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“As condições em que vivem homens e mulheres não são 
produtos de um destino biológico, mas são antes de tudo 
construções sociais. Homens e mulheres não são meramente 
uma coleção – ou duas coleções – de indivíduos 
biologicamente distintos. Eles formam dois grupos sociais que 
estão engajados em uma relação social específica: as relações 
sociais de sexo.” 

Danièle Kergoat 



RESUMO 
 
 
O presente trabalho propõe um estudo acerca do local de cumprimento de pena 

pelas travestis, tema que tem sido motivo de controvérsias nos tribunais do Brasil, 

tendo em vista se tratar de uma população que possuiu a particularidade de terem 

nascido no sexo biológico masculino, desejarem permanecer nele, mas se 

identificarem com o gênero feminino. Esta análise comprova-se oportuna em razão 

do tema identidade de gênero ser o centro de grandes debates jurídicos e sociais 

que estão ocorrendo. Para isso, demonstrou-se a não aplicação da Resolução 

Conjunta nº. 01 de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, nas sentenças 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que julgaram, pela 

primeira vez, pedidos de Habeas Corpus de prisioneiras travestis que solicitavam a 

transferência para presídios que condiziam com sua identidade de gênero, tendo 

ambos os Tribunais acatado aos pedidos, fato esse preocupante, em razão dos 12 

artigos da Resolução visarem exatamente garantir a proteção e a segurança dos 

detentos e detentas LGBT. Verificou-se, ainda, a necessidade de cautela do 

judiciário ao tratar de questões tão novas, para isso fez-se uma análise da decisão 

do Tribunal de Justiça de Brasília e Territórios, que negou a transferência de 

travestis para presídios femininos, atendendo de forma coerente com o que pretende 

a Resolução Conjunta nº 1/2014. Constatou-se também que a autodeclaração de 

gênero demonstra ser um risco para a garantia da segurança e dignidade almejadas, 

haja vista que ela se pauta única e exclusivamente na subjetividade dos 

sentimentos. Portanto, com base neste estudo, buscou-se apresentar a importância 

da Resolução Conjunta nº 1/2014 como fundamental para tentar alcançar o direito às 

diferenças sem desconsiderar a realidade dos corpos que estarão vivenciando a 

excepcionalidade da privação de liberdade. 

 

 

Palavras-Chaves: Identidade de Gênero; Orientação Sexual; Autodeclaração de 

Gênero; Sexo Biológico; Resolução Conjunta nº. 01 de 15 de abril de 2014; 

Cumprimento de pena; Princípio Fundamental da Dignidade Humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
O papel e comportamento considerado apropriado para os sexos foram 
expressos em valores, costumes, leis e papéis sociais. Eles, além disso, e 
muito importante, foram expressos em metáforas que se tornaram parte da 
construção cultural e do sistema explicativo.1 

Gerda Lerner 
 

A sociedade sempre esteve atrelada a imagem dos seres humanos divididos 

de maneira binária e hierárquica ao longo dos séculos. Isso acontece por causa da 

biologia que determina, salvo a rara variação genética que ocorre com os intersexos, 

pela combinação dos cromossomos X e Y quem serão as fêmeas XX e os machos 

XY, definindo desde a concepção a qual sexo (natureza) pertencem. Além disso, 

quais serão os papéis sociais que irão desempenhar a partir do nascimento, se os 

que são atribuídos ao gênero (cultura) feminino ou os que são ao masculino. 

A famosa frase da filósofa existencialista Simone de Beauvoir (2009, p. 275) 

“não se nasce mulher, torna-se mulher”, é uma crítica a isso, uma vez que ao nascer 

no sexo feminino, desde o primeiro choro, aquela menina é levada a desempenhar 

os papéis de gênero culturalmente atribuídos a ela, para a filha a boneca, chegando 

à idade adulta passa a ser a esposa quando no momento do casamento é entregue 

ao futuro marido pelas mãos do pai, tornando-se então a mãe e a cuidadora do lar. 

Por isso, nascer fêmea não a faz existir na sociedade, é essencial primeiro viver o 

teatro social do gênero feminino para só então se tornar mulher perante aqueles que 

a cercam. 

Conforme avança a sociedade, avança também a necessidade de repensar 

seus atores sociais, tendo em vista que, assuntos antes tratados como tabu, em 

razão do preconceito, tornaram-se uma questão da coletividade através da luta dos 

atingidos por elas. Exemplos são o direito de votar conquistado pelas mulheres, a 

Lei Maria da Penha para proteção das vítimas de violência doméstica e, mais 

recentemente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando além da 

necessidade do reconhecimento legal dessas uniões, demandas relacionadas ao 

                                                 
1 Tradução livre do espanhol: “El papel y comportamiento considerado apropiado para los sexos 
fueron expresados en valores, costumbres, leyes y roles sociales. Ellos, además, y muy importante, 
fueron expresados en metáforas que se convirtieron en parte de la construcción cultural y del sistema 
explicativo” 
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direito de herança, guarda de filhos, adoção, pensão, patrimônio e separação de 

bens passaram a exigir um retorno do Judiciário na solução desses conflitos. 

Desta maneira, considerando a pluralidade dos desejos, percepções e 

condições humanas, o Judiciário também passou a ser provocado em indagações 

que exigiram decisões referentes a exames ainda mais complexos, pois não 

estavam mais estagnadas no binarismo homem e mulher, uma vez que tratavam 

daqueles que nascidos em um sexo (macho ou fêmea) se identificam com o gênero 

(feminino ou masculino) atribuído ao sexo oposto. 

Diante de tais situações, o presente trabalho se propõe a analisar as recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

nos Habeas Corpus (HC) nº. 152.491, relatoria Ministro Roberto Barroso, e HC nº. 

497.226, relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, que acataram aos pedidos de 

transferência de travestis para presídios que condizem com as suas orientações 

sexuais e identidades de gênero, respectivamente. O objetivo é verificar se tais 

decisões, as primeiras proferidas por esses Tribunais, até o presente momento as 

únicas, em demandas dessa natureza, respeitaram a Resolução Conjunta nº. 1, de 

15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que com seus 12 artigos visa 

estabelecer parâmetros para garantir a proteção, a dignidade humana e a segurança 

dos detentos e detentas LGBT. 

O problema da pesquisa foi formulado, então, da seguinte maneira: o 

tratamento que tem sido dado pelas nossas cortes Superiores ao cumprimento de 

pena de travestis está de acordo com o que pretende a Resolução Conjunta nº. 1 de 

15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação? A hipótese a ser investigada é 

negativa: o tratamento dado pelas nossas Cortes Superiores não faz jus ao que 

pretende a Resolução Conjunta nº 1/2014 e isso decorre do fato de, como se 

buscará mostrar, as decisões recorrem à autodeclaração de gênero e, ao fazê-lo, 

acabam efetivando o critério binário que já não é mais adequado à realidade dos 

casos concretos. 

Portanto, a pesquisa pretende desenvolver uma crítica à autodeclaração de 

gênero, ao entendimento de que ela reforça o binarismo sexual que separa a 

sociedade em duas “caixas” específicas, sendo elas: o lugar do homem e o lugar da 
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mulher, sem considerar a ampliação das categorias que não cabem mais em algo 

tão determinista. 

O presente trabalho foi divido da seguinte maneira: no capítulo 2, com a 

finalidade de apontar quem são os personagens a serem analisados, para posterior 

compreensão de todos os argumentos apresentados, será conceituada a ampliação 

das categorias, através da definição de Orientação Sexual e Identidade de Gênero; 

no capítulo 3, a Resolução Conjunta nº. 1, de 15 de abril de 2014, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação, que estabelece os parâmetros de acolhimento dos LGBT em 

privação de liberdade no Brasil, terá cada um dos seus artigos explicados; no 

capítulo 4, serão discutidas as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) que através dos Habeas Corpus (HC) nº. 

