insatisfação, revolta e consequente desordem. “Permiti 

a manutenção de cabelos longos, instaurei o uso do nome social e autorizei a entrada de 

hormônios sob prescrição médica.”67 

A prática de esportes é estimulada pelos campeonatos de vôlei, as detentas recebem 

roupas íntimas femininas, são realizados desfiles de moda, cursos de beleza, há um intenso 

incentivo à leitura, ações esta, que segundo Eliane de Souza, diretora técnica de saúde, acabou 

com a violência sexual do presídio.68 

Uma das detentas, Jully Barbosa, de 40 anos, teve passagem pela unidade prisional de 

Belém, na Zona Leste, onde teve seu cabelo raspado, coisa que, para o transexual que busca sua 

identidade e seu respeito social em sua forma física, é completamente degradante. Logo após, 

foi transferida para Pinheiros II e revela que se sente mais segura dentro do presídio que na 

rua.69 

Maria Clara de Sena faz parte do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, 

ligado à ONU, é ativista em prol dos direitos da população trans em presídios, e é a única 

transexual do mundo a fazer parte desse mecanismo. Em palestra no CDP II convidada pelo 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), que realiza um trabalho respeitado pelas boas 

práticas processuais e pela proteção dos direitos da população encarcerada, a mesma revelou 

que ao visitar diversos presídios no Brasil, constatou que as transexuais são tratadas como a 

“escória” e que, se tratadas com dignidade e respeito suas chances de ressocialização são muito 

maiores, o que trará um bem não só para elas, mas também para toda a sociedade, uma vez que 

a reincidência no crime será rara.70 

Quando o assunto são os agentes, o cenário é de 31.000 cis, para apenas cinco homens 

trans em todo o estado de São Paulo. Cau Lucas, agente penitenciário há onze anos na 

Penitenciária Feminina de Sant’ana, na Zona Norte foi o pioneiro e pôde experimentar do 
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preconceito não tendo seu direito de ser chamado pelo nome social respeitado pelos próprios 

colegas de trabalho, sendo obrigado a recorrer às resoluções estadual e federal a fim de adquirir 

legalmente o seu direito.71 

Apesar de toda a conquista civil, a maioria dos agentes homens trans somente praticam 

funções administrativas na penitenciária por medida de segurança, não podem ter contato direto 

com as presas, uma vez que seu corpo e mente são masculinos, a proibição do contato físico é 

visto como uma proteção aos agentes e às próprias detentas.72 

 

2.2.2. RESOLUÇÃO Nº 558/2015 – SEAP, RIO DE JANEIRO 

 

No ano seguinte à criação da Resolução nº 11 -  SAP, de 2014, de São Paulo, com base 

na resolução de caráter Nacional, o estado do Rio de Janeiro publicou a Resolução nº 558 - 

SAEP, assinada pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária que também 

estabelece normas relacionadas ao tratamento da população LGBT encarcerada no Estado. 

Utilizou como base conceitual da sigla LGBT, o artigo primeiro da Resolução Conjunta nº 1 de 

2014, e, em relação ao corpo da resolução, utilizou diversos outros tratados e leis que versam 

sobre o assunto.73 

Logo em seu artigo 1º74, destaca a importância da não discriminação por parte dos 

funcionários da administração penitenciária e de particulares, respeitando a sua 

autodeterminação. Para tal, o artigo 1275 prevê a formação inicial e continuada desses agentes 

“considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade e não-

discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero.”76 A 

autodeterminação será a responsável pela escolha da unidade de custódia a qual a pessoa LGBT 

será encaminhada no momento de ingresso no sistema penitenciário. 

O nome social deverá ser respeitado de acordo com a previsão do artigo segundo77, 

devendo conter no registro um campo destinado a isso, e, os que não tiverem, ou os que já se 

encontravam dentro do sistema penitenciário antes da resolução, a SEAP deverá incluí-lo. No 
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que se refere as áreas de vivência específica de travestis e gays, a resolução segue os mesmos 

moldes das demais, deixando a opção de transferência condicionada a expressa decisão do 

próprio apenado a fim de evitar a segregação (artigo 3º)78. Já as mulheres transexuais e homens 

transexuais, serão encaminhados a unidade prisional feminina em prol de sua segurança (artigo 

4º)79. A autodeterminação do detento orientará sua expressão corporal – tanto na vestimenta 

quanto no cabelo. A revista também deverá ser realizada sem discriminação e com privacidade 

sem exposição (artigos 5º, 6º e 7º80). 

Quanto a visita íntima, também garantida nas demais resoluções, o parágrafo único do 

artigo 8º inova trazendo a previsão mais consciente de que “a SEAP, através da Subsecretaria 

de Tratamento Penitenciário e a Subsecretaria de Gestão Operacional, deverá, em parceria com 

o CELGBT/RJ, viabilizar estudos para a efetivação desse direito.”81 A realização de estudos 

sobre a efetivação dos direitos também está prevista no que se refere à saúde, tratamento 

hormonal e distribuição de preservativos e gel lubrificante como previsto no artigo nono82, e ao 

acesso e continuidade da formação educacional e profissional prevista no artigo onze. Por fim, 

prevê em seu artigo 1383, a criação de grupo de trabalho específico para acompanhar, monitorar 

e avaliar a implementação da resolução. 

