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PROÍBE NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ QUE OS
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS
DISPONIBILIZEM BANHEIROS UNISSEX

 

Art. 1° Fica proibido, a disponibilização de banheiros unissex nos estabelecimentos públicos e privados.

Parágrafo Único A presente proibição não atinge banheiros de uso individual.

JUSTIFICATIVA

O convívio social pressupõe o respeito de várias normas morais, competindo ao Estado através de suas
Leis garantir essa ordem. Para tanto, nosso ordenamento jurídico está repleto de determinações que visam
à garantia da ordem e da moral pública inclusive sendo tema abordado em nosso código penal pátrio em
seu capitulo VI.

Não obstante as fartas previsões legais de defesa da moralidade pública, há aqueles que insistem em
atentar contra essa moralidade, praticando publicamente atos que causam desconforto à sociedade em
geral, e implicam em desordem social.

As normas de moralidadesão importantes para que possamos ter uma vida social harmônica, inclusive
garantindo que as minorias não sejam mitigadas nem tão pouco que a maioria seja suprimida em seus
direitos.

Os valores morais determinam como devem ser os comportamentos, funcionando como uma espécie de
orientação sobre a forma de agir, e de certa forma garantem a ordem social.São capazes de criar e manter
relações e ações justas e cooperativas dentro de uma sociedade, dentro do ambiente de trabalho e a até
mesmo na vida familiar.

É importante lembrar que os valores morais podem ser variáveis, ou seja, podem divergir entre
sociedades ou grupos sociais diferentes.

Isso porque os valores morais são baseados em diversos fatores como: cultura, tradição, cotidiano,
religião e educação de determinado povo.
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Dito isto, observamos que o uso comum e simultâneo de banheiros por pessoas de sexos distintos, ainda
incomoda nossa sociedade, sendo importante que pelo bem estar geral respectiva legislação garanta a
manutenção do pudor público, evitando maiores prejuízos sociais.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei, em
observância à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROCURADORIA-GERAL

 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 527/2021

PROPONENTE: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: PROÍBE NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ QUE OS
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS DISPONIBILIZEM BANHEIROS
UNISSEX

 

 

RELATÓRIO

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria-Geral desta Casa Legislativa, com esteio no Ato Normativo
200/96, em seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico-jurídico quanto à sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a proposta de lei cujo
número, autoria e ementa constam em epígrafe.

         A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:
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Art. 1° Fica proibido, a disponibilização de banheiros unissex nos estabelecimentos públicos e
privados.

Parágrafo Único A presente proibição não atinge banheiros de uso individual.

 

         Em sua justificativa e exposição de motivos, o parlamentar/autor da proposição argumentou que:

 

O convívio social pressupõe o respeito de várias normas morais, competindo ao Estado
através de suas Leis garantir essa ordem. Para tanto, nosso ordenamento jurídico está repleto
de determinações que visam à garantia da ordem e da moral pública inclusive sendo tema
abordado em nosso código penal pátrio em seu capitulo VI.

Não obstante as fartas previsões legais de defesa da moralidade pública, há aqueles que
insistem em atentar contra essa moralidade, praticando publicamente atos que causam
desconforto à sociedade em geral, e implicam em desordem social.

As normas de moralidade são importantes para que possamos ter uma vida social harmônica,
Inclusive garantindo que as minorias não sejam mitigadas nem tão pouco que a maioria seja
suprimida em seus direitos.

Os valores morais determinam como devem ser os comportamentos, funcionando como uma
espécie de orientação sobre a forma de agir, e de certa forma garantem a ordem social.São
capazes de criar e manter relações e ações justas e cooperativas dentro de uma sociedade,
dentro do ambiente de trabalho e a até mesmo na vida familiar.

É importante lembrar que os valores morais podem ser variáveis, ou seja, podem divergir
entre sociedades ou grupos sociais diferentes.

Isso porque os valores morais são baseados em diversos fatores como: cultura, tradição,
cotidiano, religião e educação de determinado povo.

Dito isto, observamos que o uso comum e simultâneo de banheiros por pessoas de sexos
distintos, ainda incomoda nossa sociedade, sendo importante que pelo bem estar geral
respectiva legislação garanta a manutenção do pudor público, evitando maiores prejuízos
sociais.