152.491, relatoria Ministro Roberto Barroso e HC nº. 497.226, relatoria Ministro 

Rogério Schietti Cruz, que autorizaram a transferência de travestis para presídios 

que condiziam com a sua orientação sexual e identidade de gênero, analisando se 

os critérios da Resolução Conjunta nº 1/2014 foram respeitados; no capítulo 5, 

serão debatidos os ditames do Acórdão 1163537, do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, com relatoria do Desembargador João Batista Teixeira, que 

negou a transferência de travestis para o presídio feminino respeito ao previsto na 

Resolução nº 01/2014, momento em que será defendida a regulação pretendida por 

ela, haja vista que identidade de gênero e sexo não são equivalentes; no capítulo 6, 

serão feitas às considerações finais. 
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2. ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO: DO BINARISMO ÀS 

CATEGORIAS AMPLIADAS 

 

Gênero refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos que 
determinada sociedade em um determinado momento considera apropriados 
para homens e mulheres. Esses atributos, oportunidades e relacionamentos 
são construídos socialmente e são aprendidos através de processos de 
socialização. 

ONU Mulheres 
 

Para entendimento dos personagens que serão objeto de análise no presente 

trabalho, sendo eles os LGBT, para quem a Resolução Conjunta nº 1/2014 

estabeleceu parâmetros de acolhimento, é apropriado fazer uma rápida 

apresentação do que sejam Orientação Sexual (Lésbicas, Gays e Bissexuais) e 

Identidade de Gênero (Transgêneros). 

É propício reafirmar que, por séculos, os seres humanos foram divididos, ao 

menos publicamente, de forma binária e hierárquica, agora essa manifestação, de 

maneira evidente, vem sendo ampliada. 

 

2.1. Orientação sexual    

 

Orientação sexual é a atração física, afetiva e sexual de pessoas jovens/ 

adultas por outras pessoas jovens/adultas. 

A heterossexualidade é uma orientação caracterizada pelo desejo afetivo e 

sexual entre pessoas de sexos opostos. 

 Já homossexualidade foi considerada uma doença até o ano 1990 (Cid 10), 

quando então a Organização Mundial da Saúde a excluiu definitivamente, por passar 

a entender ser ela uma orientação sexual tão sadia quanto à heterossexualidade. 

Sendo lésbicas as mulheres que se relacionam afetivo e sexualmente com outras 

mulheres; e gays os homens que se atraem afetivo e sexualmente por outros 

homens. 

Os bissexuais são as pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com 

ambos os sexos. 

Apenas como curiosidade, é interessante registrar que há também quem não 

possui qualquer desejo afetivo e sexual por nenhum sexo, sendo estes denominados 

assexuais. 
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2.2. Identidade de gênero 

 

Em sua Introdução, os Princípios de Yogyakarta2 (2006, p.7) definem 

 

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. 

 

Segundo Débora Ribeiro (2009) a definição para gênero é uma categorização 

de um grupo de objetos ou seres a partir de características comuns. 

Desta forma o conceito de gênero surgiu na sociedade pautado no binarismo, 

ou seja, categorizando os dois sexos existentes e determinando os papéis sociais  

que serão desempenhados por homens e por mulheres. 

 

2.2.1. Cisgêneros, os binários 

 

São ditos cisgêneros (cis) ou binários, os machos (homens cis) ou as fêmeas 

(mulheres cis) que se identificam com o gênero que é socialmente atribuído ao seu 

sexo, sendo o masculino ou o feminino. 

É o modelo cisgênero o adotado pela sociedade há milênios, pois é ele que 

define a separação binária que determina quais são os papeis sociais que cabem 

aos homens e as mulheres. 

Essa divisão tem sido criticada por muitos estudiosos de gênero, uma vez que 

ela coloca como natural as diferenças sociais impostas entre homens e mulheres, 

conferindo a cada um dos sexos características que vão desde a cor azul para 

meninos e a cor rosa para meninas, até que cabem às mulheres a fragilidade, a 

submissão e os cuidados com o lar e para os homens a força, a determinação e 

serem os provedores da família. 

                                                 
2 Os Princípios de Yogyakarta formam um documento redigido por um grupo de especialistas em 
novembro de 2006, na cidade de Yogyakarta (Indonésia), por iniciativa da Comissão Internacional de 
Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, que pretendia com seus 29 princípios a 
aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e a 
identidade de gênero. 
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Conforme pontuou a filósofa Rebecca Reilly-Cooper (2014), ser cisgênero é 

fazer parte de uma categoria imposta desde a origem 

 

Isso nos força a nos definir de maneira que não aceitamos, mas somos 
levadas a ela por não sermos uma outra coisa além daquilo que 
aparentemente já foi decidido. Se “cisgênero” fosse uma descrição de 
condição médica, caracterizada pela ausência de disforia acerca de seu 
sexo, então eu aceitaria que sou cis. Mas se cisgênero é uma identidade, o 
que realmente parece ser, então não sou cis, porque não tenho identidade 
de gênero. Eu sou uma mulher. Mas não porque, no fundo, eu me sinta 
como uma. No fundo, eu só me sinto como um ser humano. (REILLY, 2014) 

 

Desta forma, com a percepção da existência daqueles que não se entendiam 

enquadrados no determinismo do gênero conforme imposto ao seu sexo, ao invés 

de seguir para abolição total desses estereótipos, que seria o caminho para a 

libertação desses padrões que perpetuam opressões, a sociedade caminhou para 

ampliação das categorias. 

 

2.2.2. Transgêneros, a ampliação das categorias 

 

Entende-se como transgênero aquele ou aquela que nascido(a) em um sexo 

não se identifica com o gênero atribuído a ele. 

É pertinente registrar que esta é uma discussão ampla e repleta de teorias, 

que vão desde a defesa da abolição total do gênero feita por sociólogas como Sheila 

Jeffreys (2003, p. 72), que no seu mais famoso livro “Gender Hurts: a feminist 

analysis of the politics of transgenderism” define que “funções de gênero é um 

sistema ideológico que justifica e organiza a subordinação das mulheres e, por essa 

razão, deve ser desmantelado”3 até a argumentação da Judith Butler, de que a 

identidade de gênero deve ser vista de maneira plural, permitindo que o indivíduo se 

construa dentro de uma gama de possibilidades do “ser”. 

Para se ter uma dimensão da complexidade do assunto, no Estado de Nova 

York/EUA, no ano de 2016, foram reconhecidos 31 gêneros e em 2018 passou a ser 

possível que na certidão de nascimento fosse incluído o “gênero X”, assim ao nascer 

registra-se apenas o nome da criança que poderá incluir, no futuro, o gênero com o 

qual se identifica, se assim quiser. 

                                                 
3 Tradução livre do inglês: "Gender functions are an ideological system that justifies and organizes the 
subordination of women and, for this reason, must be dismantled” 
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De acordo com Jorge Vieira Júnior (2011, p. 241) 

 
É necessário analisar a origem e o desenvolvimento dos conceitos 
científicos de “travesti” e “transexual” e o quanto estes são baseados em 
normas sociais que organizam as diferenças de gênero. 

 

As travestis são as nascidas no sexo masculino que identificam com o gênero 

atribuído ao sexo feminino, mas que não desejam alterar suas características 

fisiológicas para tentar adequar seu sexo biológico ao gênero feminino. 