Ainda em 2014, na mesma data da Resolução nº 11 -  SAP, de 2014, de São Paulo, 

também foi assinada a Resolução Conjunta da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SEAP) e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) nº 34, seu 

objetivo foi a criação do Grupo de Trabalho Permanente de Políticas LGBT no Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, além de um Termo de Cooperação Técnica entre os 

órgãos.84 

 

 

O Grupo de Trabalho (GT) iniciou suas reuniões em outubro de 2015, com a 

seguinte composição: – 08 (oito) representantes da SEAP, sendo: a) 01 (um) 

representante do Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária; b) 

04 (quatro) representantes da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, 

sendo: 1. 01 (um) Coordenador de Saúde; 2. 01 (um) Coordenador de Serviço 
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Social; 3. 01 (um) Coordenador de Psicologia; 4. 01 (um) Coordenador de 

Inserção Social. c) 03 (três) representantes da Subsecretaria Operacional, 

sendo: 1. 01 (um) Agente Penitenciário; 2. 01 (um) Diretor Prisional; 3. 01 

(um) representante do Gabinete da Subsecretaria Operacional. II – 03 (três) 

representantes da SEASDH/SUPERDir, quais sejam: a) 01 (um) representante 

do Núcleo de Monitoramento das Políticas LGBT; b) 01 (um) representante 

dos Centros de Cidadania LGBT; c) 01 (um) representante do Gabinete da 

SUPERDir.85 

 

 

O Programa Rio sem Homofobia, criado pelo Governo do Estado, coordenado pela 

Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR) da Secretaria de 

Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, com centrais em algumas localidades do 

estado do Rio de Janeiro foi o responsável por encaminhar as normativas, diretrizes e propostas 

dessas resoluções.86 

Um ano após a publicação da Resolução 558 de 2015, o Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro emitiu um “Relatório Temático: Mulheres, 

meninas e privação de liberdade no Rio de Janeiro”87, que mostrou como estava a realidade das 

mulheres travestis no Presídio Evaristo de Moraes (PEM), uma vez que a SEAP informou que 

à época, não havia presas transexuais em seu quadro de internas. A Penitenciária possibilita, na 

mesma ala, a convivência de pessoas cis e trans e por essa razão, é a penitenciária que recebe a 

maior quantidade de travestis e transexuais do estado.88  

Na Penitenciária Evaristo de Moraes, a pesquisa identificou que as trans que possuem 

essa passabilidade cisgênera, ou seja, que têm o físico mais parecido com o feminino, recebem 

tratamento diferenciado daquelas que não o tem. Os próprios agentes que trabalham diretamente 

com as trans confirmaram que de fato deferem um tratamento diferenciado. Isso porque eles 

desconfiam que alguns que se intitulam trans somente fingem sê-los para que recebam 

tratamento diferenciado, quando, na verdade, são homossexuais. Esse exemplo evidencia a 
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discrepância entre a existência da norma e a eficácia de sua aplicabilidade por parte dos agentes 

penitenciários.89 

Tendo em vista o PEM ser considerada a unidade mais segura do Estado do Rio de 

Janeiro, a SEAP optou por encaminhar a maioria das pessoas pertencentes aos grupos de 

minorias para lá, como homossexuais, travestis, religiosos, portadores de deficiência, dentre 

outros. Segundo informação prestada pelo diretor do presídio, Sr. Joseph, no ano da pesquisa, 

havia 79 travestis na unidade espalhados em diversas celas do presídio, não havendo alas 

específicas, apesar de ser uma previsão expressa da resolução de 2015. Além disso, o diretor 

mostrou total ignorância no que se refere a existência das previsões legais nesse sentido, bem 

como não conhecia nenhum trabalho específico realizado para essa população na unidade.90  

Apesar disso, foi identificado, após a reivindicação das travestis, a implementação de 

atividade física - o voleibol, além de um acompanhamento psicológico mensal em que são 

discutidas diversas questões como, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Em 

conversa com o grupo focal que participa do acompanhamento psicológico, o primeiro 

problema abordado foi o desrespeito ao nome social, direito também previsto na resolução, 

principalmente por parte dos agentes e não dos demais detentos.91 

Outra questão abordada foi a visita íntima, a grande maioria sequer requer, ou por não 

possuírem companheiros fora dali, ou por medo de sofrerem represália e preconceito dos 

agentes. Quanto a utilização de hormônios, e a assistência médica, o presídio não disponibiliza 

nem o hormônio, nem o atendimento específico. Quem deseja utilizar, tem que receber da 

família, no dia de visitação, mediante apresentação de receita médica, já em relação ao uso de 

maquiagem, acessórios e uso o cabelo comprido, a instituição respeita, apesar de alguns agentes 

ainda reprimirem os detentos que o fizeram proibindo-lhes tal prática.92 

Dentre as 10 mulheres entrevistadas para a realização do relatório, somente uma 

afirmou desejar ser transferida para um presídio feminino, as demais afirmaram que preferem 

ficar onde estão, uma vez que se dão melhor com os homens e têm medo de não serem aceitas 

pelas mulheres.93 

 

                                                           
89 CANHEO, Roberta Olivato. O tratamento da identidade transexual e travesti pelo Sistema Penitenciário no Rio 

de Janeiro. In: MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. Qual o futuro da sexualidade no 

Direito? Rio de Janeiro: Ed. Bonecker, PPGSD, 2017, p.316. 
90 CAMPBELL, A. et al. Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. ALERJ, 2016. 

