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PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

INTERPOSTO DE DENEGAÇÃO DE ORDEM DE HABEAS

CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE TRANSEXUAIS E

TRAVESTIS PARA A PENITENCIÁRIA FEMININA.

ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste constrangimento ilegal decorrente da manutenção

de presos travestis e transexuais no presídio masculino, se

estão em ala com vivências próprias e respeito à sua

identidade de gênero e a todos os seus direitos, não havendo

que se cogitar de transferência obrigatória para o presídio

feminino enquanto não se constrói presídio para atender à

demanda de presos transgêneros.

2. Recurso conhecido e desprovido.
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Fls. _____

Recurso em Sentido Estrito 20180110063380RSE

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CRIMINAL

do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JOÃO BATISTA TEIXEIRA

- Relator, JESUINO  RISSATO - 1º Vogal, WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - 2º

Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA,

em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO.

UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 4 de Abril de 2019.

Documento Assinado Eletronicamente

JOÃO BATISTA TEIXEIRA

Relator
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 Sustentam os recorrentes (fls. 66-86) que são transexuais ou

travestis, estão presas no Centro de Detenção Provisória-CDP e pretendem sua

transferência para estabelecimento prisional compatível, pois o atual local em que

estão não lhes preserva, por inteiro, a dignidade inerente à sua identidade de

gênero. Alegam que a decisão afronta o entendimento vinculante proferido na ADI

4.275 da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva, C 24-7,

de 24.11.2017 e incorre em manifesta ilegalidade. Dizem que a Ordem de Serviço nº

345/2017 da SESIPE garante ao interno transexual o recolhimento na Penitenciária

Feminina do Distrito Federal, porém condicionada à cirurgia de transgenitalização do

sexo masculino para o feminino, o que configura constrangimento ilegal, porque o

gênero feminino não é definido por essa cirurgia, mas se trata de questão puramente

identitária. Asseveram que querem ser respeitadas, bem como asseguram que a

identidade de gênero não está assentada no órgão genital. Afirmam que a ADI 4.275

sobreveio um dia depois da impetração do Writ, mas deveria ser de conhecimento

da prolatora, a qual se mostra equivocada ao afirmar que a situação das recorrentes

não se assemelha às citadas no HC 152.491/SP. Sustentam que a decisão

considerou as mulheres transexuais como potenciais estupradoras. Infirmam o

argumento de que no presídio há lotação prioritária e preponderante de agentes

femininas, porém não há exclusividade. Rebatem o art. 77, § 2º da Lei de Execução

Penal, a qual veda que agentes femininas façam revista em homens, pois contraria à

lógica de atuação dos agentes de segurança pública. Requerem que possam

aguardar julgamento e cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

 O Ministério Público, nas contrarrazões de fls. 93-99, rebateu os

argumentos lançados pelas recorrentes e asseverou que a via estreita do habeas

corpus não é a mais adequada para tratar da matéria e se manifestou pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, mesmo entendimento adotado pela

Procuradoria de Justiça no parecer de fls. 131-133.
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R E L A T Ó R I O

 JOSÉ THAISSON DOS SANTOS VENTURA, RAIMUNDO

RODRIGUES CANTANHEDE, DANIEL FERREIRA GONÇALVES, DEYVISSON

PINTO CASTRO, LUÍS CARLOS SANTOS VIANA, interpuseram RECURSO EM

SENTIDO ESTRITO da decisão de fls. 63-65v, proferida pelo Juízo da Vara de

Execuções Penais do Distrito Federal, que denegou a ordem de habeas corpus e

indeferiu a transferência dos recorrentes para outra ala da unidade prisional

compatível com suas identidades de gênero.
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 Em juízo de retratação (fls. 141), o magistrado manteve a decisão

impugnada, por seus próprios fundamentos.

 É o relatório.
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Os recorrentes são travestis e transexuais e pretendem, em síntese,

sua transferência para o presídio feminino. Para tanto, impetraram ordem de habeas

corpus, a qual foi denegada pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do

Distrito Federal, consoante decisão de fls. 63-65v.

Razão não lhes assiste.

Trata-se de tema novo que ainda precisa ser bastante debatido, a

fim de se encontrar a melhor solução, sendo difícil de ser discutido  em sede de

habeas corpus, o qual, a meu ver, não se presta a tal fim.

É certo que a Constituição Federal determina em seu art. 5º, inciso

XLVIII, que "a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado", bem como em seu inciso XLIX

dispõe que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

Assim, se por um lado os presos devem ser separados também pelo

sexo, igualmente devem ter assegurados o respeito à sua integridade física e moral.

Verifica-se que o Sistema Prisional do Distrito Federal já adota

medidas que visam a preservar as condições diferenciadas das recorrentes.