Elas usam maquiagem, roupas e adotam trejeitos ditos como femininos, 

passam a usar nomes sociais “de mulher”, algumas fazem aplicação mínima de 

hormônios para diminuir os pêlos e afinar a voz, podem até mesmo implantar 

silicone nos seios e nádegas, mas não há nelas a chamada disforia corporal, que é, 

de maneira simplista, o não reconhecimento de partes do seu próprio corpo como 

sendo realmente suas, uma vez que muitas, inclusive, se orgulham de performar 

uma identidade de gênero e conservar intactas suas características biológicas, como 

a cantora Liniker, que em entrevista dada a revista Marie Claire declarou que “ser 

uma mulher com pau é revolucionário” (MALTA, 2019). 

Algumas travestis famosas são: a jogadora de vôlei Tifanny4, que tem 

causado muita polêmica nos esportes por estar jogando na Super Liga Feminina, 

apenas mantendo a taxa hormonal exigida para pertencer a categoria; a professora 

Duda Salabert, que em breve terá um filho concebido de forma natural com sua 

esposa e a falecida Rogéria, que fazia questão de afirmar que não era uma mulher e 

que seu nome de registro era Astolfo. 

Já a transexualidade, até o ano de 2018 pertencia ao Cid 10 (Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), 

estava no capítulo sobre “transtornos de personalidade e comportamento”, em um 

subcapítulo chamado “transtornos de identidade de gênero”, agora foi realocado 

pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para o Cid 11, nela, deixando de ser 

uma doença mental, passando a ser uma “incongruência de gênero”, descrita como  

 

Incongruência acentuada e persistente entre o gênero experimentado pelo 
indivíduo e àquele atribuído em seu nascimento. Mero comportamento 
variante e preferências pessoais que não servem como uma base para o 
diagnóstico. (MARTINELI, 2018) 

                                                 
4 De acordo com o Comitê Olímpico Internacional não é necessário fazer a cirurgia de mudança de 
sexo para disputar competições femininas, basta ter uma taxa de testosterona abaixo de 10 nanomols 
por litro, Tiffany tem 2 nanomols por litro. (ELIAS, 2019) 
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Desta forma, a transexual mulher (trans mulher) é aquela que nascida no 

sexo biológico masculino se identifica com as características de gênero e físicas do 

sexo feminino; já o transexual homem (trans homem) é aquele que nascido no sexo 

biológico feminino se identifica com as características de gênero e físicas do sexo 

masculino.  

A transexualidade leva, em muitos casos, a retirada de órgãos saudáveis 

como útero, ovário e seios, as uretras são cirurgicamente estendidas para que trans 

homens possam urinar em pé, assim como na cirurgia de redesignação sexual, que 

extirpa os testículos e inverte o pênis, para lhe dar o formato de uma vagina, que 

precisa ser dilatada diariamente com a introdução de um objeto cilíndrico para que 

não feche. 

Exemplos conhecidos são: o empresário Thammy Miranda que retirou seios, 

ovários, útero e fez o alongamento da uretra, além de se submeter a um tratamento 

hormonal constante para reforçar as características fisiológicas masculinas e a 

modelo Lea T que fez a cirurgia de redesignação sexual e também faz tratamento 

hormonal para ter as características físicas femininas. 

Um ponto de destaque dentro das identidades de gênero é compreender que 

há indivíduos que não se reconhecem em nenhum gênero, os “neutros”, como o 

cantor Johnny Hooker que declarou “não sou homem, nem mulher, sou uma 

entidade” (FORTES, 2016); há os “fluidos” que transitam de tempos em tempos 

entre os dois gêneros como o cantor Jaloo que afirmou “alguns dias sou homem em 

outros sou mulher” (BRAGA, 2017); e os “não binários”, que são os que possuem os 

dois gêneros ao mesmo tempo. 

Momento que se faz adequado esclarecer que pessoas como o cantor o 

Pablo Vittar não são transgêneros, eles são homens cisgênero que fazem uma 

interpretação caricata da feminilidade para fins meramente artísticos, são os 

transformistas, atualmente chamados de drag queen. 

É oportuno explicar que a sigla LGBT abrange as orientações sexuais e as 

identidades de gênero, que são distintas uma da outra, mas em razão de um caráter 

protetivo às minorias e o fortalecimento da luta por direitos foram agrupadas na 

mesma sigla. 

Tanto a heterossexualidade, quanto a homossexualidade e a bissexualidade 

são orientações sexuais, não têm qualquer relação com a identidade de gênero, 
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assim sendo, nem todos os trans homens são necessariamente lésbicas e da 

mesma forma nem todas as trans mulheres são gays. 

O comportamento apropriado para os sexos tem relação direta com a forma 

com que a sociedade foi construída, sendo feita através de símbolos culturais 

passados e repassados através dos tempos, por isso é importante dar a devida 

atenção para as necessidades daqueles que não se identificam com tais estruturas. 

Assim sendo, apresentados os LGBT através dos conceitos de identidade de 

gênero e de orientação sexual, possibilitando a continuidade do debate, no próximo 

capítulo serão pontuados cada um dos artigos da Resolução Conjunta nº. 1, de 15 

de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que é um marco na política 

carcerária voltada a proteção da população LGBT, haja vista que ela tem como 

função principal ampará-los nas suas particularidades e diferenças. 
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3. A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1, DE 15 DE ABRIL DE 2014, DO CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA E DO CONSELHO 

NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO 

 

 
Eu acredito que o sexismo é a raiz da opressão, aquela que, até que e ao 
menos que nós a extirpemos continuará desenvolvendo os ramos de 
racismo, ódio de classe, competição, desastre ecológico e exploração 
econômica.  

Robin Morgan 
 

Há de se considerar que a sociedade tem influência em todas as esferas da 

vida humana, a identidade de gênero, assunto que tem estado em crescente debate, 

é uma das maiores delas, tendo em vista que o seu reconhecimento é considerado 

fundamental para a dignidade humana, um dos princípios tutelados pela 

Constituição Federal de 1988, conforme art. 1º, inciso III.5 

Por esta razão, mesmo conferindo às categorias ampliadas a deferência 

merecida, percebendo como o judiciário brasileiro tem tratado tais questões, não se 

pode ignorar as opressões vivenciadas em razão da materialidade6 dos corpos, que 

é objetiva e coletiva, a exemplo da misoginia experimentada pelas nascidas no sexo 

feminino. 

Desta maneira, visando proteger e garantir dignidade aos integrantes da 

comunidade LGBT em situação de encarceramento, concedendo a consideração 

indispensável para a orientação sexual e a identidade de gênero destas pessoas, 

que em 2014 foi assinada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e o Conselho de Combate a Discriminação, adjunto da então 

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Resolução 

Conjunta nº 1/2014. 

Fundamentado na vulnerabilidade dos corpos físicos e psíquicos diante uma 

situação extraordinária que é a de privação da liberdade, essa Resolução veio como 

uma de forma tentar dar efetividade ao previsto na Constituição Federal de 1988, na 
                                                 
5 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 1º, III: A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos – a dignidade da pessoa humana. 
6 Afirmar que as diferenças sexuais são indissociáveis das demarcações discursivas não é o mesmo 
que dizer que o discurso causa a diferença sexual.  A categoria “sexo” é, desde o começo, normativa; 
é o que Foucault denominou “ideal regulatório”. Nesse sentido, o “sexo” não apenas funciona como 
norma, mas também é parte de uma prática reguladora que produz os corpos que governa, isto é, 
cuja força reguladora se manifesta como uma espécie de poder produtivo, poder de produzir — 
demarcar, circunscrever, diferenciar — os corpos que controla (Butler 2015:17-18). 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Princípios de Yogyakarta, dentre 

outros. 

