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MARCOS LEGAIS E POLÍTICOS  
 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos declara no  artigo  VII que “todos são iguais 

perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a 

igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação” (Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III), 

da  Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948). 

  A Organização Mundial de Saúde preconiza que a homossexualidade não é doença, desde 

1993.  

 
 
   LEGISLAÇÕES ESTADUAIS 
 

• Lei Estadual 10.948/2001 (pune homofobia);  

• Decreto Estadual 55.588, de 17 de março de 2010 (prenome social); 

• Decreto Estadual 55.839, de 18 de maio de 2010 (plano Estadual de Enfrentamento à 

homofobia e promoção da cidadania LGBT); 

• Resolução SAP 153, de 28 de julho de 2011 (visita íntima); 

• Resolução SAP 11, de 30 de Janeiro de 2014 (atenção às travestis e transexuais no âmbito 

Penitenciário). 
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Lei Estadual 10.948, de 05 de novembro de 2001 
Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação 
sexual. 
 
Artigo 1º - Será punida, nos termos desta lei, toda manifestação atentatória ou discriminatória 
praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. 
 
Artigo 2º - Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos dos 
cidadãos homossexuais, bissexuais ou transgêneros: 

I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de 
ordem moral, ética, filosófica ou psicológica;  
II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou 
privado, aberto ao público; 
III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em lei; 
VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer estabelecimento público 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3222097/art-1-da-lei-10948-01-sao-paulo
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ou privado em função da orientação sexual do profissional; 
VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas expressões e 
manifestações permitidas aos demais cidadãos. 
 

 Artigo 4º - A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada em processo 
administrativo, que terá início mediante: 
 I - reclamação do ofendido; 
 II - ato ou ofício de autoridade competente; 
 III - comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos 
humanos. 
            
Artigo 5º - O cidadão homossexual, bissexual ou transgênero que for vítima dos atos discriminatórios 
poderá apresentar sua denúncia pessoalmente ou por carta, telegrama, telex, via Internet ou fac-
símile(fax) ao órgão estadual competente e/ou a organizações não-governamentais de defesa da 
cidadania e direitos humanos;  
§ 1º - A denúncia deverá ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato discriminatório, 
seguida da identificação de quem faz a denúncia, garantindo-se, na forma da lei, o sigilo do 
denunciante. 
 
 
Artigo 7º - Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções e/ou em repartição pública, por 
ação ou omissão, deixarem de cumprir os dispositivos da presente lei, serão aplicadas as penalidades 
cabíveis nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos. 
 
 
 

Decreto 55.588, de 17 de março de 2010 
Dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do 

Estado de São Paulo e dá providências correlatas 
             
  
Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, o direito à 
escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da Administração 
direta e indireta do Estado de São Paulo.  
 
Artigo 2º - A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se 
apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, é 
identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. 
§ 1º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos 
escritos. 
§ 2º - O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão 
de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3221924/art-4-da-lei-10948-01-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3221854/art-5-da-lei-10948-01-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3221854/art-5-da-lei-10948-01-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8829785/art-1-do-decreto-55588-10-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8829768/art-2-do-decreto-55588-10-sao-paulo


 

 
 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
“DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN” 

 
 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ASP - 2015 

§ 3º - Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da 
legislação própria. 
 
 
Artigo 3º - Os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta capacitarão 
seus servidores para o cumprimento deste decreto. 
 
Artigo 4º - O descumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º deste decreto ensejará processo 

administrativo para apurar violação à Lei nº 10.948/2001, sem prejuízo de infração funcional a ser 

apurada nos termos da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Estatutos dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado. 

 

Decreto Estadual 55.839, de 18/05/2010 
Institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT e dá 

providências correlatas 
 
 
 
ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a criação da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo 
junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio do Decreto nº 54.032, de 18 de 
fevereiro de 2009; 
Considerando que a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo conta 
com o Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual; 
Considerando que as resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, convocada pelo Decreto nº 52.770, 
de 3 de março de 2008, resultaram em diretrizes de atuação e propostas de políticas públicas 
destinadas ao enfrentamento da discriminação homofóbica e promoção dos direitos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais; 
Considerando que a partir das resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, o Comitê Intersecretarial 
de Defesa da Diversidade Sexual elaborou metas e ações destinadas ao enfrentamento à 
discriminação homofóbica e promoção da cidadania LGBT; e 
Considerando a importância de instituir políticas públicas destinadas ao respeito à diversidade sexual 
e promoção dos direitos da população LGBT, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania 
LGBT, composto por metas e ações a serem cumpridas pelas Secretarias de Estado constantes do 
Anexo que faz parte integrante deste decreto. 
 