Encaminhada a referida proposição legislativa em pauta à Consultoria Técnico-Jurídica, passa-se a emitir
o Parecer Jurídico nos seguintes termos.

É o relatório. .Opino

A proposição em análise busca vedar, em espaços de atendimento ao público, a existência dos
denominados  através de proibição à “a disponibilização de banheiros unissex nosbanheiros neutros[1]
estabelecimentos públicos e privados” (art. 1°).

Em sede de repartição constitucional de competências, trata-se tema de interesse indubitavelmente
nacional que demanda regulação normativa de espectro geográfico de vigência igualmente nacional. Em
tese, a matéria deveria ser retratada pelo Poder Legislativo Federal – Congresso Nacional, órgão
legiferante com maior capacidade e legitimidade institucional para discutir, debater e deliberar sobre essa
questão a qual extravasa, em muito, a regionalidade de interesses a legitimar a competência constitucional
do Parlamento Cearense. Não há nenhuma particularidade ou peculiaridade nos limites do território
alencarino a justificar essa normatização.
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Há incidência do princípio constitucional da preponderância de interesses. O Supremo Tribunal Federal
comunga há tempos com o mesmo entendimento, consolidado em seara jurisprudencial, explicitado nos
seguintes termos[2]:

 

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do
Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias
cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de
interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação
direta de inconstitucionalidade.

 

A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a
presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas
competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal
e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos
Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24, 25 e 30, inciso I).

 

Consoante escólio do Professor Walber de Moura Agra, consentâneo à compreensão consolidada a qual
atravessa a doutrina constitucionalista clássica à contemporânea, aquelas matérias que necessitam de
grande uniformidade legislativa na Federação obrigatoriamente devem ficar ao encargo da União"[3].

Como se verá adiante, porém, acaso cumpridas essas relevantes demandas de formalidade constitucional,
a proposição legislativa ainda assim não é suscetível de aprovação, porquanto manifestamente violadora
de ditames convencionais, constitucionais, legais, doutrinários e jurisprudenciais correspondentes à
matéria – direitos, liberdades e garantias de minorias sociais como o grupo LGBTQIA+.

No plano jurídico externo, de análise de acordos, tratados e convenções internacionais, segundo a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, e assinada pelo Brasil na mesma data,
todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e têm capacidade para gozar dos direitos
humanos e liberdades fundamentais sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou

 (art. 1° c/c art. 2°, DUDH). Perante a lei, todos são iguais e merecedores dequalquer outra condição
igual proteção, sem qualquer distinção, contra qualquer discriminação ou incitamento a discriminação
que viole a presente Declaração (art. 7°, DUDH).

A Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, firmada em 04 de
novembro de 1950, assegurou o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção sem

, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ouquaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo
outras, a origem nacional ou social, , a riqueza, o nascimento oua pertença a uma minoria nacional
qualquer outra situação (artigo 14, CEDH).

Posteriormente, o Protocolo n. 12 à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das
Liberdades Fundamentais, firmado 50 anos depois (em 04 de novembro de 2000), visando a uma
igualdade plena e efetiva e tendo em conta o princípio fundamental segundo o qual todas as pessoas são
iguais perante a lei e têm direito a uma igual proteção pela lei, com o escopo de implementação coletiva
de uma interdição geral de discriminação, estabeleceu a garantia, sem discriminação alguma em razão,
nomeadamente, do sexo, raça, cor, língua, religião, convicções políticas ou outras, origem nacional ou

 (artigo 1°, Protocolo n.social, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento ou outra situação
12 da CEDH).
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Conforme o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos adotado pela XXI Sessão da Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, a cujos ditames aderiu o Brasil em 24 de janeiro
de 1992, tendo o Pacto promulgado entrado em vigor no país em 24 de abril de 1992, todos os indivíduos
têm direito à igual respeito e garantia no que concerne aos direitos reconhecidos no presente Pacto, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição (art. 2°, n. 1,
PIDCP, sublinhamos).

 A todos é assegurada igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos (art. 3°, PIDCP). Mesmo
situações excepcionais de ameaça à existência das nações e oficialmente proclamadas não autorizam os
Estados-Partes a procederem à discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou
origem social (art. 4°, n. 1, PIDCP).

Todas as pessoas são iguais perante a Lei e têm direito, sem discriminação alguma, a sua igual proteção; a
este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção
igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou outra
situação (art. 26, PIDCP). Por conseguinte, toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao
reconhecimento de sua personalidade jurídica (art. 16, PIDCP).

