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Assunto: Projeto de Lei nº 91/2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Doutor Cauê Macris

Secretário-Chefe da Casa Civil

Senhor Secretário Chefe,

                          Ao tempo em que cordialmente o cumprimento, encaminho, em anexo, a Minuta

apresentada pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania desta Pasta, para juntada ao

Projeto nº 91/2021, a pedido da deputada Erica Malunguinho.

                          Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de elevada estima e

distinta consideração.

São Paulo, 19 de outubro de 2021.

 

Nivaldo Cesar Restivo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Gabinete do Secretário

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Administração Penitenciária
Gabinete do Secretário
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 MINUTA 

INTERESSADO: Subsecretaria da Casa Civil 

ASSUNTO: Projeto de lei Nº 0091/2021 

 

INFORME CPE/GARS 0XX/2021  

Trata-se o presente de análise referente ao Projeto de lei Nº 0091/2021, que institui o Programa 
Estadual de Atenção às Pessoas LGBTI+ em Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 
Prisional. A peça aprecia, também, a proposta de substitutivo à matéria. 

1. Da Análise ao PL nº 091/2021 

Tramita na casa legislativa projeto de lei que visa dispor sobre 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.  

A iniciativa traz de forma integral a possibilidade de consolidar o conjunto de ações e serviços 
desenvolvidas pela PASTA voltadas às populações LGBTI+. Entre seus princípios está assegurar 
os direitos dessas populações de modo a focalizar as políticas públicas e contemplar suas 
necessidades e especificidades nas diferentes áreas.  

Da mesma forma, pauta-se em diplomas nacionais e internacionais, que o Brasil é signatário, 
criando as condições favoráveis de aplicação no contexto do sistema penitenciário paulista. 

Em que pese os esforços envidados pelo poder executivo com a criação de normas para 
orientação visando à garantia de direitos e estruturação das assistências prestadas a essas 
populações, o advento de uma lei específica criará elementos para maior coesão dos serviços e 
cuidados oferecidos.  

Além disso, possibilitará que essas medidas se consolidem e assumam um caráter de política de 
Estado, aperfeiçoando o sistema de exigibilidade de direitos do Administrado configurando-se 
uma grande conquista ao conjunto da sociedade.  Em adição, a aprovação do referido projeto 
de lei não traz impacto financeiro. Ao contrário, o advento de uma norma desta natureza poderá 
trazer melhorias na destinação e acompanhamento dos investimentos e gastos públicos. 

 

2. Da Análise sobre o Substitutivo 

  
Uma apreciação estrita revela um teor conflitante com o disposto na Constituição Federal. Deve 
a Administração Pública assumir como base legal para sua atuação a promoção da identidade 
de gênero.  
No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade 
do rol de classificação de doenças, até então considerada como distúrbio mental. A decisão não 
acabou com preconceito e discriminação, mas foi passo importante para a compreensão da 
homossexualidade como identidade sexual, que não necessita de cura. 
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Uma vez que a homossexualidade e identidade de gênero não podem ser tratados 
erroneamente como “transtorno” e é auto declarada, não há razão de ser verificada por perito 
para ser reconhecida. Desta sorte, a categorização de transtornos e doenças é, a partir da 
Organização Mundial da Saúde e de abrangência supranacional.  
 
Em 1997, o Estado de São Paulo, criou o Programa Estadual de Direitos Humanos, pelo Decreto 

nº 42.209 que possuí um anexo com um capítulo voltado apenas para a questão LGBTI+, ou seja, 

há muito existe o compromisso do Governo do Estado com o tema e as pessoas. 

Em 2001, São Paulo reforçou sua atuação combativa contra a LGBTfobia por meio da Lei nº 
10.948/01, proibindo e punindo atos discriminatórios em razão da orientação sexual e/ou 
identidade de gênero do indivíduo. 
 
Seguindo as legislações e recomendações nacionais e internacionais sobre o tema, a Secretaria 
de Administração Penitenciária publicou em 30 de janeiro de 2014 a Resolução SAP 11, que 
busca garantir a individualidade, a não segregação, a integridade física, a manutenção e garantia 
de direitos da população LGBTI+ privada de liberdade. 

