
Ofício nº

São Paulo, 30 de maio de 2021

À Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,

O presente ofício tem por finalidade apresentar o seguinte:

Parecer Técnico-Jurídico pela Inconstitucionalidade Formal, Material e Inconveniência
Política por violação do interesse público, do ordenamento jurídico constitucional e
penal pelo Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 91/2021

1. Relato

Trata-se do Substitutivo apresentado pelo Deputado Gil Diniz ao Projeto de Lei n.º
91/2021 proposto pela Deputada Érica Malunguinho que dispõe sobre o programa estadual
de atenção às pessoas LGBTI+ em privação de liberdade, cumprindo penas e medidas
alternativas, medidas de segurança, presas provisoriamente e egressas do sistema prisional.

O Parecer Técnico-Jurídico apresenta manifesta antijuridicidade da propositura
legislativa, notadamente marcada pela contrariedade à Constituição Federal, no âmbito
formal e material, bem como aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados
internamente, consoante será demonstrado.

2. Da Inconstitucionalidade e Inconvencionalidade

i. Da Inconstitucionalidade Formal

O Projeto de Lei n.º 91/2021 propõe um programa estadual para garantir tratamento
digno às pessoas LGBTI+ sob a tutela do Estado, estabelecendo uma política de cidadania
que consiste no conjunto de ações e medidas de garantia de direitos que devem ser
asseguradas a toda a população, inclusive àquela privada de liberdade, conforme previsto na
Lei de Execução Penal.

https://www.al.sp.gov.br/deputado/?autor=1000000419


O Substitutivo apresentado, no entanto, não se refere à matéria supramencionada. Em
verdade, versa sobre a categorização da transexualidade e transexualidade como patologia,
marcando notória ausência de vinculação com o objeto deste PL, a ver Artigo 1º do
Substitutivo:

“A presente lei aplica-se às pessoas em privação de liberdade,
cumprindo penas e medidas alternativas, medidas de segurança,
presas provisoriamente e egressas do sistema prisional
diagnosticadas com disforia de gênero por perito judicial.” (grifado)

Trata-se de criar uma definição em que a identidade de gênero é tratada erroneamente
como “transtorno” e para tanto necessita de verificação por perito para que seja reconhecida.

Desta sorte, a categorização de transtornos e doenças é a partir da Organização
Mundial da Saúde com uma abrangência supranacional. Caso alguma doença ou transtorno
fosse percebido pelo Brasil, seria de competência do Ministério da Saúde pelo DATASUS.
No entanto, a transvestigeridade

ii. Da Inconvencionalidade

O texto originário do Projeto de Lei nº 91/21 explicita em Artigo 4º que a elaboração
do Programa se dá em consonância aos Tratados, Convenções, Regras e Princípios
Internacionais, como dispõe em seu parágrafo único:

“As ações e medidas a serem implementadas devem estar em
consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), com a Convenção contra a Tortura e Outras
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu
Protocolo Facultativo, com as Regras Mínimas das Nações Unidas
para o tratamento de presos, com as Regras de Mandela, com as
Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e
medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras
(Regras de Bangkok), com os Princípios e Boas Práticas para a
Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas (CIDH,
2008), com o Protocolo de Istambul e com todos os outros normativos
internacionais aplicáveis à matéria, bem como em consonância com
os Princípios de Yogyakarta (Princípios sobre a aplicação da
legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação
sexual e identidade de gênero).”

Já o presente substitutivo se mostra manifestamente dissonante aos mesmos. Em seus
breves e rasos 6 (seis) artigos não só se abstém de regular a matéria pressuposta para o



Projeto de Lei, como ocupa-se de mal distorcer a temática de identidade de gênero, propondo
tratamento degradante às pessoas trans e travestis.