118 p. Relatório Temático: Mulheres, Meninas e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro. 
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É necessário estarmos ainda muito atentos às relações de dominação e 

violência encontradas nos presídios masculinos, que vulnerabilizam os presos 

com identidade ou performance relacionada ao feminino, sejam eles 

homossexuais, travestis ou transgêneros. Muitas vezes, eles/as são 

obrigados/as a realizar trabalhos forçados na prisão ou são explorados 

sexualmente para garantir sua sobrevivência nas celas.94 

 

 

Apesar de haver a determinação de criação de alas específicas, e a transferência dos 

presos com identidade feminina para a penitenciária feminina na própria Resolução 558, 2015, 

o MEPCT/RJ, analisando os casos avaliados, entendeu que: 

 

 

As travestis devem sempre ser ouvidas em relação ao tema do local onde 

estarão presas, cabendo à administração penitenciária a adequação para essas 

mulheres. O grupo de travestis no PEM parece-nos decidido a manter-se junto 

ao coletivo. Essa decisão acaba também por convocar o Estado, pois é seu 

dever garantir a segurança de todos e todas custodiadas, evitando espaços de 

segregação, como as alas específicas para a população LGBT, apesar da 

orientação para a separação entre travestis e homens.95 

 

 

2.2.3. RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2018, DISTRITO FEDERAL 

 

No dia 09 de março de 2018 foi assinada pelo presidente do Conselho Distrital de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Michel Platini outra resolução que regulamenta os 

direitos da população LGBT encarcerada, dessa vez, no Distrito Federal. O texto foi publicado 

no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 23 de março de 2018.96 
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Seu artigo 1º97 orienta que os órgãos competentes da administração de execução penal 

do Distrito Federal sigam as orientações dadas pela Resolução Conjunta nº 1 de 15 de abril de 

2014 no que se refere ao parâmetro de acolhimento das pessoas LGBTI. 

A resolução inova em diversos sentidos, inicialmente quanto a inclusão do “I” na sigla 

LGBT, ela se refere a uma outra classificação, os intersexuais. São eles, de acordo com o inciso 

VII, artigo primeiro da resolução, “pessoas cuja assignação do sexo jurídico não está em 

conformidade com o sexo biológico em razão de não caracterização com base nas definições 

estritas de dimorfismo sexual.”98 Ou seja, são aquelas pessoas cujas anatomias sexuais não 

condizem com o padrão de homem ou mulher. 

Além disso, quando o texto da resolução especifica qualquer significação da população 

composta pela sigla, tem-se expressamente a frase “independente da identidade de gênero”99, 

eliminando qualquer confusão que se refira à obrigatoriedade de ser homossexual caso seja 

transgênero, por exemplo, desestigmatizando os demais gêneros. 

Os incisos V e VI também trazem uma novidade ao demonstrarem separadamente a 

significação dos dois termos, “transexual” e ‘transgênero”. O primeiro, são pessoas que se 

concebem de forma diferente que o seu gênero biológico, cultural, social e optam por 

intervenção médica, hormonal, cirúrgica, ou ambas a fim de adequar sua aparência física à sua 

psíquica, espiritual e social. Já o segundo, se refere aquele indivíduo que também não se 

identifica como do mesmo gênero daquele que foi assinalado ao nascer, porém constrói a sua 

identidade independentemente de tratamento médico ou intervenção cirúrgica.100 

A resolução continua seguindo a ideia da autodeterminação como faz a Resolução 

SAEP 558 do Rio de Janeiro e não a de definição somente após a cirurgia como a de São Paulo 

determinava em alguns aspectos. O artigo segundo garante o acesso à política do nome social 

e determinação expressa de gênero tendo como único critério a autodeterminação mediante a 

expressa manifestação da vontade.101 

Outro aspecto ligado à expressa manifestação da vontade, é a mudança de homens 

gays e bissexuais encarcerados em unidades masculinas, bem como o de mulheres lésbicas e 

bissexuais privadas de liberdade em unidades femininas para áreas de vivência específica a fim 

                                                           
97BRASIL. Resolução nº 1, de 09 de março de 2018. Define as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento da 
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de protegê-los e dar-lhes segurança.102 Também ligado ao aspecto da expressa manifestação da 

vontade, os travestis, transexuais e transgêneros, serão encaminhados para unidades prisionais 

adequadas à sua identidade, devendo receber tratamento isonômico aos dos demais 

encarcerados. Sendo eles homens transexuais ou pessoas transgêneras de identidade masculina, 

essa transferência não será obrigatória, uma vez que deve ser levado em conta não somente sua 

identidade de gênero, mas também suas características fisiológicas (art. 5º, §1º). O sistema não 

possui meios para a proteção desses indivíduos, assim sendo será dada prioridade à segurança 

dos mesmos (artigo 4º).103  

A Resolução permite ao grupo em questão a manifestação corporal da identidade – 

como uso de roupas específicas ao gênero, dentre outros, da mesma forma que as demais 

resoluções. Bem como, a permissão da visita íntima, o acesso e a continuidade de formação 

educacional e profissional, e a atenção à saúde física e psicológica dos detentos. O artigo 8º, 

§1º, inclusive, revela a existência de atendimento ambulatorial específico à população 

transexual, travesti e transgênero instalado no Hospital Dia, em Brasília.104  

No que se refere a manutenção de cabelos compridos, a resolução somente normatizou 

o que já havia sido decidido em outubro de 2017, quando a Justiça do Distrito Federal 

determinou que a direção do Centro de Detenção Provisória (CDP) mantivesse os cabelos de 

quem optasse. A decisão já incluía a detenta que não tivesse realizado a cirurgia de redesignação 

sexual, mesmo que alocada em presídio masculino, a juíza que julgou o caso entendeu que este 

fato não pode ser impeditivo para que ele expresse sua identidade sexual.105 

Por fim, como também já faz a Resolução SAEP 558 do Rio de Janeiro, o próprio texto 

já traz a previsão de que seja garantido pelo Estado a “capacitação continuada aos profissionais 

dos estabelecimentos penais, observados os direitos humanos, os princípios da igualdade e não-

discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero.”106 Além dos 

servidores, aos visitantes também deverão ser dirigidas ações sociais a fim de orientá-los 
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observados os mesmos direitos e princípios relacionados a orientação sexual e identidade de 

gênero.107 

Por fim, o artigo 16 recomenda: 

 

 

Ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Segurança Pública; 

ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; a Secretaria de 

Segurança Pública e da Paz Social; o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a realização de 

estudos para incluir nas normas de edificação de unidades prisionais, espaços 

específicos para o recolhimento de pessoa LGBTI.108 

 

 

Michel Platini, presidente do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos responsável por assinar a resolução, afirmou que a mesma “não reconhece apenas o 

direito da integridade física, como muitos outros documentos brasileiros fazem. Reconhecemos 

todos os direitos. Tratamos de forma minuciosa todos os detalhes que tratam do encarceramento 

das pessoas LGBTI.”109 Restando assim justificada as diversas inovações trazidas por ela. 