A função de uma resolução é regular o funcionamento de algo em específico, 

sendo ela de cumprimento obrigatório e tendo seu alcance limitado ao que se 

pretende atingir, a em questão, o sistema carcerário brasileiro. 

Assim sendo, em seu art. 1º, ela apresenta quem são os sujeitos a que se 

pretende acolher, sendo as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, 

como também as características mínimas atribuídas a cada uma deles. 

 

Art. 1º - Estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação 
de liberdade no Brasil. 
Parágrafo único - Para efeitos desta Resolução, entende-se por LGBT a 
população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
considerando-se: 
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; 
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; e 
V - Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e 
anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual biológico. 

 

O art. 2º trata do direito ao tratamento pelo nome social e de acordo com o 

gênero com o qual se identificam, tendo em vista ser o nome a base do 

reconhecimento da pessoa enquanto indivíduo no ambiente em que vive. 

 

Art. 2º - A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o 
direito de ser chamada pelo seu nome social, de acordo com o seu gênero. 
Parágrafo único - O registro de admissão no estabelecimento prisional 
deverá conter o nome social da pessoa presa 

 

O art. 3º apresenta a necessidade de um espaço de vivência específico aos 

travestis e gays em privação de liberdade em unidades prisionais masculinas, 

mostrando uma reverência à diferença sem desconsiderar o sexo biológico ao qual 

pertencem. 

 

Art. 3º - Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades 
prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial 
vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos. 
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§ 1º - Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação 
de medida disciplinar ou de qualquer método coercitivo. 
§ 2º - A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência específico 
ficará condicionada à sua expressa manifestação de vontade. 

 

Assim como o art. 4º que determina que os transexuais masculinos e os 

femininos sejam mantidos em unidade prisionais femininas, pela mesma razão, uma 

deferência a identidade de gênero sem desconsiderar a necessidade de proteção 

dos seus corpos, uma vez que, como já dito, as transexuais mulheres fazem 

alterações extremas em seus corpos físicos, já as transexuais homens, apesar das 

cirurgias a que se submetem, continuam a ter o corpo de uma fêmea humana. 

 

Art. 4º - As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser 
encaminhadas para as unidades prisionais femininas. 
Parágrafo único - Às mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento 
isonômico ao das demais mulheres em privação de liberdade. 

 

O artigo 5º, por sua vez, visa garantir a manutenção dos cabelos compridos, 

caso os tenha, dos travestis e transexuais, o uso das roupas de acordo com o 

gênero com o qual se identificam. 

 

Art. 5º - À pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão 
facultados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e 
a manutenção de cabelos compridos, se o tiver, garantindo seus caracteres 
secundários de acordo com sua identidade de gênero. 

 
No artigo 6º é dada a garantia a visita intima a população LGBT+ em situação 

de privação de liberdade, outro ponto que demonstra o respeito almejado pela 

Resolução. 

 

Art. 6º - É garantido o direito à visita intima para a população LGBT em 
situação de privação de liberdade, nos termos da Portaria MJ nº 
1.190/20087 e na Resolução CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011.8 

 

 O parágrafo único do art. 7º assegura a manutenção do tratamento hormonal 

e o acompanhamento de saúde específico, para amparar aqueles e aquelas que 

                                                 
7 PORTARIA Nº 1.190, DE 19 DE JUNHO DE 2008, do Ministério Da Justiça e Segurança Pública 
Regulamenta a visita íntima no interior das penitenciárias federais. 
8 RESOLUÇÃO Nº 4, DE 29 DE JUNHO DE 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres seja 
assegurado o direito à visita íntima a pessoa presa, recolhida nos estabelecimentos prisionais 
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estão em busca da adequação dos seus corpos físicos às suas identidades de 

gênero. 

 

Art. 7º - É garantida à população LGBT em situação de privação de 
liberdade a atenção integral à saúde, atendidos 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. 
Parágrafo único – À pessoa travesti, mulher ou homem transexual em 
privação de liberdade, serão garantidos a manutenção de seu tratamento 
hormonal e o acompanhamento de saúde específico. 

 

O art. 8º se preocupa em proteger a população LGBT de transferências 

compulsórias entre celas e alas, evitando que o direito conquistado pela Resolução 

seja usado como castigo ou sanção. 

 

Art. 8º - A transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros 
castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT são 
considerados tratamentos desumanos e degradantes. 

 

Nos artigos 9 e 10 o acesso a educação e cursos profissionalizantes é 

garantido, visando o objetivo principal que deveria amparar todos que estão em 

privação de liberdade no país, que é a ressocialização do apenado. 

 

Art. 9º - Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o 
acesso e a continuidade da sua formação educacional e profissional sob a 
responsabilidade do Estado. 
Art. 10 - O Estado deverá garantir 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. 
 
 

Ao final da resolução, como uma forma de demonstrar consideração às 

relações afetivas e as familiares dos LGBT, afirma-se que 

 

Art. 11 - Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o 
benefício do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado recluso, 
inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. 

 

Após conhecer tão significativa Resolução e os princípios que a norteiam, no 

próximo capítulo serão analisadas as recentes decisões Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, que autorizaram a transferência de travestis para 

presídios que condiziam com sua orientação sexual e identidade de gênero, sendo 
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pertinente pontuar que tais sentenças foram as primeiras proferidas e, até o 

presente momento, as únicas, dos Tribunais Superiores brasileiros no que diz 

respeito ao pedido de travestis para cumprirem pena em presídios femininos. 
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4. AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA AOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TRAVESTIS 

PARA PRESÍDIOS FEMININOS 

 
 
É o supremo e mais insidioso exercício do poder impedir as pessoas, em 
qualquer grau, de terem queixas, através da moldagem de suas 
percepções, cognições e preferências, de uma forma em que elas aceitem 
seu papel na vigente ordem das coisas, ou porque não conseguem ver e 
imaginar uma alternativa a ela, ou porque a vêem como natural e imutável, 
ou porque a enxergam como divinamente ordenada e benéfica. 9 

Steven Lukes 
 
 

O presente capítulo tem como função perceber se o STF e o STJ 

consideraram o previsto na Resolução Conjunta nº 1/2014 nas sentenças que 

proferiram em pedidos de Habeas Corpus que pretendiam a transferência de 

travestis para presídios femininos, tendo sido as referidas decisões as primeiras, até 

o presente momento as únicas, sentenças dos Tribunais Superiores no que se refere 

a pedidos de transferência de travestis para presídios femininos. 

Saber como a aplicação de seus preceitos tem sido feita pelo judiciário é uma 

forma de compreender como a ampliação das categorias tem sido entendida pelos 

aplicadores do Direito. 

 

4.1. A Decisão do Supremo Tribunal Federal 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, em 14 

de fevereiro de 2018, julgou o pedido de Habeas Corpus 152.49110, impetrado pela 

paciente, a travesti, Laís Fernanda (nome de registro Pedro Henrique Oliveira Polo), 

que a defesa sustentava que por estar presa em penitenciária masculina “estava 

sofrendo todo o tipo de influências psicológicas, e corporais” (STF, 2018, p.4).  