 

Em 2020 o CNJ, publica a Resolução Nº 348 de 13 de outubro de 2020, que estabelece diretrizes 
e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao 
tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja 
custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas 
penais ou monitorada eletronicamente, traz elementos importantes.  

 

Art. 4º O reconhecimento da pessoa como parte da população LGBTI será feito 
exclusivamente por meio de autodeclaração, que deverá ser colhida pelo magistrado em 
audiência, em qualquer fase do procedimento penal, incluindo a audiência de custódia, até 
a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, garantidos os direitos à privacidade 
e à integridade da pessoa declarante. 
Parágrafo único. Nos casos em que o magistrado, por qualquer meio, for informado de que 
a pessoa em juízo pertence à população LGBTI, deverá cientificá-la acerca da possibilidade 
da autodeclaração e informá-la, em linguagem acessível, os direitos e garantias que lhe 
assistem, nos termos da presente Resolução. 
 

Art. 5º Em caso de autodeclaração da pessoa como parte da população LGBTI, o Poder 
Judiciário fará constar essa informação nos seus sistemas informatizados, que deverão 
assegurar a proteção de seus dados pessoais e o pleno respeito aos seus direitos e garantias 
individuais, notadamente à intimidade, privacidade, honra e imagem. 
Parágrafo único. O magistrado poderá, de ofício ou a pedido da defesa ou da pessoa 
interessada, determinar que essa informação seja armazenada em caráter restrito, ou, nos 
casos previstos pela lei, decretar o sigilo acerca da autodeclaração. 
 

Art. 6º Pessoas autodeclaradas parte da população LGBTI submetidas à persecução penal 
têm o direito de ser tratadas pelo nome social, de acordo com sua identidade de gênero, 
mesmo que distinto do nome que conste de seu registro civil, como previsto na Resolução 
CNJ nº 270/2018. 

(CNJ, 2020) 

 

 Quanto à definição do local para cumprimento de pena deve-se considerar: 

 

Art. 7º Em caso de prisão da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI, o local de 
privação de liberdade será definido pelo magistrado em decisão fundamentada. (Redação 
dada pela Resolução n. 366, de 20/01/2021) 
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§ 1º A decisão que determinar o local de privação de liberdade será proferida após 
questionamento da preferência da pessoa presa, nos termos do art. 8º, o qual poderá se dar 
em qualquer momento do processo penal ou execução da pena, assegurada, ainda, a 
possibilidade de alteração do local, em atenção aos objetivos previstos no art. 2º desta 
Resolução. (Redação dada pela Resolução n. 366, de 20/01/2021) 
§ 1º - A. A possibilidade de manifestação da preferência quanto ao local de privação de 
liberdade e de sua alteração deverá ser informada expressamente à pessoa pertencente à 
população LGBTI no momento da autodeclaração.  
(Incluído pela Resolução n. 366, de 20/01/2021) 
§ 2º Para os fins do caput, a autodeclaração da pessoa como parte da população LGBTI 
poderá ensejar a retificação e emissão dos seus documentos quando solicitado ao 
magistrado, nos termos do art. 6º da Resolução CNJ nº 306/2019. 
§ 3º A alocação da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI em estabelecimento 
prisional, determinada pela autoridade judicial após escuta à pessoa interessada, não 
poderá resultar na perda de quaisquer direitos relacionados à execução penal em relação às 
demais pessoas custodiadas no mesmo estabelecimento, especialmente quanto ao acesso a 
trabalho, estudo, atenção à saúde, alimentação, assistência material, assistência social, 
assistência religiosa, condições da cela, banho de sol, visitação e outras rotinas existentes 
na unidade. 

(CNJ, 2020) 

 

Destacamos ainda as recomendações dos Conselhos dos profissionais de psicologia e serviço 
social, quanto as questões éticas no atendimento à população LGBTI+. 