Ocorre que os responsáveis pela aplicação da norma demonstram resistência, 

colocando em risco a sua efetividade. De acordo com o subsecretário do Sistema Penitenciário 

do Distrito Federal à época, a Resolução “não é impositiva nem obrigatória (...) muitas das 

recomendações já são praticadas”. Porém outras, como o caso da transferência de transexuais e 

travestis para presídio feminino o subsecretário alega ser impossível, uma vez que seria 

necessária a construção de um novo bloco, o que demandaria um trabalho de longo a médio 

prazo.110 

Apesar dessa declaração, antes da publicação da Resolução, o Conselho Distrital de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos “entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça 

Federal de Brasília para que 11 transexuais e travestis sejam transferidas do Centro de Detenção 

Provisória para a Colmeia.” No texto da ação é utilizada como jurisprudência a decisão do 

ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal que determina a “transferência 
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de duas travestis presas no interior de São Paulo para uma unidade prisional adequada à 

identidade de gênero.”111 

Além desse caso, em agosto de 2017, foi identificada, pelo Conselho de Direitos 

Humanos do Distrito Federal (CDPDDH) práticas abusivas e discriminatórias, de 

constrangimento e violência contra a população LGBT. Assim, o mesmo denunciou a prática 

ao Ministério Público, requerendo uma intervenção do MPDF.112 

No relatório da denúncia, realizado após visitas técnicas do CDPDDH ao Complexo 

Penitenciário da Papuda, é relatado completo desrespeito a normatização sobre a temática, que 

à época, no âmbito do Distrito Federal, era somente a Resolução Conjunta de nº 1, 2014. Foi 

relatado total desrespeito imposto no tratamento das mulheres e homens transexuais e travestis 

nos Presídios do Distrito Federal. Dentre as violações alegadas, houve desrespeito ao nome 

social, discriminação devido a orientação sexual, exposição da intimidade do preso a uma 

população de gênero diferente do seu, obrigatoriedade a adequação com o sexo masculino ao 

qual é destinada a unidade, vedação de tratamento hormonal, além da revista íntima-

vexatória.113 

Dessa forma, apesar de a resolução ser nova e, por isso, ainda ser difícil visualizar seus 

efeitos, é notória a constante dificuldade de conscientizar o aparato estatal responsável pela 

aplicabilidade da norma no sentindo de entender a necessidade de sua aplicação, bem como a 

dificuldade de adequar toda a estrutura do sistema carcerário de forma a possibilitar a 

aplicabilidade efetiva. 

Passada a análise das Resoluções Estaduais é possível observar que os critérios 

determinantes para a designação da identidade de gênero não são máximas; dependendo da 

resolução, o critério é distinto, ora a concepção biológica/ física, ora a autodeterminação. Ainda, 

é notório que com a normatização, novos sujeitos são criados, dessa forma, tais normas não 

podem ser tratadas simplesmente como instrumentos regulamentadores, mas também como 

instrumentos que “constituem, hierarquizam, separam e conectam pessoas”.114 
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No estado de São Paulo a Resolução SAP – 11, de 30 de janeiro de 2014 dispõe que o 

critério adotado para determinação de qual unidade prisional será encaminhado o detento, 

feminina ou masculina, é explicitamente o fisiológico. 

 

 

Artigo 3º, Resolução SAP – 11, 2014: As pessoas que passaram por 

procedimento cirúrgico de transgenitalização poderão ser incluídas em 

Unidades Prisionais do sexo correspondente.115 

 

 

Da mesma forma prevê a Resolução Nacional Conjunta nº 1, 2014, ocorre que, 

utilizando esse critério, a normativa acaba por essencializar a questão de gênero ao desconsider 

a autodeterminação, que é um dos Princípios de Yogyakarta, que faz parte de um dos 

parâmetros utilizados para a criação das resoluções.116 

No que se refere as instalações de Alas LGBT, a maioria dos estados brasileiros 

seguem a regulamentação nacional, uma vez que a maioria não possui a sua específica. No 

tocante àqueles os quais a implementação se deu anteriormente a criação da Regulamentação 

Nacional, as mesmas foram criadas pelas próprias administrações dos estabelecimentos 

prisionais. Como exemplos, temos a Paraíba, Porto Alegre e Minas Gerais.117 
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CAPÍTULO IV 

 

MINAS GERAIS: A PRIMEIRA “ALA GAY” DO BRASIL 

 

Enquanto ainda não havia uma regra oficial no sentido de proteção à população LGBT 

nos presídios brasileiros, a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) optou por assinar termos de 

compromisso com 16 estados brasileiros a fim de desenvolver ações voltadas à proteção do 

público LGBT e à capacitação dos agentes que com eles lidavam. Apesar de à época não haver 

estatísticas que demonstrassem uma realidade mais concreta, a secretaria recebia diversas 

denúncias de abusos sexuais, psicológicos, tentativas de homicídio, dentre outras, suficientes 

para entender que algo deveria ser feito.118 

A principal medida era justamente a criação de alas separadas. A primeira “Ala gay” 

do país, foi construída em 2009, com um projeto piloto no Presídio São Joaquim de Bicas II, 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Sua criação foi 

motivada, dentre outros, pelo caso de Vitória Rios Fortes enquadrada por tráfico em 2009 que, 

enquanto no presídio masculino chegou ao extremo de mutilar os próprios braços a fim de 

chamar a atenção da diretoria do presídio para os abusos que estava sofrendo.119 

Em um relato, ela descreve a gravidade da situação: 