Também pedindo, em caso de negativa de liberdade, que “fosse transferida 

para local adequado” (STF, 2018, p. 4), tendo decidido o Ministro 

 
                                                 
9 Tradução livre: “It is the supreme and most insidious exercise of power to prevent people, to any 
degree, from complaining, by shaping their perceptions, cognitions and preferences, in a way that they 
accept their role in the current order of things, or because they do not they can see and imagine an 
alternative to it, either because they see it as natural and unchanging, or because they see it as 
divinely ordained and beneficial.” 
10 O Habeas Corpus 152.491, julgado em 14 de fevereiro de 2018, pelo STF, tendo como relator o 
Ministro Luís Roberto Barross, integra o presente trabalho como anexo A 
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(...) a notícia de que o paciente e o corréu foram incluídos em 
estabelecimento prisional incompatível com as respectivas orientações 
sexuais autoriza a concessão da ordem de ofício, na linha da Resolução 
Conjunta nº 1, de 15.04.2014, do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação11; e da Resolução SAP nº 11, de 30.01.201412, do Estado de 
São Paulo.  
11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego 
seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para 
determinar ao Juízo da Comarca de Tupã/SP que coloque o paciente 
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA POLO (nome social Laís Fernanda) e o 
corréu Luiz Paulo Porto Ferreira (nome social Maria Eduarda Linhares) em 
estabelecimento prisional compatível com as respectivas orientações 
sexuais. (STF, 2018, p. 5) (grifo nosso) 

 
 

O que parece ser um mero detalhe, sendo ele “colocar em estabelecimento 

prisional compatível com as respectivas orientações sexuais” (STF, 2018, p.5) prova 

que há uma dificuldade no entendimento das diferenças entre orientação sexual e 

identidade de gênero, ser travesti é ser alguém pertencente ao sexo masculino na 

dimensão biológica, mas que socialmente se apresenta como alguém do gênero 

feminino, nada tem a ver com qualquer uma das orientações sexuais existentes, 

portanto, o pedido era para que sua condição de travesti fosse considerada, o que 

não foi feito. 

Mesmo que na citada Resolução seja determinado que tanto para gays 

quanto para travestis deverá ser oferecido espaço de vivência específico em 

unidades prisionais masculinas, não são necessidades iguais, esse pouco cuidado 

com algo tão distinto é o que permite, conforme qualificou a professora Duda 

Salabert, em sua coluna no site BHAZ, em 29/01/2019, situações que “apresentam 

na prática sérios problemas, entre eles a presença de muitos detentos que não são 

lgbts, os quais se autodeclaram gays para acessar um lugar supostamente “menos 

violento”” (SALABERT, 2019).  

Por isso ter compromisso com a distinção de identidade de gênero e 

orientação sexual é necessário, uma vez que, mesmo que as duas se pautem na 

autoidentificação, uma de orientação sexual e a outra de gênero, a não observância 

às suas diferenças permite que espaços que deveriam ser seguros se tornem 

insuficientes na proteção da vulnerabilidade desses sujeitos. 

                                                 
11 A Resolução Conjunta nº. 01 de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação é parte do presente trabalho no 
Capítulo 3 
12 Resolução SAP nº 11, de 30.01.201412, do Estado de São Paulo, dispõe sobre a atenção à 
travestis e transexuais no âmbito do sistema penitenciário 
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E não menos oportuno pontuar, um erro como esse, vindo de um Tribunal 

Superior, abre precedentes que podem vir a gerar um desserviço para tudo buscado 

por todos que são amparados pela Resolução Conjunta nº 1/2014, que é antes de 

tudo o reconhecimento de suas necessidades. 

 

4.2. A Decisão do Superior Tribunal de Justiça 

 

Já o Superior Tribunal de Justiça, em 13 de março de 2019, julgou o pedido 

de Habeas Corpus 497.22613, tendo como relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, 

da paciente D.S. de S., que a defesa fundamentava ser  

 

Reconhecidamente travesti, integrante da comunidade LGBTTT. Trata-se 
de indivíduo extremamente vulnerável, o qual está sendo submetido, ao ser 
mantido junto ao alojamento masculino, a evidente violência psíquica, 
moral, física e, quiçá, sexual (STJ, 2019, p.1) (grifo nosso) 

 

Como também 

 

Considera que razões como a ausência de cirurgia de transgenitalização e o 
risco à integridade física e sexual das mulheres cisgênero não podem 
lastrear a negativa de alocação de travestis e de mulheres transexuais em 
presídios femininos, pois isso afronta o reconhecimento da identidade 
transgênero e afronta direitos da pessoa humana. (STJ, 2019, p.2) (grifo 
nosso) 
 
 

Destaca-se que tal argumentação da defesa fere com o que prevê a 

Resolução Conjunta nº 1/2014, uma vez que ela fala em seu art. 3º em “alocação de 

travestis em espaços de convívio específicos dentro das penitenciárias masculinas”, 

não em presídios femininos. Como também, e não menos grave, desconsiderar o 

risco a integridade física e sexual das mulheres cisgênero é uma real afronta aos 

direitos da pessoa humana, uma vez que não se pode tentar garantir a segurança 

das travestis barganhando com a segurança das mulheres cisgênero. 

Continuando, a defesa também requereu, em sede liminar “a imediata 

transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com sua 

identidade de gênero (feminino).” (STJ, 2019, p.2) 

                                                 
13 O Habeas Corpus 497.226, julgado em 13 de março de 2019, pelo STJ, tendo como relator o 
Ministro Rogério Schietti Cruz, integra o presente trabalho como anexo B. 
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O Ministro iniciou sua decisão reconhecendo a falta de espaço próprio para a 

paciente permanecer no presídio em período noturno, já que estava em regime semi 

aberto, mas trocou os termos travesti e transexual 

 

A paciente está submetida, por falta de espaço próprio, a permanecer no 
período noturno em alojamento ocupado por presos do sexo masculino, em 
ambiente, portanto, notória e absolutamente impróprio para quem se 
identifica e se comporta como transexual feminina. (STJ, 2019, p.7) (grifo 
nosso) 
 
 

O que trás a tona, novamente, a dificuldade de lidar com algo tão complexo e 

repleto de recortes que é a identidade de gênero, mas como já explicado, travestis 

não alteram seus corpos, se mantêm fisicamente homens, já transexuais fazem 

alterações físicas e isso é tão significativo que a Resolução as trata, acertadamente, 

de maneiras diferentes. 

Tendo decidido o Ministro Rogério Schietti (STJ, 2019, p.9) da seguinte forma 

 

À vista do exposto, concedo a liminar para determinar a colocação da 
paciente em espaço próprio, compatível com sua identidade de gênero, 
separada dos homens e mulheres que cumprem pena no Presídio Estadual 
de Cruz Alta.  
Não sendo, como tudo indica, possível o imediato atendimento desta 
determinação, deverá a paciente ser colocada na ala feminina no presídio, 
preferencialmente em cela individual.  
Sem embargo, na eventual falta de condições para o atendimento também 
desta determinação – fiando-me no prudente arbítrio da douta autoridade 
judiciária competente – determino que se apliquem, então, os parâmetros 
fixados no RE n. 641.320/RS. 14 
De toda sorte, em nenhuma hipótese poderá a paciente continuar a 
pernoitar no alojamento masculino do Presídio Estadual de Cruz Alta ou de 
qualquer outro estabelecimento penal do Estado do Rio Grande do Sul. 
(STJ, 2019, pág. 9) (grifo nosso) 
 
 

A crítica feita a essa decisão é que além de utilizar erroneamente os termos 

travesti e transexual, que são pautas e necessidades totalmente diferentes, o 

                                                 
14 O Recurso Extraordinário nº. 641.320/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, determina, entre outras 
coisas, que: b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos 
regimes semi aberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis 
estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semi aberto) ou 
“casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); c) 
havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com 
falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente 
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito 
e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 
alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
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Ministro determina que na ausência de “espaço de vivência específico” a detenta 

deverá ficar em “na ala feminina do presídio, preferencialmente em cela individual”. 