De acordo com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela XXI
Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, a cujos ditames aderiu o
Brasil em 24 de janeiro de 1992, tendo o Pacto promulgado entrado em vigor no país em 24 de abril de
1992, os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir os direitos nele enunciados sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de
novembro de 1969, a cujos imperativos aderiu o Brasil em 25 de setembro de 1992, tendo o Pacto
promulgado entrado em vigor no país em 25 de setembro de 1992, igualmente estabeleceu que os

 Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos
e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem

 discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição

 (art. 1°, n. 1).social

Todas as pessoas são iguais perante a lei; por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual
proteção da lei (art. 24). Desta forma, toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade
jurídica (art. 3°).

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, aberta à
assinatura em Nova York e assinada pelo Brasil em 07 de março de 1966, tendo a Convenção entrado em
vigor no país em 04 de janeiro de 1969, mais uma vez reiterou os princípios constitucionais e
convencionais da igualdade e da não discriminação em seu preâmbulo, asseverando que um dos
propósitos das Nações Unidas é promover e encorajar o respeito universal e observância dos direitos
humanos e liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião.

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, aprovada pela Conferência Ministerial da
Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e adotada pela XVIII
Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) em Nairóbi,
Quênia, em 27 de julho de 1981, seguiu o mesmo caminho: previu o compromisso de eliminação de
quaisquer formas de discriminação, nomeadamente as que se baseiam na raça, etnia, cor, sexo, língua,
religião ou opinião política (Preâmbulo).

Outrossim, declarou a toda e qualquer pessoa o direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e
garantidos na presente Carta, sem nenhuma distinção, nomeadamente de raça, de etnia, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de
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fortuna, de nascimento de qualquer outra situação (art. 2°). E todo indivíduo tem direito ao respeito da
dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento de sua personalidade jurídica (art. 5°).

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, celebrada em Nice, em 7 de dezembro de 2000,
por sua vez, previu que todas as pessoas são iguais perante a lei (art. 20) e é proibida a discriminação em
razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua,
religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria social, riqueza, nascimento,
deficiência, idade, ou orientação sexual.

Na abordagem do tema ora em exame, também não se pode deixar de citar a existência dos Princípios de
Yogyakarta. Essa importante Carta de Princípios, fruto de conferência realizada na Universidade Gadjah
Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, em novembro de 2006, sob a coordenação da Comissão
Internacional de Juristas e do Serviço Internacional de Direitos Humanos, trata de um amplo espectro de
normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero[4].

De acordo com esse importante documento, a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais
para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso
(Introdução aos Princípios de Yogyakarta). Apenas a título de exemplo – não custa assinalar que todos os
princípios arrolados na Carta e as decorrentes recomendações aos países do mundo inteiro são de extrema
relevância –, todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de
discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Todos e todas têm direito à igualdade
perante à lei e à proteção da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também afetado o gozo de outro
direito humano. A lei deve proibir qualquer dessas discriminações e garantir a todas as pessoas proteção
igual e eficaz contra qualquer uma dessas discriminações (Princípio 2, primeira parte).

No plano jurídico interno, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil
(art. 1°, III, CF), sendo objetivo fundamental do Estado Democrático de Direito brasileiro a promoção do
bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF).

É terminantemente vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções
entre brasileiros ou preferências entre si, devendo todos gozarem de igual proteção e consideração por
serem todos iguais perante a lei (art. 5°, , c/c art. 19, III, CF). E, como garantia fundamental de igualcaput
consideração e respeito, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais (art. 5°, XLI, CF).

Ademais, os direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, da identidade, do nome, da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem (art. 5°, X, CF), da liberdade pessoal, da isonomia em todas as
suas vertentes, da saúde e da busca pela felicidade consagram a indispensabilidade do respeito e da
proteção estatal à convivência harmônica e ao desenvolvimento livre, digno e pleno das diversas
expressões de gênero.

A Constituição do Estado do Ceará da mesma forma prescreve a observância do princípio da defesa da
igualdade e combate a  em razão de nacionalidade, condição e local dequalquer forma de discriminação
nascimento, raça, cor, religião, origem étnica, convicção política ou filosófica, deficiência física ou
mental, doença, idade, atividade profissional, estado civil, classe social,  (art. 14,sexo e orientação sexual
III, CE) e proíbe o estabelecimento de qualquer de discriminação ou privilégios entre cidadãos brasileiros
(art. 20, II, CE).