 

A Resolução nº 01/2018, do Conselho Federal de Psicologia, de 29 de janeiro de 2018, 
“estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas 
transexuais e travestis”, que devem ser consideradas na atuação ética dos/as profissionais da 
psicologia servidores/as da pasta. 

 

Artigo 7º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer 
ação que favoreça a patologização das pessoas transexuais e travestis. 
Parágrafo único: As psicólogas e os psicólogos, na sua prática profissional, reconhecerão e 
legitimam a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas 
identidades de gênero (CFP, 2018). 

 

A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social nº 845, de 26 de fevereiro de 2018, dispõe 
sobre atuação profissional do/a assistente social em relação ao processo transexualizador, que 
devem ser consideradas na atuação ética dos/as profissionais de serviço social servidores/as da 
pasta.   

 

Art. 6º - A(O) assistente social deverá respeitar o direito à autodesignação das/os usuários 
do serviço como pessoas trans, travestis, transexuais, transgêneros. 
 

Art. 10º - O não cumprimento dos termos da presente resolução implicará, conforme o caso, 
na apuração das responsabilidades éticas da(o) assistente social, nos termos do Código de 
Ética do(a) assistente social, regulamentado pela Resolução CFESS nº 273, de 13 de março 
de 1993. (CFSS, 2018) 

 

 

Pelo exposto, e considerando o melhor interesse público, manifestamo-nos favoráveis ao 
Projeto de Lei no seu teor originalmente protocolado na Casa de Leis, refutando integralmente 
a peça em Substitutivo. 
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AÇÕES REALIZADAS 
 

Destacamos as ações da Secretaria de Administração Penitenciária – SAP, relativas as Políticas 

Específicas para a população LGBTI+: 

A Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) da SAP, coordena ações técnicas, 
gerenciais e políticas que efetivem a reintegração social e a cidadania de pessoas em situação 
de vulnerabilidade frente ao sistema penal.  Promove ações em reintegração social para pessoas 
privadas de liberdade e egressos do sistema penitenciário paulista, minimizando os fatores que 
produzem a exclusão, a segregação social e a reincidência criminal, partindo de valores pautados 
pela ética, respeito, tolerância, inclusão social e sustentabilidade, desenvolvendo ações de 
excelência em reintegração social. 

Para implementação das estratégias sob sua responsabilidade a Coordenadoria é composta pelo 
Departamento de Atenção ao Egresso e Família que, através de suas Centrais de Atenção ao 
Egresso e Família (CAEF) distribuídas pelo estado de São Paulo, realiza assistência direta para o 
estreitamento dos vínculos familiares da pessoa egressa. Em fase de implantação encontra-se a 
Central de Atenção ao Egresso e Família CAEF Mulher e Diversidade. 

Conta também com o Departamento de Penas e Medidas Alternativas que gerenciam no âmbito 
da SAP o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade. A CMPA-Mulher, 
localizada na Capital, desenvolve também ações voltadas para travestis e transexuais, 
respeitando as questões relacionadas à identidade de gênero. 

O Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade (GCAE), cujas atividades integram 
o Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade voltados para a população 
privada de liberdade e egressos. 

O Grupo de Ações de Reintegração Social (GARS) opera o Programa de Ações em Reintegração 
Social e é responsável pela realização de iniciativas para inclusão social com ênfase nas unidades 
prisionais do Estado de São Paulo.  Esse trabalho é realizado pelo Centro de Referências Técnicas 
(CRT), através das Células de Referências Técnicas, localizadas em diferentes regiões do Estado 
e pelo Centro de Políticas Específicas (CPE) que atua com direcionamento às questões de gênero, 
etnia, juventude, população idosa, pessoas com deficiência, LGBTI+, diversidade religiosa, 
(i)migrantes, pessoas que cometeram crimes contra a dignidade sexual e demais grupos 
específicos.  

O Centro de Políticas Específicas dentro de suas atribuições realiza ações voltadas à população 
LGBTI+ de acordo com suas necessidades, pautando suas ações no direito da pessoa e suas 
escolhas pessoais, presta apoio técnico às equipes de atendimento das Unidades Prisionais e 
Unidades de Reintegração Social para adequada implantação das políticas e medidas 
preconizadas. 

