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DECISÃO DA JUSTIÇA

Transexual fica
presa na cela
de mulheres
Adolescente de 17 anos
obteve na Justiça
o direito de aguardar
julgamento em uma
Unidade Feminina de
Internação do Estado

Daniela Souza

Uma decisão judicial permi-
tiu que uma adolescente
transexual fosse encami-

nhada para uma Unidade Femini-
na de Internação (UFI) no Estado,
conforme sua vontade.

A adolescente de 17 anos foi
apreendida por suspeita de roubo
e, a pedido da Defensoria Pública,
foi destinada a uma unidade de so-
cioeducação para mulheres. A jo-
vem aguarda julgamento, que deve
acontecer em janeiro.

De acordo com o promotor pú-
blico Douglas Admiral Louzada, a
decisão protege a identidade de
gênero e garante segurança à ado-
lescente. Ele explicou que detalhes
sobre o local onde a transexual es-
tá não podem ser divulgados para
proteger a identidade da jovem.

“Perguntamos se essa era a von-
tade dela, que disse que se identifi-
cava como mulher e queria ficar

entre as outras adolescentes”, afir-
mou Louzada.

A falta de apoio da família, por
conta de sua identidade de gênero,
foi um dos fatores para o envolvi-
mento da jovem com delitos, se-
gundo o promotor.

“A origem do problema foi o
abandono da família e faz parte do
trabalho da unidade socioeducati-
va tentar promover a comunica-
ção entre eles”, afirmou.

Na avaliação da coordenadora
colegiada do Fórum pela Cidada-
nia LGBT no Espírito Santo, De-
borah Sabará, é muito importante
a existência de órgãos públicos
sensíveis a essas questões.

“Fico feliz que ela tenha sido
consultada e o desejo dela respei-
tado. Esse cuidado da Defensoria
Pública nos dá confiança de que
alguém está defendendo nossos
d i re i t o s ”, disse.

Na unidade socioeducativa, a
adolescente recebe apoio psicope-
dagógico e participa das mesmas
atividades que as companheiras.

“Elas têm aulas de música, ofici-
nas e atividades esportivas. Esta-
mos acompanhando a integração
dessa jovem e podemos dizer que
ela foi acolhida com sucesso”, des-
tacou o diretor técnico do Institu-
to de Atendimento Socioeducativo
(Iases), Leandro Piquet.
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SAIBA MAIS

Gênero com que a pessoa se identifica
Identidade de gênero
> O GÊNERO com o qual a pessoa se

identifica não é, necessariamente,
aquele que lhe foi atribuído no nas-
cimento. Ser homem ou mulher não
depende dos órgãos genitais.

G ê n e ro
> É COMO A PESSOA se identifica e co-

mo se relaciona com o próprio corpo.
Pode ser masculino, feminino ou ne-
nhum dos dois. Além disso, o gênero
independe da relação com o outro.

Sex u a l i d a d e
> ESTÁ RELACIONADA ao interesse afe-

tivo e sexual e independe do gênero.

Fonte: Viviana Corrêa, diretora da Divisão de
Ações Afirmativas da Ufes.

O PROMOTOR
PÚBLICO DOUGLAS
LO U Z A DA ex p l i c o u
que a decisão judicial
protege a identidade
de gênero e garante
a segurança da jovem