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão
social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto
manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de
justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à
negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável
(LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura
social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento
jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta
e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito[5].

10 de 21



Destarte, práticas homofóbicas e transfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na
dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do
Habeas Corpus n. 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de
segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua orientação sexual ou
de sua identidade de gênero.

Conforme definições previstas no documento “Nascidos Livres e Iguais – Orientação sexual e identidade
de Gênero no Regime Internacional de Direitos Humanos”[6], não custa esclarecer que “ideologia de
gênero” é termo política e tecnicamente equívoco: está-se a falar, em verdade, ora sobre orientação

, ora sobre , constituindo mais propriamente este último a temática dasexual[7] identidade de gênero[8]
proposição em tela.

Consoante se verifica nos mais recentes estudos acerca da sexualidade humana, o gênero não compõe
uma “ideologia” da pessoa, mas sua identidade, ou seja, o modo como a pessoa se vê e gostaria de ser
vista pela sociedade. Ao se referir à identidade de gênero, está-se diante da interação entre o sexo
biológico do indivíduo e sua autoidentificação psíquica. A depender da interação entre o sexo biológico e
a identificação psíquica do indivíduo, estaremos diante de uma gama de possibilidades de identidades de
gênero[9].

O gênero e a orientação sexual constituem elementos essenciais e estruturantes da própria identidade da
pessoa humana, integrando uma das mais íntimas e profundas dimensões de sua personalidade, consoante
expressiva advertência de autorizado magistério doutrinário[10].

 

Assim, a identidade de gênero está diretamente associada ao direito fundamental à identidade pessoal,
consubstanciado não apenas pelas representações e reputações que as pessoas angariam no meio social
em que vivem, mas pelas próprias concepções e sentimentos perceptivos fundantes e fundadores que
possuem acerca de si mesmas e fundamentalmente integradores e desenvolvedores de sua personalidade.

Os direitos humanos e jusfundamentais à  e ao identidade livre desenvolvimento da personalidade
incluem a liberdade inviolável de as pessoas poderem livremente exercer sua orientação sexual e
identidade de gênero, espaços de liberdade existencial íntimos e privados de escolha absolutamente
infensos a quaisquer interferências estatais.

Além disso, há inderrogável vinculação do Estado e dos particulares da República Federativa do Brasil às
prescrições normativas indeléveis dos direitos constitucionais e convencionais à  e à  igualdade não

.discriminação

A comunidade LGBTQIA+[11][11] longe de constituir uma coletividade homogênea, caracteriza-se, na
verdade, pela diversidade de seus integrantes, sendo formada pela reunião de pessoas e grupos sociais
distintos, apresentando elevado grau de diferenciação entre si, embora unidos por um ponto comum: a sua
absoluta vulnerabilidade agravada por práticas discriminatórias e atentatórias aos seus direitos e

[12].liberdades fundamentais

Registre-se que, especificamente a versar sobre a possibilidade de proibição de uso de banheiros públicos
por pessoas pertencentes a sexos diversos, atualmente ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal
Federal o Recurso Extraordinário n. 845.779/SC. Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por uma mulher transexual que, em 2008, foi retirada à força pelos seguranças do banheiro
feminino de um shopping em Florianópolis.

O Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a questão e reconheceu a repercussão geral da
questão constitucional suscitada, “por envolver discussão sobre o alcance de direitos fundamentais de
minorias – uma das missões precípuas das Cortes Constitucionais contemporâneas –, bem como por não
se tratar de caso isolado”[13].

11 de 21



Os Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin votaram a favor do direito de transexuais usarem
banheiros conforme sua “identidade de gênero”, ou seja, como se percebem (homem ou mulher),
independentemente do sexo a que pertencem. O julgamento, porém, foi interrompido por um pedido de
vista do Ministro Luiz Fux.

A Procuradoria-Geral da República – PGR exarou parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário, a
fim de que seja reconhecido o direito à indenização da recorrente pelo dano moral sofrido em decorrência
da sua abordagem, por funcionária do estabelecimento recorrido, para utilizar banheiro do sexo oposto ao
qual se dirigiu.