Apresentam-se as seguintes diretrizes de ação para o enfrentamento à homofobia e suas decorrentes 
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manifestações de intolerância no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária: 
 

Meta 1. Realizar pesquisa para identificar a situação e necessidades da população LGBT no 
sistema penitenciário.  

 Ação 1.1. Realizar pesquisa para identificar o perfil, a realidade da população LGBT no sistema 
penitenciário paulista.  

 Ação 1.2. Promover, a partir dos resultados das pesquisas, medidas para a promoção do 
respeito às distintas orientações sexuais e identidades de gênero nas unidades penitenciárias.  
 
Meta 2. Enfrentar a discriminação homofóbica nas unidades prisionais.  

 Ação 2.1. Promover para servidores penitenciários, dirigentes e internos do sistema, ampla 
divulgação da Lei estadual 10.948, de 5 de novembro de 2001.  
 
Meta 3. Capacitar dirigentes e servidores do Sistema Penitenciário.  

 Ação 3.1. Realizar, por meio da Escola de Administração Penitenciária, cursos de atualização, 
seminários, ciclo de palestras, capacitação em "Direitos Humanos e Diversidade Sexual".  

 Ação 3.2. Inserir a disciplina "Direitos Humanos e Diversidade Sexual" nas grades curriculares 
dos Cursos oferecidos pela Escola de Administração Penitenciária. 
Meta 4. Promover acesso à educação e ao trabalho.  

 Ação 4.1. Por meio da Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP, fomentar a 
participação de presos LGBT nos cursos, oficinas de trabalho e programas de cultura e 
esportes.  

 
 

Resolução SAP 153, de 28 de julho de 2011 - Inclui artigo 127-A no Capítulo II – da Visita Íntima, do 
Título IX – das Visitas, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do estado de São 

Paulo, instituído pela Resolução SAP – 144 de29 de junho de 2010. 
 
Artigo 1°- Inclui o artigo 127-A no Capítulo II - da Visita Íntima, do Título IX – das Visitas, do Regimento 
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, instituído pela Resolução SAP-144, de 
29 de junho de 2010, com a seguinte redação:  
       “Artigo 127-A- As disposições de que tratam os artigos 93 a 127 deste Regimento devem ser 
aplicadas, de idêntica forma, aos casos de relações homoafetivas mantidas com pessoas presas dos 
sexos masculino e feminino.”  
 
OBS: VISITAS ÍNTIMAS  
 

 Sujeito às normas disciplinares da SAP 
 Comprovado vínculo afetivo 
 Egresso no parlatório  
 Pedido do preso para ingressar no rol de visitas 
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Resolução SAP – 11, de 30-1-2014 
Dispõe sobre a atenção às travestis e transexuais 

no âmbito do sistema penitenciário 
 Esta Resolução visa normatizar os procedimentos em relação aos reenducandos, travestis e 

transexuais no âmbito do sistema penitenciário.  

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SAP - 11, de 30-1-2014 

Dispõe sobre a atenção às travestis e transexuais 

no âmbito do sistema penitenciário 

O Secretário da Administração Penitenciária, 

Considerando os Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação 

da legislação internacional de Direitos Humanos em relação à 

orientação sexual e a identidade de gênero definidos no Painel 

de especialista da ONU; 

Considerando o Plano Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, notadamente a medida 05 que trata do reconhecimento 

e diversidade no sistema prisional; 

Considerando a Política Nacional de Saúde Integral das 

populações LGBT, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde 

2836, de 01-12-2011; 

Considerando as resoluções da II Conferência Estadual de 

Políticas para populações de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros 

(LGBT) realizada em 2011; 

Considerando Decreto Estadual 55.588/2010, que dispõe 

sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis 

nos órgãos públicos do Estado de São Paulo, 

Resolve: 

Artigo 1° - As pessoas privadas de liberdade ou que integram 

o rol de visitas das pessoas presas devem ter preservado o 

direito à sua orientação sexual e a identidade de gênero; 

§ 1º - Fica assegurado às travestis e transexuais o uso de 

peças íntimas, feminina ou masculina, conforme seu gênero; 

§ 2º - Às travestis e transexuais femininas é facultada a 

manutenção do cabelo na altura dos ombros; 

§ 3º - A aplicação das medidas acima devem observar os 

critérios de segurança e disciplina considerando as particularidades 
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de cada estabelecimento prisional; 

Artigo 2º – As unidades prisionais podem implantar, após 

análise de viabilidade, cela ou ala específica para população 

de travestis e transexuais de modo a garantir sua dignidade, 

individualidade e adequado alojamento. 

