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O dia 28 de junho é marcado como o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+.  

 

A data marca o 51º aniversário do movimento iniciado em uma noite no bar Stonewall Inn, em 

Nova Iorque, e foi seguido por uma série de protestos nos dias seguintes. Desde então, a luta não 

parou. 

 

No Brasil atual, a despeito de a Constituição Federal de 1988 garantir a dignidade da pessoa 

humana, o pleno gozo desse direito fundamental pela população LGBTQIA+ ainda não é uma 

realidade para muitos. 

 

Frisa-se, ademais, que nosso país não possui qualquer legislação produzida pelo Congresso 

Nacional que garanta direitos a essa população historicamente marginalizada.  

 

A violação de direitos LGBTQIA+ diuturnamente praticada e enraizada na sociedade brasileira 

agrava-se ao observarmos o tratamento dispensado a esta população pelo Sistema de Justiça 

Criminal. 

 

O naturalizado vilipêndio a essas vidas encarceradas, que muitas vezes são forçadas a transgredir 

dentro de sua concepção identitária, deve cessar imediatamente. Pessoas LGBTQIA+ privadas de 

sua liberdade merecem todo apoio e atenção dos órgãos públicos e da sociedade brasileira no 

sentido de garantir-lhes o efetivo exercício de suas liberdades constitucionais de 

autodeterminação, de sua sexualidade, de seu direito à saúde e à vida.  

 

No país que mais mata travestis e transexuais do mundo e onde se tem a terceira maior população 

carcerária da biosfera, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP, como 

instituição comprometida com a democracia e com a pauta da população LGBTQIA+ privada de 

liberdade, trabalha arduamente para que essas desumanidades deem lugar ao pleno gozo de uma 

vida digna intra e extramuros prisionais. 

 

Para que esse trabalho tenha cada vez mais força, precisamos muito mais que apenas luzes 

coloridas nos prédios do Congresso Nacional. Busca-se, freneticamente, por humanidade! 

 

Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP 

mailto:sc.expedientes@oabsp.org.br

