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RESUMO: Os LGBTI+ são considerados uma importante parcela populacional, 
entre inúmeros fatores, devido à representatividade que carregam consigo e a 
luta por igualdade a qual almejam. Porém, tais elementos não são encontrados 
de maneira significativa e efetiva em uma visão voltada ao sistema carcerário. 
Sendo um dos motivos pelos quais tal problema se perpetua, a presente 
pesquisa tem como objeto principal a carência prisional em torno da população 
LGBTI+ e a necessidade da existência de estabelecimentos destinados ao 
acolhimento da mesma. O tema levantado é de grande relevância para a 
comunidade acadêmica e social, pois trata de dois polêmicos assuntos 
discutidos nos dias atuais que, além de possuírem suas próprias problemáticas 
isoladamente - as prisões e a população LGBTI+ -, quando unidos, trazem à tona 
o tratamento indigno dado a essa população citada dentro do cárcere, que acaba 
por ser um ambiente hostil e de muitas adversidades, com a ciência de que fora 
dele já se encontra uma busca incessante por melhores condições de vivência 
em coletividade. Têm-se como objetivo geral do estudo expor, de forma crítica, 
a ausência das prisões em caráter especial aos LGBTI+, e, como objetivos 
específicos, compreender a sigla LGBTI+ no aspecto conceitual, histórico e 
social, abordar o funcionamento prisional como um todo, e observar qual o 
impacto de haver membros da população em questão juntamente aos indivíduos 
não pertencentes a este meio inseridos em um mesmo ambiente de 
encarceramento. Para tanto, a metodologia aplicada ao desenvolvimento deste 
ensaio é a bibliográfica, baseada nas doutrinas pertinentes ao tema, o estudo 
legislativo jurisprudencial como fundamento e a análise do caso concreto, 
evidenciando qual a conjuntura existente em torno da realidade exposta. Como 
resultados parciais, já que a pesquisa encontra-se em pleno andamento, 
chegou-se à prévia conclusão de que há uma situação dramática e alarmante 
sobre as prisões exclusivas aos LGBTI+, pois se verifica como alternativa 
concreta a existência de apenas uma em todo o mundo, localizada no Reino 
Unido, o que restringe a essa população o amplo acesso ao direito de 
cumprimento de pena restritiva de liberdade com a devida igualdade, honradez 
e amparo que se espera. 
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