Considerada a sistemática da repercussão geral e os efeitos do presente julgamento em relação aos demais
casos que tratem ou venham a tratar do assunto, propôs a PGR a fixação da seguinte tese[14]:

 

Não é possível que uma pessoa seja tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso
do qual se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual encontra proteção
nos direitos da personalidade e na dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição
Federal.

 

A proteção e promoção de direitos de minorias componentes de grupos LGBTQIA+ vem recebendo cada
vez mais atenção e firmes posicionamentos da Suprema Corte e dos Tribunais da Federação: em 2020, em
uma série de julgamentos em sede de Plenário Virtual (vide ADPFs n. 457[15] e 460[16], 465 e 567 e
ADIs n. 5.537, 5.580 e 6.038, foram nulificadas leis municipais e uma lei estadual (de Alagoas) que
proibiam debates e/ou divulgação de material com referência a “ideologia de gênero” em escolas por
violação, dentre vários outros preceitos e princípios de estatura constitucional e convencional, ao dever
estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da
discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, veio a assinalar que o direito à autodeterminação do
próprio gênero ou à definição de sua orientação sexual, enquanto expressões do princípio do livre
desenvolvimento da personalidade – longe de caracterizar mera “ideologia de gênero” ou teoria sobre a
sexualidade humana – qualifica-se como poder fundamental de qualquer pessoa, inclusive daquela que
compõe o grupo LGBT, poder jurídico esse impregnado de natureza constitucional, e que traduz,
iniludivelmente, em sua expressão concreta, um essencial direito humano cuja realidade deve ser
reconhecida pelos Poderes Públicos[17].

A Corte Suprema, por exemplo, assentou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o
transgênero[18] tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de
gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo,
o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa[19].
O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero.

Se a pessoa transgênero possui direito fundamental subjetivo de alteração de seu prenome e de sua
classificação de gênero no registro civil sem precisar se submeter a cirurgia de transgenitalização e
tampouco requerer autorização judicial para tanto (tendo sido conferida interpretação ao art. 58 da Lei
Federal n. 6.015 de 31 de dezembro de 1972 – Lei de Registros Públicos), a teor do Provimento n.
73/2018, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome
e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas
Naturais (RCPN), o que dirá ter acesso não obstado e franqueado pelo Poder Público à utilização de

.banheiros que contemplem neutral e isonomicamente a identidade de gênero de todas as pessoas

Além disso, tendo o STF reconhecido a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a
direitos fundamentais dos integrantes da população LGBTI+, razão por que reconheceu que a homofobia
e a transfobia se enquadram nos crimes previstos na Lei Antirracismo (Lei 7.716/1989), por entendê-las
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como espécies de crimes raciais ("por raça"), na acepção político-social de raça e racismo, mais uma vez
sustentou com veemência a Suprema Corte a exigência de proteção, promoção e reconhecimento da igual
humanidade e dignidade de minorias políticas e grupos vulneráveis: 

 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os
mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da
República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão
odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de
racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e
mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716,
de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o
qualifica , por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, ). (...) Osin fine
integrantes do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e
direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em
matéria afetiva e amorosa, especialmente no que concerne à sua vivência homoerótica. 
Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus direitos
(entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a
Constituição e as leis da República dispensam às pessoas em geral) ou sofrer qualquer
restrição em sua esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de

 gênero! Garantir aos integrantes do grupo LGBTI+ a posse da cidadania plena e o integral
respeito tanto à sua condição quanto às suas escolhas pessoais pode significar, nestes tempos
em que as liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes sombrias

. [ADO 26, Rel. Min. Celso dee retrógradas, a diferença essencial entre civilização e barbárie
Mello, j. 13-6-2019, P, DJE de 6-10-2020.] = [MI 4.733, rel. min. Edson Fachin, j. 13-6-2019,
P, DJE de 29-9-2020] (destaques e sublinhados nossos).

 

Há, ainda, decisão proferida em sede de Medida Cautelar em controle abstrato de constitucionalidade
sobre direitos do grupo LGBTQIA+. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 527, o
Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar para determinar que as presas transexuais
mulheres que o desejarem cumpram pena em presídios femininos, por entender que a medida protege a
dignidade de pessoa integrante de um grupo extremamente estigmatizado e que, em relação ao contexto
carcerário, sofre dupla vulnerabilidade[20].