O que leva a pergunta: quantas celas individuais serão necessárias se, na 

ausência de espaços de vivência específicos, for esta a alternativa?  

Distribuir travestis em celas individuais não resolve a questão da dignidade 

defendida e almejada, ela apenas maquia o real problema que está no tratamento 

humano que precisa ser dado aos transgêneros como parte da coletividade e não 

como exceções a regra. 

A Resolução em momento algum dá a alternativa de que na ausência de 

espaços específicos travestis deverão ser transferidos para presídios femininos, isso 

por uma questão simples, os seus corpos são, biologicamente, de homens, mesmo 

que possuam o sentimento de pertencerem ao gênero feminino. 

 

4.3. Alguns dados sobre os presídios femininos e os espaços de vivência 

específica no Brasil 

 

Segundo os dados das Informações Penitenciárias (Infopen) lançado em 2018 

pelo Departamento Penitenciário Nacional, a população prisional feminina é de 

42.355 detentas, a quantidade de vagas para mulheres é de 27.029, sendo o déficit 

de vagas de 15.326. 

Não há números de LGBT detentos, a única referência à população LGBT 

na base de dados da Infopen está na pergunta: “Há ala ou cela destinadas 

exclusivamente às pessoas privadas de liberdade que se declarem lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT)?”. 

A Infopen registrou a existência de 10 estabelecimentos prisionais com ala 

específica para pessoas gays e travestis em privação de liberdade, sendo as mais 

conhecidas: a Ala LGBT no presídio de São Joaquim de Bicas/MG (inaugurada em 

2009), a Ala Arco-íris no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT (inaugurada em 

2012), a Ala Rosa no Presídio de Vespasiano/MG (inaugurada em 2012), a Ala 

LGBT no Presídio Central de Porto Alegre / RS (inaugurada em 2012), a Ala LGBT 

de Cazé na Paraíba/MT (inaugurada em 2014) e a Colméia no Gama / DF 

(inaugurada em 2014). 

A jornalista Sandra Kieffer (2014), em reportagem para o Estado de Minas, 

assim que foi publicada a Resolução nº. 1/2014 afirmou 
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Na verdade é uma medida paliativa frente a uma situação de 
vulnerabilidade da população em privação de liberdade no Brasil. Se a 
dignidade humana estivesse sendo respeitada nos presídios, não seria 
necessário ter ala específica para LGBT. Continua existindo abuso de 
heterossexuais com heterossexuais nas cadeias. Com os homossexuais, a 
vulnerabilidade é maior. Não há só uma relação de poder estabelecida, mas 
também de preconceito que leva à violência física. (KIEFER, 2014) 

 

Nessa linha, se alternativas não previstas na Resolução passarem a ser 

consideradas sempre que questões como essas exigirem um retorno do judiciário, o 

respeito à diferença, a segurança e o bem estar dos que estão em situação de 

cárcere continuarão a ser motivo de insegurança tanto para gays, quanto para 

transgêneros e não menos importantes, para as mulheres cisgênero, que mesmo 

que não sejam personagens da Resolução Conjunta 01/2014, precisam ser 

consideradas em todas as decisões tomadas, em razão de também pertencerem a 

uma classe vulnerável. 

Por isso entender a ampliação das categorias é tão fundamental para 

perceber a sociedade em que vivemos, porque ela rompe com o binarismo imposto 

durante séculos criando novas possibilidades de identidade, mas em contrapartida, 

continua a reforçar o ideal binário através da autodeclaração de gênero que ainda 

separa os seres humanos em femininos ou masculinos.   

Quando a resolução fala de “locais de vivência específico” para gays e 

travestis em unidades prisionais masculinas e que transexuais tantos masculinos, 

quanto femininos, devem ser levados a presídios femininos, ela reconhece que há 

diferenças que precisam ser consideradas, uma vez que não está sendo tratada a 

apenas a questão dos espaços físicos, mas, principalmente, das pessoas que irão 

habitar tais espaços durante anos de suas vidas.  

Para dar continuidade à discussão, o próximo capítulo tratará do Acórdão 

1163537, com relatoria do Desembargador João Batista Teixeira, que manteve a 

decisão constante nos autos do Processo 0002253-17.2018.8.07.0015, da juíza de 

direito Leila Cury, negando a transferência de 6 travestis para presídios femininos, 

respeitando o previsto na Resolução Conjunta nº 1/2014. 
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5. DIGNIDADE HUMANA, UM PRINCÍPIO QUE EXIGE O ROMPIMENTO COM O 

BINARISMO SEM DESCONSIDERAR A MATERIALIDADE DOS CORPOS 

 

No tempo em que somos mulheres, medo é tão familiar para nós como o ar. 
É nosso elemento. Nós vivemos nele, nós inalamos ele, nós exalamos ele, e 
no maioria do tempo nós nem notamos isso. Ao invés de “eu tenho medo”, 
nós dizemos “eu não sei” ou “não posso”.15 

Andrea Dworkin 
 

A provocação para esse estudo nasceu após a leitura da frase, já citada, da 

professora Duda Salabert de que homens não gays poderiam, simplesmente, se 

autodeclararem homossexuais para terem acesso aos espaços de convívio 

específico nos presídios masculinos, assim, tem defendido que a transferência de 

travestis para presídios femininos é a opção mais acertada para a proteção dessa 

população. 

Em contrapartida, o temor de ter a segurança ameaçada pela autodeclaração 

de orientação sexual pode ser estendido para a autoidentificação de gênero, tendo 

em vista que as duas se pautam em declarações baseadas exclusivamente em 

percepções pessoais de si mesmo, desta forma, não haveria local de fato tranqüilo 

para ninguém. 

Por esta razão, a defesa de que diante tais probabilidades, os espaços de 

vivência específicos ainda sejam a melhor alternativa na tentativa de proteger tantos 

os travestis quanto às mulheres cis. 

 

5.1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negando a 

transferência de travestis para um presídio feminino  

 

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 

em 4 de abril de 2019, julgou o Recurso em Sentido Estrito, Acórdão 116353716, 

tendo como relator o Desembargador João Batista Teixeira, referente ao Processo 

0002253-17.2018.8.07.0015, julgado pela juíza de direito Leila Cury, que negou a 

alocação das travestis: Thais Bulgari, Rayssa Rodrigues Cantanhede, Carolina 

                                                 
15 Traduzido livremente: In the time when we are women, fear is as familiar to us as air. It is our 
element. We live in it, we inhale it, we exhale it, and most of the time we do not even notice it. Instead 
of "I'm afraid", we say "I do not know" or "I can not” 
16 O Acórdão 1163537, julgado em 04 de abril de 2019, pelo TJDFR, tendo como relator o 
Desembargador João Batista Teixeira, integra o presente trabalho como anexo C. 
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Ferreira Gonçalves, Lohanny Pinto Castro, Jéssica Silva e Aline Santos Viana, em 

Penitenciária Feminina no Distrito Federal. 