Parágrafo único: Para isso deve-se analisar o interesse da 

população assistida evitando assim segregação social ou quaisquer 

formas de discriminação negativa em razão da identidade 

de gênero ou orientação sexual. 

Artigo 3º - As pessoas que passaram por procedimento 

cirúrgico de transgenitalização poderão ser incluídas em Unidades 

Prisionais do sexo correspondente; 

Parágrafo único: Deverão ser tomadas providências de regularização 

do prenome social de registro civil, caso não tenham 

sido realizadas até seu ingresso na SAP; 

Artigo 4º - No momento de inclusão nos estabelecimentos 

prisionais deverá ser informado à travesti ou transexual sobre 

o direito ao tratamento nominal nos atos e procedimentos da 

pasta. 

§ 1º - A solicitação de uso de prenome social deverá ser 

requisitado pela presa(o) no formulário de inclusão, que passará 

a ser utilizado no prontuário penitenciário e todos os demais 

documentos oficiais gerados pela SAP; 

§ 2º - O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado 

para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, 

acompanhado do prenome escolhido. 

§3 º - O prenome social deverá ser inserido nos sistemas 

informatizados de registros e controle em campos específicos; 

§4º – A adoção do prenome social poderá ser realizado a 

qualquer tempo por meio de manifestação da pessoa presa a 

partir de solicitação formal por escrito ou verbalmente a um 

funcionário da unidade prisional; 

Artigo 5º - A medida que faz referência o artigo anterior 

deve ser observada, igualmente, para as travestis e transexuais 

que integram o rol de visitas das pessoas presas. 

Artigo 6º - Os procedimentos de ingresso na unidade 
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prisional, de visitantes devidamente cadastrados no rol dos 

presos e que sejam travestis ou transexuais, para realização 

de visita comum ou íntima, seguirá o disposto no Regimento 

Interno Padrão (RIP) em seus artigos 99 a 127, sendo realizada 

por agente de segurança penitenciária conforme sexo biológico. 

§ 1º: Caso o (a) visitante tenha feito à cirurgia de transgenitalização, 

deverá ser identificado(a) e revistado(a) por servidor 

do mesmo sexo. 

§ 2º: O processo de revista deve evitar qualquer forma 

de constrangimento para os servidores e população assistida, 

sendo oportuno registrar ocorrências existentes em local apropriado, 

sendo imediatamente comunicado ao gestor responsável 

para as medidas cabíveis. 

Artigo 7º – O setor de saúde da unidade prisional tomará 

as providências para garantir atenção à saúde e cuidado 

dos(as) presos(as) transexuais e travestis, conforme as suas 

necessidades. 

Parágrafo Único: Caberá a Coordenadoria de Saúde desta 

pasta definir e harmonizar os procedimentos a serem adotados 

em todas as unidades prisionais paulistas, respeitando à 

diversidade, articulando com a rede de saúde para adequado 

atendimento da demanda. 

Artigo 8º - Devem-se tomar as providências necessárias 

para assegurar a participação de travestis e transexuais presas 

(os), assim como da população homossexual e bissexual, em 

cursos de educação e qualificação profissional, ofertados pela 

Administração ou instituições parcerias, bem como a ocupação 

visando à geração de renda, conforme área de interesse e competências 

do usuário(a) e demandas do mercado de trabalho, de 

modo a contribuir para o processo de reintegração e construção 

de sua autonomia social e econômica. 

Artigo 9º – Cabe à Escola da Administração Penitenciária – 

EAP- realizar atividades formativas do corpo funcional da pasta, 

presenciais ou à distância, para efetivação dos dispositivos 

supracitados, assim como campanhas educativas sobre a temática 

diversidade e orientação sexual e identidade de gênero. 
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Artigo 10º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

ATENÇÃO ÀS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS PRESAS: MOBILIZAR VONTADES 
PARA UM NOVO PATAMAR DE ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA 

 
 
Texto de autoria de André Luzzi, Executivo Público e João Paulo Pássaro, diretor do Centro de 
Políticas Específicas da Coordenadoria de Reintegração Social do Estado de São Paulo. 
 