 

 

[...] Eu era obrigada a ter relação sexual com todos os homens das celas, em 

sequência. Todos eles rindo, zombando e batendo em mim. Era ameaçada de 

morte se contasse aos carcereiros. Cheguei a ser leiloada entre os presos. Um 

deles me ‘vendeu’ em troca de 10 maços de cigarro, um suco e um pacote de 

biscoitos. [...] Fiquei calada até o dia em que não aguentei mais. Cheguei a 

sofrer 21 estupros em um dia. Peguei hepatite e sífilis. Achei que iria morrer. 

Sem falar que eu tinha de fazer faxina na cela e lavar a roupa de todos. Era a 

primeira a acordar e a última a dormir.120 
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Logo após a Ala gay foi transferida para outra penitenciária na mesma cidade de São 

Joaquim de Bicas, Penitenciária Jason Soares Albergaria. Já no ano de 2013, o presídio 

Vespertino reservou um pavilhão para receber exclusivamente homossexuais.121 

Naquela época, ainda antes da Resolução Conjunta nº 1 de 2014, a transferência para 

essas unidades já se dava somente mediante manifestação de vontade do próprio apenado. No 

ano de 2013, no site do Governo de Minas, o então subsecretário de Administração Prisional, 

Murilo Andrade de Oliveira, informou que a intenção das alas específicas era o de 

ressocialização, respeitando as diferenças, e dando condições de melhor cumprimento de pena 

ao público homossexual.122 

A melhora foi notória, no ano de 2013, todos os detentos da Penitenciária Professor 

Jason Soares Albergaria participavam de atividades internas, como organização de biblioteca, 

reciclagem, jardinagem; ou então externas, em uma fábrica de artes em gesso que funcionava 

próximo à unidade prisional. Além disso, a maioria estudava em uma escola estadual que 

funcionava dentro do presídio. Da mesma forma, ocorria no presídio Vespertino onde, dos 32 

presos que à época se encontravam na unidade, 20 realizavam trabalhos internos, e 24, estavam 

estudando.123 

Logo após a implementação da “Ala gay” em Minas Gerais, o presídio de Porto Alegre 

o fez no ano de 2012. No Mato Grosso, no ano de 2013 e, meses depois, na Paraíba, nos 

presídios Roger, na capital, e Serrotão, em Campina Grande. Naquela época, além dos já 

citados, a Bahia já prometia a adoção no ano seguinte.124 

Haja vista inicialmente ter sido visto como um avanço na luta pelo reconhecimento 

LGBT no sistema carcerário, existem controvérsias. O presidente do CELLOS-MG (Centro de 

Luta pela Livre Orientação Sexual), Paulo Cezar Teixeira ressaltou que, apesar de achar 

interessante e benéfico que o governo tome iniciativas em prol do movimento LGBT, ele 

entende que a transferência dos travestis para o presídio masculino pode impactar em uma maior 
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segregação, criando um “gueto dentro de outro gueto”, sendo a medida mais adequada a 

transferência deste, para presídios femininos, onde haveria uma maior e melhor identificação.125 

No entendimento da vice-presidente da ABGLT (Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), para que a criação da ala fosse legitimada, 

seriam necessárias a consulta e a participação das entidades governamentais ligadas à temática, 

como o Ministério da Justiça e a Secretaria (Especial) de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Essa última principalmente, uma vez que em maio de 2009 criou um Plano Nacional 

de Cidadania e Direitos Humanos de LGBT que também possui diretrizes para os presos.126 

Carlos Magno, presidente da ABGLT de 26 de janeiro de 2013 a 2016, também 

apresenta uma crítica. Segundo ele a criação das alas é somente uma medida paliativa tendo em 

vista o tamanho da problemática de vulnerabilidade sofrida no cárcere. Os abusos acontecem 

também entre os heterossexuais, apesar de ser em menor escala, e isso demonstra que a 

dignidade humana não está sendo respeitada num geral e, caso fosse, não seria necessária 

nenhuma medida tal como a criação de alas específicas. As razões da violência e dos abusos 

estão tanto no preconceito como nas relações de poder estabelecidas no cárcere.127 

Em contrapartida, o secretário de Estado de Defesa Social desde 2007, Maurício 

Campos Júnior, se opôs às críticas afirmando que todo o processo de criação das alas respeitou 

os direitos humanos. Quanto mais os travestis estavam sendo maltratados e estigmatizados, 

mais isolados eles ficavam; em prol de sua segurança, muitas vezes não podiam receber visitas 

de familiares em lugares comuns a todos, não podiam tomar banho de sol, e tinham que ser 

dirigidos a celas especiais chamadas “seguro”.128 

Quanto ao encaminhamento dos travestis para unidades femininas, o secretário 

afirmou que as demais presas não os aceitavam, por não os reconhece-los como do gênero 

feminino. Ainda, ressalta que nenhum dos detentos travestis foi obrigado a ir para a ala especial 
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em Bicas e critica o posicionamento contra a criação da ala, uma vez que não entende como 

mais benéfico deixá-los da maneira que estavam.129 

A importância da criação das alas é evidente, um ponto positivo é a diminuição da 

violência física e a possibilidade do livre exercício da liberdade de gênero, porém, reconhece-

se a necessidade do estabelecimento de diálogo entre os movimentos sociais voltados ao público 