Alegou a defesa das recorrentes que  

 

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 4.27517 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva, C 24-7, de 
24.11.2017 e incorre em manifesta ilegalidade. (TJDFT, 2019, p. 3) 
 

Além do mais afirmaram que “a decisão considerou as mulheres transexuais 

como potenciais estupradoras” (TJDFT, 2019, p.3)18 

Tendo o Ministro Relator iniciado seu voto da seguinte forma 

 

Trata-se de tema novo que ainda precisa ser bastante debatido, afim 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.” (TJDFT, 2019, p.5) (grifo nosso) 

 

Exatamente, trata-se de um tema novo para o judiciário, uma vez que antes 

se seguia o que prevê a Constituição Federal que em seu art. 5º, XLVIII19, mas 

                                                 
17

 Acão Direta de Inconstitucionalidade 4.275/DF, votada em 01 de março de 2018, tendo como 
relator o Ministro Marco Aurélio, sendo o seu Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da 
Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria 
de votos, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros 
Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, em julgar procedente a ação para dar 
interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 
6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da 
cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito 
à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. 
18 Fundamentou a juíza Leila Cury em sua decisão no processo 0002253-17.2018.8.07.0015 que: “A 
musculatura esquelética de quem nasceu homem tem fator hormonal que lhe assegura vantagem de 
força sobre a mulher. Sopesando todas as informações relativas às diferenças físicas e a falta de 
privacidade aliadas ao fator confinamento, não é preciso muito esforço intelectual para facilmente 
concluir que a probabilidade de ocorrerem brigas ou desentendimentos é grande, comum aos 
ambientes em que há aglomeração de pessoas, especialmente em privação de liberdade, assim 
como a probabilidade de haver superioridade física das mulheres trans em relação às mulheres cis é 
maior ainda, de forma que estas se tornariam alvos frágeis. Para preservação do direito de uns não 
pode haver desrespeito aos direitos de outros”. 
19 Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 5º, XLVIII: a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado 
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agora, com a questão do gênero ganhando tamanha importância, pensar apenas no 

sexo biológico de alguém é desconsiderar como ela se percebe enquanto indivíduo, 

em compensação, não considerar o sexo biológico é dar espaço para que ocorram 

novas formas de discriminação e violência. 

Tendo continuado o Desembargador a deliberar que 

 

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. (TJDFT, 
2019, p. 6) (grifo nosso) 

 

O que segue corretamente com o que prevê a Resolução Conjunta nº 1/2014, 

a alocação de travestis em área de convívio específico. 

Acrescentando, o Desembargador fez as seguintes considerações 

 

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. (TJDFT, 2019, p.6) 
 

 
Continuando seu voto, o Ministro fez as seguintes ponderações 

 

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 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. (TJDFT, 2019, 
p.7) (grifo nosso) 
 

 
Como bem dito pelo Desembargador, é necessário preservar a integridade 

das mulheres cisgênero que se encontram presas e isso jamais deve ser tratado 

como preconceito contra transgêneros, uma vez que as diferenças biológicas e 

fisiológicas são reais, o sentimento pertencente ao gênero não altera a materialidade 

dos corpos que são definidos pelo sexo, o que não é, de forma alguma, uma 

acusação de serem “potenciais estupradores” e sim uma afirmação de que a 

segurança de todos importa, uma vez que não seria correto desconsiderar uns em 

detrimento de outros.  

Outro ponto de destaque na decisão é quando o magistrado afirma 
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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. (TJDFT, 2019, p.7) (grifo nosso) 
 

 

Haja vista que a Resolução Conjunta nº 1/2014 é clara ao determinar que 

transexuais, tanto femininos quanto masculinos, devem ser alocados em presídios 

femininos. 

Não menos pertinente é afirmar que esse é também o papel do Judiciário em 

questões que exigem um novo olhar, o avanço na barreira do comum, fazendo a 

leitura do caso concreto de forma mais próxima do que se espera em um Estado 

Democrático de Direito. 

Encerrando o Desembargador negou a transferência das travestis 

 

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. (TJDFT, 2019, p.7) 
 
 

Essa decisão, além de demonstrar cautela em sua fundamentação, por ser 

esse um assunto que exige respeito às diferenças, não finge tentar alcançar uma 

“falsa inclusão” que apenas gera mais insegurança e preconceito.  

Como já dito, na ausência de alas específicas para travestis, a transferência 

para presídios femininos não é uma opção que conste na Resolução Conjunta nº 

1/2014, portanto, compreende-se como acertada a decisão do Desembargador. 

Pelo exposto, foi possível perceber que as decisões do STF e do STJ, que ao 

desconsiderarem os sujeitos que buscavam uma resposta do judiciário para as suas 

aflições, autorizando a transferência de travestis para presídios femininos, mesmo 

que isso não esteja previsto na Resolução Conjunta nº 1/2014, se pautaram única e 

exclusivamente na autodeclaração de gênero para fazê-los. 

Entretanto, é oportuno registrar que mesmo que tenham sido as duas 

decisões equivocadas, a sentença do STJ ao menos tentou dar alternativas para 

uma falha clara na Resolução, que é exatamente sobre o que fazer na ausência de 

alas específicas para travestis presídios masculinos. Uma vez que alguma solução 
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precisa ser dada, tendo em vista que o isolamento em celas de presídios femininos 

também não é o caminho mais adequado. 

Sendo os papéis de gênero uma realidade social, mesmo que eles sejam 

limitadores e insuficientes, uma vez que todos são criados pautados neles, é 

acertado tratar travestis e transexuais com a devida dignidade, dar a eles visibilidade 

e respeito. 

Por esta razão, mesmo que com falhas por insuficiência de espaços 

adequados e de educação para o trato das diferenças, que existem principalmente 

em razão da omissão do Estado em efetivá-las, o local de convívio específico em 

presídios masculinos para as travestis ainda é a melhor alternativa, na tentativa de 

garantir a elas a liberdade de expressão de suas identidades e a segurança que lhes 

é devida, dentro da perspectiva de algo tão precário e desumano que é a privação 

de liberdade. 

 

5.2. Identidade de Gênero e Sexo não são equivalentes, uma crítica a 

autodeclaração de gênero 

 

Os equívocos que passaram a acontecer quando sexo e gênero começaram a 

ser tratados como similares contribuiu para o fortalecimento de uma corrente que 

defende a ideia de “identidade de gênero” como algo inato e incontestável, tanto que 

o direito das mulheres, que foi conquistado pautado no sexo, agora tem sido tratado 

como uma “questão de gênero”. 

 De acordo com a análise de Sheila Jeffreys (2003, p.6) 

 

A ideia de identidade de gênero desaparece com a biologia e todas as 
experiências daquelas com biologia feminina que têm sido criadas em um  
sistema de castas baseado no sexo20. (JEFFREYS, 2003, p.6) 

 

Há muito a compreensão de que a violência contra as mulheres em razão, 

única e exclusiva, de serem mulheres é mundialmente conhecida e em algumas 

culturas, até mesmo, normalizada, portanto, afirmar que o sentimento se sobrepõe a 

realidade material é desconsiderar essa verdade, submetendo mulheres a uma 

eterna posição de subordinação. 
                                                 
20 Tradução livre do inglês: “The idea of gender identity disappears with biology and all the 
experiences of those with female biology that have been created in a caste system based on sex” 
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É necessário acabar com a ideia de existe um sentimento “de ser mulher” ou 

de “ser homem” e passar a compreender que há uma construção social do que seja 

ser mulher ou homem para que seja possível caminhar para a abolição de gênero, 

haja vista ser algo que só que só tem razão de existir para ditar regras que só fazem 

perpetuar opressões. 

Drauzio Varella (2017, p.34), em seu livro Prisioneiras afirma que 

 
De todos os tormentos do cárcere, o abandono é o que mais aflige as 
detentas. Cumprem suas penas esquecidas pelos familiares, amigos, 
maridos, namorados e até pelos filhos. A sociedade é capaz de encarar com 
alguma complacência a prisão de um parente homem, mas a da mulher 
envergonha a família inteira. (VARELLA, 2017, p.34) 

 

Por isso é imperioso perceber que há uma separação no tratamento dado aos 

sexos, que são acentuados em situações extremas como a da privação de 

liberdade, portanto, ao tratar do local de cumprimento de pena de travestis é 

necessário ir além da questão do espaço físico em que estarão, uma vez que a 

necessidade de reconhecer que existem diferenças, não apenas a pontuada na 

Resolução entre travestis e transexuais, mas também entre elas e as mulheres 

cisgênero. 