Os princípios de Yogyakarta tratam sobre a aplicação da legislação internacional de
direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero e em seu 9º princípio,
disserta sobre o “Direito a tratamento humano durante a detenção”, postulando:

“Os Estados deverão: a) Garantir que a detenção evite uma maior
marginalização das pessoas motivada pela orientação sexual ou
identidade de gênero, expondo-as a risco de violência, maus-tratos ou
abusos físicos, mentais ou sexuais; b) Fornecer acesso adequado à
atenção médica e ao aconselhamento apropriado às necessidades das
pessoas sob custódia, reconhecendo qualquer necessidade especial
relacionada à orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive no
que se refere à saúde reprodutiva, acesso à informação e terapia de
HIV/Aids e acesso à terapia hormonal ou outro tipo de terapia, assim
como a tratamentos de reassignação de sexo/gênero, quando
desejado; c) Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos
e detentas participem de decisões relacionadas ao local de detenção
adequado à sua orientação sexual e identidade de gênero; d)
Implantar medidas de proteção para todos os presos e presas
vulneráveis à violência ou abuso por causa de sua orientação sexual,
identidade ou expressão de gênero e assegurar, tanto quanto seja
razoavelmente praticável, que essas medidas de proteção não
impliquem maior restrição a seus direitos do que aquelas que já
atingem a população prisional em geral; e) Assegurar que as visitas
conjugais, onde são permitidas, sejam concedidas na base de
igualdade a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independente
do gênero de sua parceira ou parceiro; f) Proporcionar o
monitoramento independente das instalações de detenção por parte
do Estado e também por organizações não-governamentais, inclusive
organizações que trabalhem nas áreas de orientação sexual e
identidade de gênero; g) Implantar programas de treinamento e
conscientização, para o pessoal prisional e todas as outras pessoas
do setor público e privado que estão envolvidas com as instalações
prisionais, sobre os padrões internacionais de direitos humanos e
princípios de igualdade e não-discriminação, inclusive em relação à
orientação sexual e identidade de gênero.”1

Utilizando a expressão “portadores de disforia de gênero” (sic) para designar pessoas
trans e travestis, o Substitutivo não promove o tratamento igualitário entre pessoas das
diversas identidades gênero e passa a instituir formalmente a discriminação contra população

1 http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf



trans, o que contraria as Convenções Internacionais de Direitos Humanos que define a
conduta como ilegal, como se explica:

“O direito à igualdade e não discriminação são princípios
fundamentais dos direitos humanos, consagrados na Carta das
Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
nos tratados internacionais de direitos humanos. As palavras da
abertura da Declaração Universal dos Direitos Humanos são
inequívocas: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos”. A garantia de igualdade e não discriminação
oferecida pelo direito internacional dos direitos humanos se aplica a
todas as pessoas, independentemente de sexo, orientação sexual e
identidade de gênero ou “outra situação”. Não existem cláusulas
escondidas em letras miúdas em qualquer um dos tratados de direitos
humanos que permitem um Estado garantir os direitos para alguns,
mas negá-los a outros com base na orientação sexual e identidade de
gênero. Além disso, os organismos de tratados de direitos humanos
da ONU confirmam, periodicamente, que é proibida - sob o direito
internacional dos direitos humanos - a discriminação devido à
orientação sexual ou à identidade de gênero. Isso significa que é
ilegal fazer qualquer distinção nos direitos das pessoas com base no
fato de que elas são gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros
(LGBT), assim como é ilegal fazêlo com base na cor da pele, raça,
sexo, religião ou qualquer outra condição. Esta posição foi
confirmada repetidamente nas decisões e orientações gerais emitidas
por vários órgãos de tratados, como o Comitê de Direitos Humanos
das Nações Unidas, o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, o Comitê sobre os Direitos da Criança, o Comitê contra a
Tortura e o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher.”2

Nesse sentido, o Substitutivo vai à contramão do que é firmado como obrigação dos
Estados, criando uma legislação que fixa de forma retrógrada e desatualizada o entendimento
discriminatório de que a transexualidade consistiria em um "transtorno'' (sic).