LGBT observada sua tamanha vulnerabilidade.130 

 

 

Dessa forma, os questionamentos, proposições e debates devem fazer parte da 

construção das políticas na ala LGBT, pois as dificuldades e atravessamentos 

que ocorrem nos presídios não devem ser considerados apenas como algo 

intrínseco ao sistema prisional, mas sejam catalizadores da construção de 

possibilidades de repensar a prática nas alas LGBTs, reduzindo, portanto, as 

controvérsias observadas durante a pesquisa.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 BRAGON, Rayder. Ala exclusiva para travestis em presídio mineiro gera controvérsia. UOL Notícias. Belo 

Horizonte, 13 jul. 2009. Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/07/13/ult5772u4625.jhtm> 

Acesso em: 08 Jun. 2018. 
130 FRÓIS, Frederico de Freitas; VALENTIM, Silvani dos Santos. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 

13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos). A Ala LGBT em Presídios Brasileiros: Possibilidades ou 

Controvérsias? Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. 
131 FRÓIS, Frederico de Freitas; VALENTIM, Silvani dos Santos. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 

13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos). A Ala LGBT em Presídios Brasileiros: Possibilidades ou 

Controvérsias? Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. 



43 
 

CAPÍTULO V 

 

LGBT’s NO CÁRCERE: UM EXEMPLO DE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

Em meio à discussão sobre a situação carcerária da população LGBT, entender o 

significado e a aplicabilidade do conceito dos direitos fundamentais também se faz essencial, 

em especial da dignidade da pessoa humana. Isso porque no ambiente carcerário, num geral, o 

indivíduo já não é respeitado, quando se trata da minoria estudada, menos ainda, uma vez que 

nem no contexto social diário ela consegue ser tratada com o devido respeito a igualdade que 

tem direito.  

Do recém-nascido, passando pelo inválido, até aquele de mais plena capacitação, 

todos, de igual maneira, possuem dignidade humana. A ninguém é dado, e muito menos tirado 

tal direito. No próprio mundo jurídico, tem-se exemplos variados, como o direito à vida 

resguardado por diversos meios, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

de 1948, em seu artigo III; a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, de 2000, em seu artigo 

2º, que proíbe a pena de morte e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, 

em seu artigo 4º, onde sequer há proscrição da pena de morte.132  

O conceito de dignidade humana, antes inserido em diversos outros ramos, como o 

religioso, o filosófico e o político, passa, após a 2ª Guerra Mundial, a fazer parte do mundo 

jurídico, ganhando força ao longo das décadas, sendo utilizado em Constituições, leis, decisões 

judiciais. Em meio a essa transição, a dignidade humana deixa de ser apenas um valor moral e 

ganha o status de princípio jurídico133, e, ainda que essa passagem não mude o significado do 

objeto, ela permite criar uma maior e melhor aceitação de sua utilidade concreta no mundo 

jurídico. Em contrapartida, apesar dessa amplitude poder ser benéfica ao trazer uma maior gama 

de soluções a diversos casos distintos, de acordo com a crítica feita por Ruth Macklin, a 
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aplicação desse direito torna-se ameaçada pelo mesmo motivo, uma vez que essa abrangência 

causa dúvidas.134  

Nesse sentido, Luis Roberto Barroso destaca que uma vez que a dignidade humana 

passou a ser considerada também uma categoria jurídica, necessário se faz a criação de 

conteúdos mínimos a fim de reduzir as dúvidas que a abrangência causa, dando objetividade a 

sua aplicação e interpretação. Destacando, ainda, a necessidade de que “conteúdos básicos da 

dignidade sejam universalizáveis, multiculturais, de modo a poderem ser compartilhados e 

desejados por toda a família humana. Aqui, será inevitável algum grau de ambição civilizatória, 

para reformar práticas e costumes de violência, opressão sexual e tirania”.135  

Dentre os conteúdos mínimos ligados à ideia da dignidade humana está o fato de ser 

inerente a natureza do ser, independente da prática de atos diversos à moral, ou ao 

ordenamento, independente de possuir consciência. Inserido nesse âmbito jurídico, a dignidade 

da pessoa humana toma forma com os direitos fundamentais (ou humanos), por meio de 

condutas jurídicas padronizadas pelos indivíduos, controladas por meio de normas repressivas 

e pela atuação do judiciário.136  

Dentre eles temos os direitos fundamentais temos o direito à igualdade137, nesse caso, 

igualdade formal, em que, independente de raça, sexo, religião, opção sexual, todos são iguais 

perante a lei. Nesse contexto, é importante destacar que nos casos das minorias como a 

população LGBT, essa igualdade é materializada com o reconhecimento de sua opção, sua 

autodeterminação, uma vez que é o mecanismo responsável a conceder ao indivíduo o direito 

de decisão quanto às suas próprias escolhas.138  

O direito à integridade física139, que aborda os casos de tortura, prisão perpétua, regime 

prisional. Ele proíbe também, que os indivíduos sofram qualquer tipo de violação física 

independentemente da forma que se autodeterminam. Na realidade carcerária as práticas de 
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tortura são muito comuns e muitas vezes a motivação é unicamente a identidade sexual do 

encarcerado. 

Por fim, o direito à integridade moral ou psíquica,140 “domínio no qual estão 

abrangidos o direito de ser reconhecido como pessoa, assim como os direitos ao nome, à 

privacidade, à honra e à imagem.”141 Dentro do sistema carcerário, a minoria LGBT tem esses 

direitos diariamente violados. Na maioria das vezes são chamados pelo nome de registro e não 

pelo nome com o qual o se identificam, são obrigados a cortar seus cabelos e utilizar roupas 

que não são compatíveis com seu gênero.  