Em instâncias inferiores, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou
inconstitucional uma lei municipal de Sorocaba que proibia pessoas trans de usar banheiros e vestiários
em escolas públicas e particulares de acordo com a identidade de gênero. A decisão se deu por
unanimidade[21].

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.520/2020
do Município de Campina Grande que proíbe a interferência da “ideologia de gênero” nas escolas
públicas e privadas de ensino fundamental da cidade, no que diz respeito ao uso de banheiros, vestiários e
demais espaços separados pelo sexo biológico[22].

Vale registrar que também recentemente o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (Ndhac) da
Defensoria Pública do Estado do Ceará apresentou Nota Técnica à Comissão de Direitos Humanos e de
Cidadania da Câmara de Vereadores de Fortaleza contrapondo-se aos Projetos de Lei n. 648/2021 e
649/2021, os quais buscam impedir o uso de banheiros por pessoas trans e não-binárias. Conforme os
defensores públicos Mariana Lobo e Tulio Iumatti Ferreira, titulares do Ndhac, os projetos são
classificados como “’inconstitucionais’, pois violam o reconhecimento do direito fundamental e humano
de pessoas trans serem tratadas em consonância com sua identidade de gênero autodeterminada, incluído
o direito a acessar banheiros públicos e privados sem sofrer constrangimentos”[23].
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À esteira dos acordos, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, da Constituição Federal,
da Constituição do Estado do Ceará, da doutrina jurídica pátria e internacional, da jurisprudência
comparada e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal a guardarem plexo com a matéria ora em
análise, pode-se afirmar que vedar a possibilidade de instalação, adequação e o uso comum de banheiros
públicos por pessoas de sexos diferentes é, consequentemente, vedar a possibilidade de utilização desses
espaços essenciais à segurança, saúde e higiene humanos às pessoas que, nos viveres de dimensões
fundamentais de suas existências, identificam-se com gênero distinto do que lhes foi designado
biologicamente e, em sequência, negar-lhes reconhecimento, nesta quadra da história, à sua inerente
dignidade, ao princípio constitucional da igualdade em suas múltiplas facetas, ao corolário direito
fundamental à não discriminação, além de malferir os direitos fundamentais à identidade e ao livre
desenvolvimento da personalidade – afora os notórios e lamentáveis episódios de violência, assédio,
discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito dirigidos contra essas pessoas em todas as partes
do mundo por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Portanto, perante todos os fundamentos expendidos, infere-se que o Projeto de Lei n. 527/2021 é formal e
materialmente inconvencional e inconstitucional, estando em desconformidade às disposições da
legislação internacional de direitos humanos, da Constituição do Brasil, da Constituição do Estado do
Ceará, das leis da República e em contrariedade aos entendimentos atuais correlatos à matéria proferidos
pelo Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais da Federação.

Diante do exposto, opinamos pelo   à regular tramitação e aprovação doPARECER CONTRÁRIO
presente projeto de lei.

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ.

 

 

[1]De acordo com o “Programa USP Diversidade” da Universidade de São Paulo: “O banheiro unissex ou
neutro é um sanitário/toalete de uso comum, não direcionado a um público específico, sua indicação é
realizada com uma placa indicando acesso a qualquer individuo independente do sexo biológico”.
Disponível em: https://prceu.usp.br/uspdiversidade/insituicoes-com-implementacao-do-banheiro-unissex/.
Acesso em 01.12.2021.

[2]STF. Plenário. ADI 4.228/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 01.08.2018.

[3]AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. Pg.
395.

[4]Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em:
02.12.2021.

[5]STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados
em em 13/6/2019.

[6]Born Free and Equal – Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law)",
parte integrante da campanha "Livres e Iguais" deflagrada pela Organização das Nações Unidas – ONU.
Disponível em: https://www.unfe.org/pt-pt/). Acesso em 02.12.2021.

[7]A  se refere à atração física, romântica e/ou emocional de uma pessoa em relação aorientação sexual
outra. Todo mundo tem uma orientação sexual, que faz parte de sua identidade. Homens gays e mulheres
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lésbicas se atraem por indivíduos que são do mesmo sexo que eles e elas. Pessoas heterossexuais se
atraem por indivíduos de um sexo diferente do seu. Pessoas bissexuais (às vezes abreviado como “bi”)
podem se atrair por indivíduos do mesmo sexo ou de sexo diferente. A orientação sexual não está
relacionada à identidade de gênero ou às características sexuais. Disponível em:
https://www.unfe.org/pt-pt/definitions/ Acesso em: 02.12.2021.