“As obrigações legais fundamentais dos Estados no que diz respeito à
proteção dos direitos humanos das pessoas LGBT incluem: Revogar
leis que criminalizam a homossexualidade, incluindo toda a
legislação que criminaliza a conduta sexual privada entre adultos.
Certificar-se de que indivíduos não sejam presos ou detidos com base
em seu orientação sexual ou identidade de gênero e que não estejam

2 Livres e Iguais. Onu. https://unfe.org/system/unfe-39-sm_direito_internacional.pdf



sujeitos a qualquer tipo de exames físicos degradantes destinados a
determinar sua orientação sexual.” 3

O fato do Substitutivo mencionar que a suposta “disforia de gênero” (sic) deva ser
diagnosticada por perito judicial reitera a concepção de que identidades de gênero que não
cisgênero são enfermidades que devam ser analisadas e constatadas conforme parâmetros
“técnicos” externos para definir autoritariamente a compreensão de um sujeito sobre si,
“validando” ou não sua identidade de gênero.

Em sede de Justificativa, expõe-se a intenção do legislador é, de fato, a de patologizar
a identidades de gênero trans, lê-se:

“Disforia de gênero é o termo técnico para designar o transtorno que
leva pessoas a não se identificarem com seu sexo biológico; o
presente substitutivo busca resolver um problema prático, sem
adentrar em questões ideológicas e sem criar privilégios. Trata-se de
doença internacionalmente reconhecida, sendo que nas últimas
décadas tem-se recomendado tratamento hormonal e cirurgia de
redesignação sexual como meio de atenuar o problema. Tanto é assim
que o SUS cobre os custos de tratamento e da cirurgia.” (grifado)

Neste trecho, não se evidencia somente a intenção em categorizar pessoas trans,
travestis e não binárias como “acometidas por transtorno”, como a de revestir o tratamento
hormonal e cirurgias de redesignação de genital como “adequação de gênero enquanto
medida necessária para o ser mulher ou homem” e, portanto, como “tratamento do
transtorno”.

Cumpre esclarecer que a Organização Mundial de Saúde (OMS) durante a 72º
Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, oficializou a retirada da transexualidade como
transtorno mental da 11º versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas de Saúde (CID). No ano anterior, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) já havia
publicado a Resolução CFP n°01/2018, que orienta a atuação profissional de psicólogas e
psicólogos no Brasil para que transexualidades não sejam consideradas patologias.

Aqui, mostra-se pertinente outros esclarecimentos. As cirurgias de alterações físicas e
a hormonização não são um fluxo necessário para pessoas trans, travestis e não binárias,
tampouco uma escolha uníssona, não fazendo com que sejam socialmente mais ou menos
mulher ou homem se tiverem cirurgia.

Trata-se de um caminho indiscutivelmente legítimo para aquela/es que a elejam,
sendo que para algumas pessoas sua subjetividade depende de alterações físicas. O que não
contradiz ou entra em conflito com a legitimidade das pessoas que escolhem o caminho de
não operar.

3 Ibidem

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf


Resta claro, portanto, a inconvencionalidade do Substitutivo.

iii. Da Inconstitucionalidade Material

O Direito Constitucional positiva os direitos fundamentais e torna equivalente a si os
tratados internacionais ratificados a fim de constituir uma equivalência/homogeneidade entre
os regramentos.

O Artigo 5o, XLI, da Constituição Federal postula direitos norteadores do
ordenamento jurídico brasileiro que abarcam de forma literal ou contida em seu escopo a
liberdade de expressão, a igualdade, a não-discriminação, o pluralismo social, a dignidade da
pessoa humana, o direito à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero.

Outro trecho que merece destaque para análise é o Artigo 3º e seu parágrafo único, in
verbs:

“Homens portadores de disforia de gênero (sic) que tenham passado
por cirurgia de redesignação sexual, deverão permanecer
encarcerados em alas femininas, nas mesmas condições das demais
detentas.