Doravante, é possível perceber que os direitos fundamentais, mais precisamente o da 

dignidade humana, observada sua evolução histórica, apesar de inalienável, imprescritível, 

irrenunciável, universal, não é um direito absoluto, ele depende de um enquadramento 

observadas a proporcionalidade e a razoabilidade, isso, a fim de proteger a sociedade como um 

todo, sem que o direito de um invada a esfera dos demais, e até mesmo o indivíduo de si mesmo, 

uma vez que existe a possibilidade de haver concorrência entre direitos igualmente 

protegidos.142 

Em seu artigo 1º, caput, a Constituição Federal de 1988143 consolida a noção de que 

os direitos fundamentais estão protegidos da atuação ilimitada do Estado, em que os núcleos de 

direitos devem ser respeitados. Além disso, o artigo 3º da Constituição Federal traz como uns 

dos objetivos fundamentais à República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da 

marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do “bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.”144  No âmbito internacional, o artigo 4º também prevê sempre a prevalência 

dos direitos humanos.  

Até que o artigo 5º coloca a igualdade de gênero acima de todas, “homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”.   Ainda, em seu inciso 

XLVIII é previsto que “ a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 
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natureza do delito, a idade e o sexo dos apenados.”145  Apesar da evidente preocupação do 

legislador com a civilidade, a sexualidade e a convivência dos indivíduos, há uma omissão no 

que se refere ao termo “gênero”, segregando aqueles que não se enquadram nos termos padrões, 

podendo causar certa dificuldade na hora da aplicação e interpretação da lei. 

No ambiente carcerário essa garantia encontra falhas ao encarar o argumento de que 

alguns direitos serão reduzidos em prol, por exemplo, de outros mais urgentes, isso, a fim de 

facilitar o controle externo. Ocorre que essa dificuldade no enquadramento do LGBT em uma 

categoria específica e respeitada como o são os gêneros masculino e feminino, não interfere 

somente no âmbito carcerário, mas também em seu convívio social, sendo um dos responsáveis 

pela definição de suas condições socioeconômicas.   

A população LGBT sofre uma marginalização natural pela sociedade, mas a maioria 

da parcela que comete os crimes e acaba sendo direcionada ao cárcere faz parte do estereótipo 

do criminoso comum: negro, pobre, sem educação, com escassas oportunidades de emprego.  

Além de marginalizados pela condição de ex detentos os LGBTs que sofreram 

condenação ao cárcere, sofrem essa recriminação em dobro. De acordo com um estudo 

realizado pela Consultoria Santo Caos, 43% dos entrevistados foram de alguma forma 

discriminados devido a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Outro estudo 

desenvolvido pela empresa Elancers, demonstra que 38% das empresas brasileiras optam por 

não contratarem pessoas LGBT para cargos de chefia, e 7% não contrataria em nenhuma 

hipótese.146 

De acordo com Jean Soldatelli, sócio da Santo Caos em apresentação da pesquisa 

durante atividade do Dia Mundial da Diversidade, no Sesc Carmo, no centro de São Paulo em 

2015, “muitas empresas temem ter sua imagem associada à do funcionário. E com isso perder 

clientes, ter a credibilidade abalada. As empresas refletem aquilo que está colocado na 

sociedade, e a homofobia está presente na população”. Em contrapartida, ainda segundo 

Soldatelli, “empresas com maior diversidade tendem a ser mais produtivas e melhorar seus 

ganhos, pois as pessoas acabam por se engajar mais em um ambiente onde não são 

discriminadas. E elas são também consumidoras”.147 
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O regulamento jurídico pátrio é falho no sentido de garantir a igualdade de gênero em 

diversos âmbitos da sociedade, dentre eles, no mercado de trabalho, além da evidente falta de 

conscientização das empresas, e a impunidade daqueles que agem com preconceito e 

discriminação. Acima de tudo, a falta de integração entre Estado, Penitenciária e Sociedade, se 

demonstra como uma das maiores dificuldades encontradas, uma vez que um sistema tem que 

ter todas as suas partes harmônicas para que apresente um resultado desejável e satisfatório. 

Dentre as diversas funções atribuídas à pena, a principal é a da ressocialização do 

apenado. Espera-se recuperar o indivíduo para que o mesmo retorne à sociedade não como uma 

ameaça a ela, mas sim com uma conduta digna diferente da que o destinou ao cárcere, 

recuperando-o.148 

Haja vista a pena ser cumprida nas instituições carcerárias, é delas a responsabilidade 

de efetivar as políticas que objetivam a reeducação do preso. De igual responsabilidade tem-se 

o Estado, com a obrigação de proporcionar a toda a população, encarcerada ou não, suas 

garantias fundamentais. Com o objetivo de atingir esse fim, o encarcerado é submetido a 

programas sociais. 