[8]A  reflete o senso profundamente sentido e vivido do próprio gênero de umaidentidade de gênero
pessoa. Todo mundo tem uma identidade de gênero, que faz parte de sua identidade como um todo.
Tipicamente, a identidade de gênero de uma pessoa é alinhada com o sexo que lhe foi designado no
momento do seu nascimento. Transgênero (às vezes abreviado como “trans”) é um termo guarda-chuva
empregado para descrever uma variedade ampla de identidades de gênero – incluindo pessoas
transexuais, travestis, cross-dressers, pessoas que se identificam como terceiro gênero e outras cujas
aparência e características são percebidas como atípicas e cujo senso de seu próprio gênero é diferente
daquele que lhe foi designado no momento do seu nascimento. Mulheres trans se identificam como
mulheres, mas foram designadas homens quando nasceram. Homens trans se identificam como homens,
mas foram designados mulheres quando nasceram. Cisgênero é um termo empregado para descrever as
pessoas cujo senso de seu próprio gênero está alinhado com o sexo que lhe foi designado no momento do
seu nascimento. A identidade de gênero é distinta da orientação sexual e das características sexuais.
Disponível em: https://www.unfe.org/pt-pt/definitions/ Acesso em: 02.12.2021.

[9]Em Nota Informativa da Organização das Nações Unidas: “A identidade de gênero se refere à
experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Pessoas transgênero possuem uma identidade de
gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento do seu nascimento. Uma pessoa
transgênero ou trans pode identificar-se como homem, mulher, trans-homem, trans-mulher, como pessoa
não binária ou com outros termos (…)”.

[10]Conforme voto do Min. Relator Celso de Mello quando do julgamento conjunto da ADO 26/DF e MI
4733/DF (p. 48): MARIA BERENICE DIAS, “Homoafetividade e Direitos LGBTI”, p. 123/125, item n.
7.3, 7ª ed., 2016, RT; VIVIANE GIRARDI, “Direito Fundamental à Própria Sexualidade”, “in”
“Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo”, coordenado por Maria Berenice Dias, p. 366/370, 2017,
RT; RODRIGO BERNARDES DIAS, “Estado, Sexo e Direito”, pág. 59/69, item n. 1.7.2, 2015, SRS;
GIOVANNA BIANCA TREVIZANI, “Meu Corpo, Minhas Regras: A Transexualidade sob a Luz do
Direito Constitucional e as Lacunas no Estado Democrático de Direito”, “in” “Homotransfobia e Direito
Sexuais – Debates e Embates Contemporâneos”, p. 98/100, 2018, Autêntica etc.

[11]Conforme voto do Min. Relator Celso de Mello quando do julgamento conjunto da ADO 26/DF e MI
4733/DF:

 

“A sigla LGBT, no contexto dos debates nacionais e internacionais sobre a questão da diversidade sexual
e de gênero, tem sido utilizada para designar a comunidade global das pessoas lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transgêneros, intersexuais, além de outras definidas por sua orientação sexual ou identidade de
gênero.

 

A expressão LGBT, além de possuir a virtude de haver sido formulada pela própria comunidade que
designa, atingiu ampla aceitação pública e consenso internacional, consagrando-se sua utilização, no
Brasil, em 08/06/2008, na I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(convocada por meio do decreto presidencial de 28 de novembro de 2007), cabendo assinalar, no entanto,
que a primazia conferida ao uso desse termo decorre, exclusivamente, do prestígio e do renome que o
acrônimo LGBT adquiriu no âmbito da defesa dos direitos humanos e do combate à discriminação, sem
que o seu emprego signifique indiferença ou esquecimento em relação às demais siglas também
utilizadas, especialmente com o propósito de fazer incluir, em sua definição, as pessoas que se
identificam como “queer” (LGBTQ), as pessoas intersexuais (LGBTQI), as pessoas assexuais
(LGBTQIA) e todas as demais pessoas representadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero
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(LGBTQIA+)”. STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, julgados em em 13/6/2019, p. 42.

[12]Ibidem, p. 43.