Parágrafo único - Para fins de separação de pessoas em alas
femininas e masculinas, dever-se-á considerar o sexo biológico dos
detentos, independentemente da sua orientação sexual, com exceção
do disposto no caput.” (grifado)

Este trecho encontra respaldo na Justificativa do Substitutivo (pág. 2) em que se
apresenta o questionamento: “Nessa esteira, o que fazer com o detento homem, mas
operado?”

Destaca-se o uso errôneo e intencionalmente transfóbico da expressão “homens
portadores de disforia de gênero” para designar mulheres trans e travestis, como explicitado
anteriormente.

Nessa construção, as mulheres trans e travestis são colocadas como quem não pode
estar legitimamente em nenhum dos espaços. Tornam-se um problema de segurança pública,
como se fossem, por um lado, uma ameaça ao bem estar e a segurança das mulheres cis, por
outro, passível de violências pelos homens cis.

Para isso, considera-se, subjetivamente, que só seria passível de estar em uma ala
feminina aquelas mulheres trans e travestis que tivessem passado por cirurgia de
redesignação de genital que não deve ser compreendido como necessidade, como exposto
anteriormente.



O tema já foi decidido em competência nacional pelo julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 527 em 2019, em que o Supremo decidiu
em sede de medida cautelar que presas transexuais e travestis com identidade de gênero
feminino possam optar por cumprir penas em estabelecimento prisional feminino ou
masculino. Nesse último caso, elas devem ser mantidas em área reservada, como garantia de
segurança.

Tratando-se do princípio constitucional da isonomia, conforme Artigo 5º, caput, da
Constituição Federal, o autor do Substitutivo em sede de Justificativa argumenta que “O
projeto de lei apresentado pela nobre deputada Erica Malunguinho peca pela quebra do
princípio da isonomia que deve reger a Administração Pública, criando uma classe
privilegiada dentro do sistema prisional.”

No entanto, conforme explicações já tecidas ao longo deste parecer, a quebra da
isonomia, também conhecida como igualdade material, e relembrada pela máxima “tratar os
desiguais na medida de sua desigualdade”, se dá justamente a partir do Substitutivo que cria
maior discriminação e não legisla de forma a garantir um programa que trabalhe para efetivar
a dignidade das pessoas LGBTI+ em situação de privação de liberdade.

Em uma análise infraconstitucional, o Substitutivo também contraria o disposto na Lei
Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal - em especial
nos artigos 10 ao 37 e 40, 41 e 45.

Também, a insistência na tentativa de patologização, uma das materializações da
transfobia é contível pelos julgamentos do Supremo Tribunal Federal que decidem pela
equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. O STF considerou a homotransfobia
como espécie de racismo, por interpretação literal dos crimes “por raça”, no sentido político
social de raça e racismo, este enquanto a inferiorização desumanizante de um grupo social
relativamente a outro (cf. STF, ADO 26 e MI 4733). Sendo, portanto, crime inafiançável e
imprescritível, conforme artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, o Substitutivo notoriamente contraria o interesse público ao violar os
tratados internacionais, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, comprometendo a
segurança jurídica e a garantia dos direitos previstos.

3. Do encarceramento em massa no Brasil

i. Encarceramento em massa

O sistema penitenciário brasileiro vive um contexto de encarceramento em massa, no
qual, em um período de dez anos, o número de pessoas chegou a dobrar, alcançando a faixa
de 720 mil pessoas presas até junho de 2016. Conforme o Banco Nacional de Monitoramento
de Prisões (BNMP 2.0) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o número chegou a 821,8 mil
pessoas presas em 2019.



Há um estado de violação generalizada de direitos fundamentais das pessoas inseridas
nesse sistema no tocante à dignidade, integridade física e psíquica, violando-se uma série de
dispositivos constitucionais (artigos 1o, III, 5o, III, XLVII, e, XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6o),
normas internacionais (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção
contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a
Convenção Americana de Direitos Humanos) e infraconstitucionais, como a Lei de Execução
Penal, como tratado acima.