Fred Bottrel, jornalista responsável pelo documentário “A Ala” que retrata a realidade 

de alguns presos na Ala LGBT no Presídio Vespertino em Minas Gerais, retornou sete meses 

após a gravação a fim de mostrar os resultados às travestis. Dentre as seis entrevistadas, somente 

três estavam presentes, uma foi condenada a 12 anos de prisão por tráfico, as outras duas haviam 

sido soltas e retornaram ao presídio por reincidência.149 

De acordo com a socióloga e pesquisadora Roberta Fernandes dos Santos, do Centro 

de Pesquisa em Segurança Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(Cepesp/PUC Minas), a reincidência em Minas Gerais alcança mais da metade dos presos e que 

pouco tem sido a efetividade do trabalho feito pelas unidades prisionais em busca da 

ressocialização.150 

A Secretaria de Estado de Defesa Social, através de uma Comissão Técnica de 

Classificação (CTC), elaborou um Programa Individualizado de Ressocialização (PIR). A 

Comissão conta com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, médicos, advogados, 
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entre outros; eles traçam uma rota do perfil e aptidões do preso a fim de propor ações necessárias 

para a sua reintegração na sociedade.151 

Pode-se, então, perceber que é imprescindível à análise da situação carcerária do 

LGBT, entender que toda a pessoa tem o direito à dignidade, que engloba a igualdade de 

reconhecimento como pertencente ao gênero que se diz pertencer, tendo o direito de cumprir 

sua pena na entidade prisional que abriga o gênero o qual ele se reconhece. Ao mesmo passo 

que, observado o direito à integridade física, quando no encarceramento, deve ser da mesma 

forma respeitado e reconhecido como tal, sendo vedado qualquer tipo de tortura, decorrente de 

sua orientação sexual, ou não.  

Ainda, no tocante ao direito à integridade moral ou psíquica o indivíduo LGBT tem o 

direito de que sua autodeterminação seja respeitada a fim de que tenha o reconhecimento social 

compatível com o gênero que se reconhece. Em contrapartida, o mínimo existencial torna-se 

um direito distante à realidade, uma vez que possuem dificuldade em encaixar-se em um nicho 

próprio dentro dos estabelecimentos prisionais. 

Porém, a situação carcerária do LGBT condenado a pena privativa de liberdade no 

Brasil não está somente ligada à discussão de suas condições enquanto encarcerado na unidade 

prisional, mas também está ligada a marginalização que sofre antes e depois do cárcere. Isso 

porque, a marginalização pode ser um dos motivos que o leva a prática do crime, como também 

um dos motivos que o segrega depois de cumprida a pena, e que muitas vezes o faz reincidir, 

tornando-se um ciclo. 

É essencial estar ciente de que o insucesso da socialização do condenado, LGBT ou 

não, e da ressocialização do ex condenado, LGBT ou não, é responsabilidade do Estado, das 

Unidades Prisionais, e também da sociedade como um todo. Esse insucesso não atinge somente 

os indivíduos diretamente relacionados, mas a todos, aumentando o índice de criminalidade e 

criando um estado de insegurança, marginalização, discriminação e desigualdade crescente, 

violando dessa forma o direito principal e mínimo de todo o indivíduo, o da dignidade humana. 
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CONCLUSÃO 

 

O diferente nem sempre é bem recepcionado pelos indivíduos, o que dá razão a uma 

marginalização daqueles que fogem as formas padronizadas e por consequência consideradas 

normais. O aparato legislativo, responsável por estabelecer normas que regem e organizam os 

fatores sociais, acaba não dando atenção para algo que a sociedade em si não prioriza, nem 

reconhece. 

Ainda assim, pode-se observar que existem algumas previsões voltadas ao LGBT 

encarcerado e que, analisando-as literalmente, possuem um potencial muito grande de inclusão 

e consequente igualdade. Ocorre que aqueles responsáveis por as aplicar não estão dispostos a 

segui-las fielmente, colocando em prática uma ideologia completamente diversa, de segregação 

e punibilidade por meio de tortura não somente pelo crime cometido, mas pela opção sexual do 

apenado. 

A autodeterminação deve ser o fator a receber maior atenção no momento do 

encarceramento e alocação do preso, isso porque cada um deve ter o direito de expressar seu 

auto reconhecimento e este deve ser respeitado e acatado por todo o sistema que envolve o 

encarceramento. Dessa maneira, é essencial haver uma análise da prática a fim de resguardá-

los, como por exemplo, nem sempre a melhor opção é colocar um transexual masculino em um 

presídio masculino, tendo em vista a sua natural fragilidade física e a possibilidade de sofrer 

abusos dos demais presos. 

Por fim, observa-se que além da atenção à forma como o apenado será recebido pelo 

Sistema Carcerário, é importante pensar na sua ressocialização, uma vez que a reincidência é 

um dos maiores problemas enfrentados pelo ex presidiário. O LGBT normalmente enfrenta 

muitos empecilhos para socializar-se. Muitas empresas evitam contratá-los por serem 

preconceituosas ou por medo de perderem mercado por contratar alguém que ainda desperta 

tanta aversão por grande parcela da sociedade. Quando ex presidiários, eles sofrem uma dupla 

marginalização, sendo essencial a intervenção conjunta do Estado, da sociedade e dos presídios 

nesse processo. 

Conclui-se, portanto, que restou notória a escassez de posicionamento preciso do 

legislativo quanto à situação da minoria em questão e de seu enquadramento no sistema 

penitenciário brasileiro. Da mesma forma, tem-se inadequada a postura dos agentes 

responsáveis por cumprir as regulamentações já existentes, uma das consequências diretas da 

dificuldade de aceitação e omissão sociais. 
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Além disso, depreende-se com o presente trabalho, que bastaria o respeito ao princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana por todos, dos outros presidiários aos agentes penitenciários, 

para que a população LGBT fosse devidamente resguardada no âmbito do Sistema Carcerário, 

sendo necessária somente a aplicação das normas já existentes atreladas a esse princípio, 

principalmente no que diz respeito à igualdade de todos perante a lei e do tratamento dos 

desiguais nas medidas de suas desigualdades.  

Diante da problemática, a população LGBT deve ser reconhecida e compreendida por 

toda a sociedade e, principalmente, pelo ordenamento jurídico brasileiro, em qualquer de seus 

aspectos. Isso, a fim de alcançar um justo e equitativo tratamento por parte da sociedade e, 

principalmente no âmbito carcerário, por parte dos outros presidiários e do aparato estatal 

responsável. 
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