Sexo e gênero não se equivalem, mesmo que o gênero tenha sido inventado 

para categorizar os sexos. 

Conforme o entendimento de Danièle Kergoat (2003, p.7)  

 

Podemos assim trabalhar sobre a totalidade do social sem se apressar em 
buscar a “boa” relação social ou a “boa” identidade individual ou coletiva. 
Considerar que estas relações sociais não evoluem no mesmo ritmo no 
tempo e no espaço nos permite perceber de uma só vez a complexidade e a 
mudança. E assim, as categorias sociais – evidentemente sempre definidas 
pelos dominantes – explodirão deixando espaço a um conjunto móvel de 
configurações nas quais os grupos sociais se fazem e desfazem, os 
indivíduos construindo sua vida por meio de práticas sociais muitas vezes 
ambíguas e contraditórias.21 (KERGOAT, 2003, p. 7) 
 
 

Logo, é crucial admitir que há falhas no que tange ao tratamento às 

diferenças, que ao invés de serem olhadas como deveriam, estão sendo tratadas 
                                                 
21 Tradução livre do francês: “Nous pouvons donc travailler sur la totalité du social sans nous 
précipiter pour rechercher la “bonne” relation sociale ou la “bonne” identité individuelle ou collective. 
Considérer que ces relations sociales n’évoluent pas au même rythme dans le temps et dans l’espace 
nous permet de percevoir à la fois la complexité et le changement. Ainsi, les catégories sociales – 
évidemment toujours définies par la dominante – exploseront laissant place à un ensemble mobile de 
configurations dans quels groupes sociaux sont faits et défaits, les individus qui construisent leur vie à 
travers des pratiques sociales souvent ambiguës et contradictoires” 
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como algo que deve ser corrigido, mesmo que para isso seja necessário recortar 

seus sujeitos até que se encaixem no que já foi definido, ou seja, categorias 

ampliadas que apenas confirmam o modelo binário, haja vista que a 

autoidentificação acaba por levar os seus sujeitos a se declararem como 

pertencentes ao gênero feminino ou masculino. 

Tanto, que a votação da ADI 4.275/DF, trouxe, conforme o Informativo 89222, 

o seguinte entendimento 

 

O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a 
expressão de gênero. A identidade de gênero é manifestação da própria 
personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o 
papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. A pessoa não deve provar o 
que é, e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a 
qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. 
Com base nessas assertivas, o Plenário, por maioria, julgou procedente 
pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para dar 
interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica 
ao art. 58 da Lei 6.015/197323. (STF, 2018) (grifo nosso) 
 
 

Desta forma, com Repercussão Geral, a tese firmada pelo STF determina que 

basta a autodeclaração de gênero para que seja possível alterar, tanto pela via 

judicial como pela via administrativa, o prenome e a classificação de gênero no 

registro civil. 

Entretanto, como essa decisão não explica o que seria a “classificação de 

gênero” que poderá ser alterada no registro civil, ao que tudo indica, a decisão do 

STF equiparou a definição legal de sexo biológico, que é algo objetivo, com a 

classificação pessoal de gênero, que é algo subjetivo.  

Desta forma, a pessoa sem necessitar de laudo médico, de alteração 

fisiológica e física, se mantendo com o sexo biológico do nascimento intacto, poderá 

alterar não apenas seu prenome de registro para aquele que se adéqua ao seu 

gênero, mas também seu sexo para feminino ou masculino. 

Restando claro que ampliar as categorias não levou a um avanço, sim ao 

reforço dos papéis sociais de gênero, eles apenas estão sendo interpretados por 

sujeitos diversos, ora por nascidas mulheres que se entendem do gênero masculino, 

                                                 
22 Informativo nº. 892, Brasília, 26 de fevereiro a 2 de março de 2018, elaborado com base em notas 
tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário, contém resumos de decisões 
proferidas pelo Tribunal.  
23 Lei 6.015/1973, dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências: Art. 58. O prenome 
será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios 
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ora por nascidos homens que se sentem pertencentes ao gênero feminino, o critério 

binário não mudou, apenas admitiu novos atores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda inclusão que trate as pessoas como mero fetiche, objeto ou símbolo, 
ou seja, toda inclusão cujo o único objetivo seja passar uma imagem de 
diversidade e não verdadeiramente incluir, é tão debilitada quanto a própria 
e completa exclusão. 

Kimberlé Crenshaw 
 

A pesquisa buscou analisar a aplicação da Resolução Conjunta nº 1/2014 em 

casos concretos que ganharam grande destaque na mídia por se tratarem de 

decisões que envolviam os Tribunais Superiores brasileiros. 

Para isso, no capítulo dois foram apresentados os acolhidos pelas 

determinações constantes da Resolução, como também, a pluralidade existente 

quando se trata de Orientação Sexual e Identidade de Gênero, afinal, ambos 

pertencem ao campo da subjetividade dos sentimentos e se pautam na 

autoidentificação. 

No capítulo terceiro, foi apresentada a Resolução Conjunta nº 1/2014 de 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e no capítulo quatro as decisões do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que repercutiram nacionalmente por 

autorizarem a transferência de travestis para presídios femininos, descumprindo com 

o previsto na Resolução nº 01/2014, foram analisadas. 

Como também, foram demonstrados equívocos cometidos pelos Ministros 

com termos como “orientação sexual” usado no lugar de “identidade de gênero” e 

“transexual” ao invés de “travesti”, comprovando que o tema é realmente complexo e 

não pode ser tratado de forma reducionista.  

No capítulo seguinte, foi feita uma argumentação contrária a autodeclaração 

de gênero por se mostrar frágil diante os casos concretos, uma vez que em ao 

contrário do que decidiram o STF e o STJ, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios negou a transferência de travestis para presídios femininos, provando que 

o assunto precisa ser debatido com mais cuidado do que o tem sido feito, para tanto, 

ele foi dedicado a defesa dos espaços de convívio específico para travestis em 

presídios masculinos, de acordo com o que determina a Resolução Conjunta nº. 

01/2014. 

Por tudo exposto, a presente pesquisa concluiu que simplificar a discussão de 

gênero, tornando algo que é socialmente construído, que pertence exclusivamente 
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ao universo do “EU” como superior a materialidade dos corpos, é abrir precedentes 

para que novos ciclos de violência sejam construídos e, em contrapartida, 

silenciados pelo temor do debate soar como transfóbico. 

Ainda mais após a decisão da ADI 4275/DF, que afirmou que o Estado pode 

apenas reconhecer a identidade de gênero, mas nunca poderá condicioná-la a 

nenhum tipo de modelo. 

Neste sentido, preservar o que foi tentado através da Resolução Conjunta nº 

1/2014, que é o respeito ao sentimento do gênero sem desconsiderar o sexo do 

nascimento, é para aqueles que estão em privação de liberdade à alternativa mais 

segura que o Estado pode oferecer, ao menos até que a educação cultural e política 

para as diferenças passem a ser uma realidade social. 

Espera-se que a discussão iniciada aqui não se encerre e que ela sirva de 

contribuição para o mundo jurídico, tendo em vista que o tema é rico, complexo e de 

extrema importância para a sociedade. 
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