As notícias que exsurgem dos autos são de que os recorrentes

estão sendo bem tratados no presídio masculino e não estão sofrendo ofensas em

sua integridade física ou psicológica, sendo respeitados todos os seus direitos, como

nome adotado, direito à visita íntima, dentre outros, consoante anotado no parecer

de fls. 57v e na decisão impugnada, tudo em consonância com a determinação

contida na Ordem de Serviço nº 345/2017 (fls. 14-16), da SESIPE - Subsecretaria do

Sistema Penitenciário, não havendo que se cogitar da existência de constrangimento

ilegal.

No tocante à alegação dos recorrentes de que a transferência para

presídio feminino demanda a realização de cirurgia de transgenitalização, também

não se comprovou que a ausência específica desse procedimento estivesse

impedindo os transexuais ou travestis presos de serem transferidas para o presídio

feminino. 

Do mesmo modo não restou demonstrada a violação ao

determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que o país

acolheu o que está lá disposto sobre o tema, não tendo sido comprovada a prática
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V O T O S

O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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de nenhum ato discriminatório baseado na orientação sexual ou identidade de

gênero.

No que concerne ao registro de que a decisão impugnada afronta à

decisão da ADI 4.275, registre-se que esta decidiu acerca dos transgêneros, mas

nada a respeito do sistema carcerário, e abrange a subjetividade do reconhecimento

de sua identidade.

Registre-se, igualmente, que a situação dos recorrentes não se

assemelha à dos pacientes do HC 152.491/SP, pois, consoante bem anotado pela

decisão impugnada, no julgamento desse Writ, o Ministro Barroso não determinou a

transferência dos travestis para o presídio feminino, mas para estabelecimento

prisional compatível com a orientação sexual, o que é bem diferente.

No caso dos autos, foi juntado memorando da delegada da

Penitenciária Feminina do Distrito Federal informando a capacidade e distribuição

das presas no presídio feminino e afirmando que, no momento, não há possibilidade

de acolhida do pedido a curto e médio prazo e, inclusive, dá sugestão para que seja

construído outro bloco, ainda que vinculado à penitenciária feminina (fls. 34-34v).

Desse modo, se os presos devem ser separados e se foi

reconhecido posteriormente nova identidade de gêneros que não são classificados

como homem ou mulher, e ainda não há presídio específico, devem, por hora, os

transgêneros permanecerem no presídio masculino, em área reservada para eles, o

que está sendo cumprido, consoante acima registrado.  

Impende salientar que, se de um lado há a necessidade de

preservação da condição do ser humano, igualmente há a necessidade de

preservação da integridade das mulheres que se encontram em seu presídio próprio

e específico, devido à diversidade física e fisiológica de cada uma, não havendo, em

razão de tal afirmação, que se cogitar que a decisão entendeu que os transexuais e

travestis são potencias estupradores.

Consoante bem anotado pelo Ministério Público:

 

Assim, as presas trans apresentam claras diferenças biológicas

com relação às interna da PFDF que tornam inviável a

alocação conjunta de ambas, destacando-se a diferença de

compleição física de órgãos genitais.

Essa distinção biológica, via de regra, confere vantagem física

às presas trans em comparação com as mulheres cis,
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facilitando (Mas não determinando) a prática de violência

daquelas contra essas, em especial num ambiente de

confinamento coletivo de condenados criminalmente.

Aliás, justamente com o fim de prevenir esse tipo de violência,

a Constituição e a LEP prescrevem a separação entre homens

e mulheres no ambiente carcerário, e ninguém cogita que tais

normas sejam  discriminatórias.

Assim, longe de ferir o princípio da igualdade, a decisão

atacada concretizou de forma escorreita esse mesmo princípio

na sua vertente "tratamento desigual aos desiguais

Os recorrentes, por seu turno, distorcem completamente os

termos da decisão, chegando a proferir a absurda afirmação de

que as pessoas trans foram considerados "potenciais

estupradores" (fls. 85), conclusão que nem sequer a mais

forçada exegese daquele decisum pode alcançar (fls. 96).

 

 

Ademais, verifica-se que não ficou demonstrado constrangimento

ilegal ou abuso de poder, tendo os recorrentes se limitado a alegar que o

encarceramento em presídio masculino não lhes preserva a dignidade inerente à sua

identidade de gênero.

Consoante bem lembrado pelo Ministério Público, ainda que fosse

obrigatória a alocação de presos transexuais em presídios femininos, não foi

informado na inicial quais seriam transexuais e quais seriam travestis, inviabilizando

a concessão da ordem (fls. 59v).

Em face do exposto, diante da ausência de ala específica para os

transgêneros, mas verificando que os presos estão sendo bem tratados,

observando-se sua situação peculiar, não verifico a existência de nenhum

constrangimento ilegal, razão pela qual deve ser mantida a denegação da ordem.

Posto isso,  voto no sent ido de CONHECER  e NEGAR

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
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O Senhor Desembargador JESUINO  RISSATO - Vogal

Com o relator
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O Senhor Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO. UNÂNIME.
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