 
 

A resolução SAP 11 de 30 de Janeiro de 2014 apresenta diretrizes de atenção às Travestis e 
Transexuais presas no sistema prisional paulista com o objetivo de garantir seus direitos e promover o 
respeito e cidadania a partir do reconhecendo de suas individualidades.  É, antes de tudo, um 
exercício de convergir a atuação do corpo funcional e da população carcerária contra a segregação e 
obstáculos para o acesso aos serviços públicos ou práticas de violência em razão da discriminação e o 
preconceito. 

Para garantir os direitos da população assistida é importante conhecê-la. Apresentamos, de 
forma sintética, conceitos sobre Diversidade Sexual:  
 

 Sexo Biológico: É o sexo de nascimento, ou seja, se o indivíduo nasceu com sexo biológico 
masculino, feminino ou intersexo - termo preferível ao antigo “hermafrodita” e que envolve 
pessoas que nascem com características sexuais biológicas dos dois sexos.  

 Orientação Sexual: é o sentimento, desejo ou atração física por determinado gênero, 
masculino ou feminino. Basicamente, há três orientações sexuais: Pelo mesmo sexo 
(homossexualidade), pelo sexo oposto (heterossexualidade) ou pelos dois sexos 
(bissexualidade). Algo que não se escolhe, não é uma opção. 

 Identidade de Gênero: É a percepção que uma pessoa tem de si como sendo do gênero 
masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, INDEPENDENTE de sexo biológico. É 
como o indivíduo se sente Internamente. 

• Travestis: A travesti se sente bem com a mistura dos gêneros, ou seja, seria a pessoa que se 
identifica enquanto travesti, ela usa silicone, roupas femininas, transforma o corpo, porém 
não se sente mal com o órgão genital.  

• Transexual: É o indivíduo que tem convicção de pertencer ao gênero oposto, o que pressupõe 
necessariamente mudar sua apresentação corporal. “Corpo de um sexo e cérebro de outro.” ou 
“ a pessoa quando se olha no espelho, sente se aprisionada em um corpo que não é seu.” 

 
 

1. OBJETIVOS DA RESOLUÇÃO: 
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A realidade das travestis e pessoas transexuais presas vem demandando um novo olhar do 
corpo funcional e autoridades penitenciárias para garantia de atendimento adequado a este 
segmento populacional durante o cumprimento de pena, e que assegure as condições favoráveis para 
o processo de preparação da liberdade. A resolução procura também ampliar esta preocupação para 
quem realiza as visitas sociais e íntimas à população prisional. 
 

Em 2013, havia no sistema prisional paulista cerca de 431 travestis e 19 transexuais recolhidos 
nas unidades prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária, perfazendo total de 450 pessoas 
transgêneros1.  

É necessário destacar que a SAP integra o Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade 
Sexual e do Conselho Estadual LGBT, ambos vinculados à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, 
sendo representada pelo CPE/GARS e a Ouvidoria da pasta. Este amplo diálogo tem oportunizado 
compreender a realidade de travestis e transexuais e propor de forma concreta ações para o sistema 
prisional paulista. 

 
Na esteira deste entendimento foi publicada posteriormente Resolução Conjunta Nº 1, de 15 

de abril de 2014, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, com a finalidade de estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em 
privação de liberdade no Brasil. Consagra-se assim um importante avanço para a Administração 
Penitenciária que consegue se alinhar aos demais esforços públicos na efetivação de políticas e 
serviços focalizados nas particulares de cada indivíduo.  
 

2. A IMPORTÂNCIA DESTA MEDIDA 
 
 O enfoque está na implantação de uma atenção integral para esta população assistida, 
envolvendo diferentes órgãos e setores das unidades prisionais e da Secretaria. De forma bastante 
objetiva, listamos a seguir os benefícios da medida: 
 

a- harmonização dos procedimentos nas unidades prisionais, notadamente quanto ao uso de 
roupas íntimas, tratamento nominal pelo prenome social e revistas; 
b- fortalecimento dos programas e serviços de saúde para travestis e transexuais conforme 
suas necessidades; 
c - ampliação de oportunidades de estudo e vagas de trabalho; 
d- destinação de celas e alas de modo que esta população tenha sua integridade e dignidade 
assegurada; 
e- combater quaisquer formas de práticas transfóbicas. 

