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RESUMO 
 

O projeto em questão contribui para um desenvolvimento social e humano. Abordado sobre aspectos 
normativos conflitantes com sua aplicação real, tem o papel de contribuir para a evolução social igualitária 
no âmbito da igualdade entre gêneros, com o objetivo de analisar decisões judiciais na escolha do 
estabelecimento prisional no cárcere de transgêneros, e se o mesmo está de acordo com os direitos 
fundamentais abordados pelo Estado junto ao princípio de igualdade. Os problemas sociais com o sistema 
carcerário de transgêneros não podem ser analisados de maneira voltada exclusivamente ao cárcere, trata-
se de uma questão mais enraizada socialmente, abrangendo preconceito; discriminação; possivelmente 
uma pré-disposição imposta por ausência de amparo, além de falta de preparo por parte do Estado e das 
penitenciárias ao oferecer o suporte necessário a estes indivíduos, seja psicológico, hormonal ou até em 
relação à segurança. A presente pesquisa analisará os direitos à igualdade estabelecidos pelo Art. 5° da 
CF, determinando os problemas existentes relacionados ao estupro, compatibilidade de força, 
vulnerabilidade, violação da liberdade normativa e a preservação da dignidade humana; apresenta casos 
concretos, a fim de comparar e identificar a relação das pesquisas apresentadas com a prática vivenciada 
diariamente; questiona a designação de transgêneros para determinado nicho carcerário, visando o mesmo 
ser adequado ou não; promove a conscientização social, e apresenta possíveis soluções para os problemas 
enfrentados dentro destes nichos penitenciários. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Sistema carcerário; transgêneros; dignidade humana. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

Conforme o artigo 5° da Constituição Federal, inciso XLIX, aos presos é 
assegurado o respeito à integridade física e moral. Sendo assim, é necessária a 
estruturação social carcerária, para que não existam discriminações sociais as quais firam 
a dignidade do recluso. Mister, se faz, pensar nos diversos indivíduos que enfrentam o 
binarismo de gênero todos os dias, como os transexuais que frequentemente  são 
destinados a prisões femininas, resolução determinada pelo diário oficial da união Nº 74, 
ato que por vezes, acaba ferindo as regras mínimas para o tratamento de reclusos 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas(ONU), o qual orienta que a prisão 
por si já é dolorosa, por se tratar da perca da liberdade e inevitavelmente devem ser 
dados todos os amparos morais ao encarcerado para que se faça eficaz o cumprimento 
da pena. 

A finalidade penal não se trata de tortura ou expor o indivíduo à crueldade, mas se 
trata de impedi-lo de cometer crimes futuramente, além de garantir sua ressocialização 
cujo intuito é evitar que a condenação do indivíduo resulte em infâmias para o mesmo, 
partindo do pressuposto de que sua prestação jurídica foi reconhecida (BECCARIA, 
2015). Portanto deve ser dada atenção aos transgêneros para que a escolha prisional não 
fira sua dignidade humana prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, além de 
nenhum tipo de segregação como aponta a ONU. Desse modo, posteriormente se possa 
fazer mais eficaz a Lei de Execução Penal 7210/84, especificamente seu Art. 11°, inciso 
V, que prevê sobre a socialização do recluso. 

A partir destas idéias pretende-se analisar as decisões judiciais de escolha do 
estabelecimento prisional no cárcere de transgêneros, e verificar se estas estão de acordo 
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os princípios constitucionais de dignidade e seguridade humana. Assim verificamos as 
escolhas prisionais mais adotadas para transgêneros, os índices de violência contra e 
efetuados pelos mesmos durante o cárcere e a partir dessas análises apresentar 
possíveis soluções para a problemática visando sempre os princípios constitucionais e 
seus alcances. 