Legislações: 

Resolução SAP- 11, de 30 de janeiro de 2014 - Dispõe sobre a atenção a travestis e transexuais 
no âmbito do sistema penitenciário. 

Resolução SAP 11/2014 em processo de atualização. 
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Resolução SAP 153, de 28 de julho de 2011 – Altera o Regimento Interno Padrão – RIP, 
regulamentando as visitas íntimas homoafetivas para presos. Inclui o artigo 127, Capítulo II – da 
Visita íntima. 

Representações: 

Em 2016, representação no Conselho Estadual LGBT. 
Participação no Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual em conjunto com 
demais Secretarias do Estado de São Paulo. 

 

Das ações e serviços voltados à população LGBTI+: 

Campanha “Seja um agente de mudança”. 

Lançada em maio de 2016 e relançada em maio de 2017 a fim de promover o respeito aos 
principais direitos da população de travestis e pessoas transexuais em cumprimento de pena, 
preconizados na Resolução SAP 11/2014. Foram lançados seis cartazes da campanha, que 
abordam os principais artigos sobre o tratamento da população de travestis e transexuais no 
âmbito do Sistema Penitenciário Paulista, um folheto com a resolução comentada e um vídeo. 

Qualificação Profissional, Trabalho e Renda:  

Projeto beleza no cárcere:  

O projeto Beleza no Cárcere – Pinceladas de liberdade – teve como objetivo formar maquiadoras 
para que estas possam atuar no mercado de beleza a partir do fortalecimento da identidade e 
da promoção da cidadania de mulheres, travestis e transexuais que estão em situação de prisão. 
O curso foi realizado no ano de 2019 na Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos. 

Diversidade à mesa: 

O projeto Diversidade à Mesa objetiva a reintegração social da população LGBTI+ presas e 
egressas, visando a garantia de direitos, através da formação em cidadania e direitos utilizando 
como gatilho a formação profissional de auxiliar de cozinha. 

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade da 
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, em parceria com o Grupo de Ações de 
Reintegração Social, por meio do Centro de Políticas Específicas e do Departamento de Atenção 
ao Egresso e Família. Está em seu terceiro ano de execução, foi realizado em 3 Unidades 
Prisionais para a população privada de liberdade e uma edição para egressos. A edição de 2021, 
ocorrerá de forma remota para egressos e familiares, em parceria com a CAEF da capital no mês 
de Maio/2021. 

Ações executadas pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, no que tange a 
promoção da cidadania LGBTI+: 

° Edição da Ficha de Apoio Técnico – Agenda da Diversidade, para técnicos em reintegração 
social e dirigentes, foram publicadas 4 fichas com a temática LGBTI+; 

° Videoconferência sobre Diversidade Sexual e Direitos Humanos; 
° Palestras para agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância; 
° Rodas de Conversas em unidades prisionais; 
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° Visitas Técnicas com temática LGBTI+ as Unidades Prisionais do Estado de São Paulo; 
° Projeto Cena Livre e Cine Diálogos com a temáticas LGBTI+; 
° Diversidade em Cena LGBTI+; 
° Cidadania e Diversidade Humana; 
° Homofobia internalizadas e cidadania LGBTI+; 
° Participação na Jornada Técnica entre as Escolas de Governo do Estado de São Paulo sobre 

Diversidade Sexual, promovendo as ações executadas por esta pasta; 
 ° Videoconferência – “A SAP na luta contra a homofobia”; 
° Participação na 16º Feira Cultural LGBTI+ (divulgação das ações da pasta a população e 

parceiros); 
° Participação no seminário: 15 anos enfrentando a LGBTfobia – Lei 10.948/01, em 12/2016 

° Participação na 17ª edição da Feira LGBTI+ - Divulgação das ações voltadas à promoção dos 
direitos da população LGBTI+; 