 
 

3. PRÓXIMOS PASSOS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 
                                                 
1  Dados obtidos e disponibilizado pela Assessoria de Imprensa da SAP a partir de coleta realizada junto às 
Unidades Prisionais 
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A Resolução passou a valer no dia da sua publicação, isso quer dizer que tem vigência 

imediata. De qualquer forma, estão sendo planejadas pelo CPE/GARS novas ações para sensibilização 
e orientação do corpo funcional como a edição de nova Ficha de Apoio Técnico - Agenda da 
Diversidade, rodas de conversas com servidores durante visitas técnicas às unidades prisionais e apoio 
à implantação de projetos que abordem este tema. 
 

Há também importante contribuição das Células de Referências Técnicas, do Centro de 
Referências Técnicas, vinculado ao Grupo de Ações de Reintegração Social desta CRSC, para auxiliar as 
equipes de reintegração social nas unidades prisionais e unidades de atendimento em reintegração 
social (Central de Atenção ao Egresso e à Família e Central de Penas e Medidas Alternativas) 
informando e esclarecendo o corpo funcional e a população assistida. 

Considerando a quantidade desta população, é importante que no momento da inclusão de 
travestis e transexuais estes possam ser informados sobre o dispositivo e ofertado os serviços 
estabelecidos pela norma. Devemos lembrar que no GEPEN já possível incluir os dados relativos ao 
prenome social e identidade de gênero. Isto facilita bastante a estruturação das intervenções 
direcionadas para cada pessoa. 

Pelo seu caráter público, é recomendável que o texto da matéria seja afixado em locais de 
grande circulação e dependências dos estabelecimentos penitenciários para ajudar a população se 
informar. Pode-se adotar também a afixação de informes regulares com os assuntos abordados na 
Resolução.  
 
 

4. ESTE MOMENTO SIGNIFICA MUITO MAIS PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO 
 

Simbolicamente a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo demonstra seu 
compromisso com a individualização da pena, pressuposto da Lei de Execução Penal, possibilitando 
assistência de forma a reconhecer a diversidade humana e respeitar as necessidades de cada grupo 
específico. 
 

Além disso, opera e lidera uma mobilização contra a homofobia e a lesofobia dentro das 
unidades prisionais, bem como de quaisquer formas de discriminação em razão de gênero, etnia, 
raça, origem, e religião.  
 

Por fim, revela a importância da articulação de políticas e serviços integrando um sistema de 
proteção e assistência à pessoa presa e egressa do sistema prisional condição para um efetivo 
exercício de preparação para a liberdade e prevenção social da reincidência criminal. Não é por outra 
razão que a SAP é membro do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual e do Conselho 
Estadual LGBT, ambos vinculados à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. 
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Destaca-se que, neste período, encontra-se em apreciação do Governador a edição do II Plano 
Estadual de combate à homofobia e promoção da cidadania LGBT consolidando e ampliando as ações 
do Governo do Estado reconhecendo os aspectos que ainda devem ser aperfeiçoados.  
 

 REALIDADE NAS PRISÕES  
 

Lei Estadual nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 – Dispões sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado 

 
 
Artigo 241 - São deveres do funcionário: 

VI - tratar com urbanidade as pessoas; (NR); 
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; 
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam 
respeito às suas funções;  
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. 
 
 
 Artigo 242 - Ao funcionário é proibido: 
 
VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com 
elas; 
 
II – em relação ao preso e o preso LGBT 
 

 Preservar a integridade física e moral – separar em celas; 

 Igualdade no tratamento – homossexual ou heterossexual; 

 Uso coletivo geral (pátio de sol), uso coletivo da cela e uso individual. 

 
 Portanto, o que se espera do Funcionário Público? 
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Um olhar menos crítico e mais profissional. 

 
 Saiba lidar com seus preconceitos e atuar de maneira profissional, considerando a condição 

humana acima de tudo; 

 Mantenha uma postura ética e profissional, respeitando as diferenças; 

 Assegure a todos o direito à cidadania. 

 Afinal, somos todos diferentes, de uma forma ou de outra. 
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