 
 

2  MATERIAS E METODOS 
 

 Os métodos que serão utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa serão de 
busca bibliográfica através de artigos científicos e doutrinas sobre o tema, utilizando do 
método hipotético – dedutivo para a aplicação de bases teóricas das quais serão 
ponderados os levantamentos de dados e investigações de maior relevância. Não 
obstante pretende-se futuramente fazer um levantamento de dados qualitativos, com a 
finalidade de identificar os problemas institucionais através de coleta de dados factuais e 
jurídicos. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Diacronicamente os indivíduos que optam por seus gêneros não biológicos sofrem 
discriminações sociais, e necessitam da busca constante de seus direitos, exigindo-os 
inclusive no mercado de trabalho, que é de difícil acesso, em uma realidade onde a luta 
inicia em suas próprias casas, trabalho e estudo (CARVALHO, 2006). Consequentemente 
alguns optam pelo mundo do crime onde durante o cárcere sofrem mais discriminações. 
Concomitantemente a isso, a escolha de seu gênero prisional infere em seus direitos 
fundamentais que são assegurados constitucionalmente, a humanidade sempre deve ser 
respeitada durante o cárcere (FOUCALT, 1987). 

Entretanto no âmbito prisional os transgêneros enfrentam constantes ameaças e 
violências. Visto isso, o problema prisional vai muito além de apenas a decisão de gênero, 
mas também interfere na segurança dos indivíduos, vez que a instabilidade causada pela 
crise no sistema carcerário potencializa a violência, Em parte devido ao abandono das 
prisões, somada a falta de conhecimento sobre a finalidade da pena por parte da 
sociedade (PEDROSO, 2019), constrói sobre o recluso transgênero uma potencialidade 
ainda maior de violência seja esta gerada por ele ou recebida.  

O gênero se tornou uma construção cultural e social, vista de forma horizontal. 
Enquanto na realidade, encontra-se sobre uma base vertical na qual, a identidade acaba 
sendo refletida em um ideal normativo ao invés de uma característica descritiva da 
pessoa, torna-se apenas uma inteligibilidade socialmente construída e mantida (BUTLER, 
2003). Em contrapartida, os princípios constitucionais primordiais garantem a todos a 
dignidade humana que deve ser construída socialmente e também refletida nos sistemas 
carcerários, com o intuito de que não sejam apenas mais um mecanismo de reprodução 
de estruturas desumanas.  

A vulnerabilidade ou dano que este sistema pode causar, em conjunto à 
discriminação pela escolha de um gênero exterior a matriz cultural, somado ainda à falta 
de uma alteridade legal para com os indivíduos, cria um ciclo de violência estrutural, esta 
característica por ser aplicada em estruturas organizadoras e institucionalizadas, 
discriminam certas práticas de socialização que levam alguns indivíduos a permitir 
determinados comportamentos opressores (CRUZ NETO apud BOULDING, 1999), os 
quais impedem a efetivação da natureza jurisdicional da pena que implica na sujeição aos 
princípios e garantias constitucionais (MARCÃO, 2017). 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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De acordo com o desenvolvimento da pesquisa é possível ser demonstrado uma 

maior necessidade da conscientização social e a apresentação de novos pontos de vista 
referentes aos problemas sociais enfrentados no cárcere de transgêneros, a fim de 
auxiliar a sociedade a partir dos dados coletados, de modo que a torne mais humana e 
igual. Desta forma obedecendo ao Art. 5° da constituição federal de 1988, onde é possível 
visualizar que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

A condição humana, isto é, aquilo que liga todos os humanos em sua pluralidade, 
como seres condicionados a uma atividade humana (ARENDT, 2018) retém a 
necessidade da criação de um estado de direito, cujo dever jurídico no Brasil é de impedir 
as distorções sociais e garantir os princípios básicos de dignidade humana, sendo este o 
princípio orientador e regulador do código penal. Ademais é onde o Estado democrático 
de direito consolida-se (CAPEZ, 2018). 

Portanto, esta discussão pertinente trata-se sobre afirmar a necessidade da melhor 
destinação carcerária e a reestruturação das estruturas prisionais, vez que o gênero 
prisional, o qual é destinado o recluso, por vezes não atende os requisitos para 
proporcionar dignidade humana. O princípio da humanidade previsto em lei deve ser 
respeitado para que se possa confiar no Poder judiciário e deste modo garantir um estado 
Democrático de direito (NUCCI, 2017). 
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