° Participação na 21ª edição da Parada LGBTI+; 
° Participação no projeto “Transcritos”, em parceria com o Centro de Referência e Treinamento 

em DSTAIDS/ Coordenação do Programa Estadual de IST/AIDS de São Paulo; 
° Curso de Capacitação em Comunicação não Violenta: Foram realizadas quatro oficinas, em 

parceria com EAP, abrangendo as cinco regiões do estado, sendo o público alvo 120 diretores 
da SAP; 

° Roda de conversa no Museu da Diversidade – 2017; 
° Participação na Jornada Técnica entre as Escolas de Governo do Estado de São Paulo sobre 

Diversidade Sexual, promovendo as ações executadas por esta pasta – 2015; 
° Participação na Jornada Técnica entre as Escolas de Governo do Estado de São Paulo sobre 

Diversidade Sexual, promovendo as ações executadas por esta pasta – 2015; 
° Videoconferência de mesa Dia Internacional de Combate a LGBTfobia – 2017; 
° Palestra Importunação Sexual - Fórum Barra Funda - 03/2019; 
° Seminário Internacional Políticas Públicas para População Trans - Secretaria da Justiça - 

06/2019;        

Campanha SAP Livre de LGBTfobia (em fase de elaboração) 

Visa promover a cidadania dos servidores da pasta e da população LGBTI+ presa e egressa do 
sistema penitenciário e seus familiares através da conscientização dos direitos fundamentais, 
diretrizes dos direitos humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de 
gênero, além de sensibilizar o público alvo visando reduzir e futuramente acabar com o 
preconceito e discriminação. 

Central de Atenção ao Egresso e Família CAEF Mulher e Diversidade. 

Em fase de implantação a CAEF Mulher e Diversidades, pretende priorizar as questões que 
circundam o universo desse público, como por exemplo, o recorte de raça/vulnerabilidades, 
identidades e expressões de gênero, nacionalidades, situação gestacional e/ou maternidade, 
trabalho, entre outras, atuando para diminuir o grau de vulnerabilidade social e o estigma de 
ex-presidiária/o, quando da sua saída do cárcere. Pretende ainda realizar atendimento 
especializado para o público específico, se tornando incubadora de conhecimento; realizando 
formação aos servidores da SAP em diversidade sexual; e capacitando pessoas egressas em 
parceria com os serviços públicos já existentes e organizações da sociedade civil. 
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Atividades voltadas ao corpo funcional com relação aos direitos e cidadania das populações 

LGBTI+ : 

Com o objetivo de alinhamento das ações voltadas à população LGBTI+ no que se refere à 
disseminação de referências técnicas, foram promovidas videoconferências em parceria com a 
Escola de Administração Penitenciária - EAP. 

Realização de Live direcionada a todos os servidores e demais parceiros sobre o tema “Direitos 
da população LGBTI+”, com a participação do Coordenador de Políticas para Diversidade Sexual 
do Estado de São Paulo. 

Desenvolvimento de Oficina Pedagógica com educadores da disciplina “Ética e Valorização 
Humana” abordando a diversidade sexual com objetivo de ampliar o repertório dos formadores, 
e construir referenciais teórico-metodológicos para desenvolvimento do conteúdo. 

Participação na formação do Programa “Conhecer para Respeitar”, na modalidade de ensino 
EAD para os servidores da SAP que busca fomentar conhecimentos na compreensão de 
demandas e especificidades da população LGBTI+ privada de liberdade com vistas a garantir a 
aplicabilidade das legislações vigentes. 

Registramos ainda, que no âmbito do Projeto Cena Livre, foi realizada a exibição de produções 
cinematográficas que abordam aspectos relacionados à diversidade sexual e preconceito. Foram 
realizadas diversas sessões relacionadas à diversidade sexual, com objetivo de sensibilizar os 
participantes para o respeito aos direitos da população LGBTI+. 

O CPE/GARS promove, ainda, de forma continuada a realização de rodas de conversa sobre 
Diversidade Sexual voltada para Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária. 

 

 

 

 

São Paulo, 18 de maio de 2021. 
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