[13]STF. Plenário. RE 845.779/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

[14]Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=307996530&ext=.pdf. Acesso
em: 02.12.2021.

[15]“O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição
Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a
efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. Regentes da ministração do
ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art.
206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e,
consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as
opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente
não compartilhada pelas maiorias. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais
abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda
mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art.
3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir
a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o
dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da
discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.” [ADPF 457, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, j. 27-4-2020, P, DJE de 3-6-2020]

[16]“A vedação da abordagem dos temas de ‘gênero’ e de ‘orientação sexual’ no âmbito escolar viola os
princípios da liberdade, enquanto pressuposto para a cidadania; da liberdade de ensinar e aprender; da
valorização dos profissionais da educação escolar; da gestão democrática do ensino; do padrão de
qualidade social do ensino; da livre manifestação do pensamento; e da livre expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (artigos 1º, II
e V; 5º, IV e IX; e 206, II, V, VI e VII, da Constituição Federal). (...) A neutralidade ideológica ou
política pretendida pelo legislador municipal, ao vedar a abordagem dos temas de ‘gênero’ e ‘orientação
sexual’, esteriliza a participação social decorrente dos ensinamentos plurais adquiridos em âmbito
escolar, mostrando-se não apenas inconstitucional, mas também incompatível com o nosso ordenamento
jurídico. (...) A Constituição Federal de 1988 erigiu a liberdade acadêmica à condição de direito
fundamental, notadamente por sua relação intrínseca e substancial com a liberdade de expressão, com o
direito fundamental à educação e com o princípio democrático. (...) A ‘gestão democrática do ensino
público’, princípio previsto no artigo 206, VI, da CRFB, exige redobrada cautela quando se refere ao
conteúdo programático da escola, vez que, ao permitir que as entidades religiosas e familiares ditem o
conteúdo do ensino, o Estado legitimaria que as perspectivas hegemônicas se sobreponham às demais. A
liberdade dos pais de fazer que filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com suas
convicções, prevista no artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos, encontra limites nos
princípios constitucionais que conformam o direito fundamental à educação, entre os quais se destacam a
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas (artigo 206, II e III, CRFB). (...) A escola, sob a dimensão negativa das
obrigações estatais, vocaciona-se a ser locus da pluralidade, cabendo ao poder público, sob a dimensão
positiva das liberdades individuais, ensinar tais valores e combater perspectivas sectárias e
discriminatórias, o que se concretiza também por meio do convívio social com o diferente. , oIn casu
parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.496/2015 do Município de Cascavel - PR, que veda a adoção de
‘políticas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’’,
viola a Constituição Federal, vez que (i) o estabelecimento de regras sobre o conteúdo didático e a forma
de ensino usurpa competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação; e que
(ii) a proibição genérica de determinado conteúdo, supostamente doutrinador ou proselitista, desvaloriza
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o professor, gera perseguições no ambiente escolar, compromete o pluralismo de ideias, esfria o debate
democrático e prestigia perspectivas hegemônicas por vezes sectárias.” [ADPF 460, rel. min. Luiz Fux, j.
29-6-2020, P, DJE de 13-8-2020.]

[17]Ibidem, p. 53.

[18]Em palavras simples, transgênero é pessoa que possui características físicas sexuais distintas das
características psíquicas. É uma pessoa que não se identifica com o seu gênero biológico. Assim, o
transgênero tem um sexo biológico, mas se sente como se fosse do sexo oposto e espera ser reconhecido e
aceito como tal.

[19]STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral).

[20]STF. ADPF-MC 527, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão monocrática proferida em 27.06.2019.

[21]Processo n. Processo 2137220-79.2018.8.26.0000. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2019-out-29/lei-veta-uso-banheiro-pessoas-trans-inconstitucional. Acesso em
02.12.2021.

[ 2 2 ] D i s p o n í v e l  e m :
https://www.tjpb.jus.br/noticia/pleno-do-tjpb-julga-inconstitucional-lei-que-proibe-ideologia-de-genero-em-escolas-de.
Acesso em 02.12.2021.

[ 2 3 ] D i s p o n í v e l  e m :
https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-apresenta-nota-tecnica-que-declara-inconstitucional-pls-que-restrinja-o-uso-de-banheiros-publicos/.
Acesso em: 02.12.2021.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

JOAO PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
15/12/2021

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
16/12/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULUOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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