Frente a esse contexto, o Plenário do STF, no âmbito da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) 347 de 2015, reconheceu a figura do estado de coisas
inconstitucional para o sistema penitenciário brasileiro a fim de assegurar a integridade física
e moral das pessoas custodiadas.

Apesar do reconhecimento da figura, o contexto praticamente não se alterou.
Vivenciamos, hoje, o quadro de sistemática violação de direitos humanos nas prisões
agravado, ainda mais, pela pandemia de covid-19.

Quando setorizada a questão para população LGBTI+ privada de liberdade, as
violações de direitos tão profundas tomam ainda novas intersecções. A violência contra
pessoas transexuais é performada por outras pessoas presas, por agentes carcerários, por
operadores do direito e pela própria arquitetura prisional e legal.

ii. Acesso a direitos conforme gênero

No sentido contrário dos argumentos que apontam o encarceramento como uma
estratégia eficiente de controle social, campos de saberes científicos como a criminologia
crítica e a sociologia da violência vêm, sistematicamente, apontando que o aumento da
população carcerária não tem impacto significativo na redução da criminalidade,
principalmente em tipos criminais como roubo, furto e tráfico. Pesquisadores apontam o
caráter produtivo das prisões que atuam como um instrumento de captação e recrutamento de
pessoas para as facções criminosas (AZEVEDO, 2005; DIAS, 2009).

A atuação das organizações da sociedade civil como a Associação de
Travestis e Transexuais do RS - Igualdade, Pastoral Carcerária,
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Somos – Comunicação,Saúde e
Sexualidade, entre outros, bem como as pesquisas acadêmicas que
analisam o encarceramento de LGBT (PASSOS, 2014; FERREIRA,
2014; ZAMBONI, 2015; BENFICA & ALMEIDA, 2014;
LAMOUNIER, 2018) vem tornando visível certa tendência do
tratamento penal de LGBT no Brasil. Coerente com a demanda que
se apresentava, as representações da sociedade civil que compunham
o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT) e
a Diretoria de Promoção dos Direitos de LGBT articularam-se com o



Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e
produziram a Resolução Conjunta Nº 1, DE 15 DE 5 Disponível em
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sintetic
os/infopen-jun-2017- rev-12072019-0721.pdf Departamento de
Promoção dos Direitos de LGBT 11 ABRIL DE 2014 que tem por
objetivo estabelecer parâmetro de tratamento penal para LGBT
(ANEXO 1).

Como bem pontua o Relatório “LGBT nas prisões do Brasil: diagnóstico dos
procedimentos institucionais e experiências de encarceramento”, há um despreparo para lidar
com as populações trans nos sistemas prisionais, já que:

“funcionamento institucional regular, via de regra, é orientado a
partir de uma matriz cisnormativa. [...] Do ponto de vista das
instituições prisionais, o despreparo para lidar com os efeitos do
aumento da população trans com registro civil retificado pode
acarretar consequência deletérias para essa população. Por exemplo,
um homem trans que tenha realizado a retificação do prenome e do
sexo no seu registro civil, uma vez recolhido por um agente da
segurança pública, será encaminhado para uma prisão masculina.
Apenas reiterando o óbvio, um ambiente repleto de homens cisgênero
configura extremo risco para os homens trans, tornando-os alvos dos
mais diversos tipos de violência física e sexual.”

4. Considerações finais

Ficou demonstrado a antijuridicidade e inconveniência do Substitutivo apresentado
que tece contra o Direito e seus princípios e é omisso em relação ao objeto que deveria ser
legislado. Pontua-se a necessidade do programa estadual de atenção às pessoas LGBTI+ em
cumprimento de pena ou medida socioeducativa e sua urgência. Para tanto, é imprescindível
que o Projeto de Lei que o estruture tenha profundidade técnica e conhecimento sobre as
pessoas em privação de liberdade, especialmente, LGBTI+, e sobre as demandas e vivências
desta população no Brasil.

Instituto Terra, Trabalho e Cidadania
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