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PROJETO DE LEI
30/11/2021

Dispõe sobre a proibição da exposição de alunos a
propagandas sobre ideologia de gênero

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Artigo 1º - Fica vedado, nas redes pública e privada de ensino infantil, fundamental e médio no Estado do
Ceará, a exposição de alunos a qualquer tipo de propaganda sobre ideologia de gênero no ambiente
escolar.

§1º - Considera-se propaganda sobre ideologia de gênero todo conteúdo impresso ou digital, de caráter
audiovisual como filmes, músicas, pinturas, murais, folhetos, pôsteres expostos e/ou exibidos dentro do
ambiente escolar, tendentes a induzir ou instigar a exposição ou manipulação genital, bem como a
experimentação sexual individual ou não, de qualquer tipo, especialmente a relacionada aos transtornos
parafílicos.

Artigo 2º - Os dirigentes, coordenadores, professores e demais agentes escolares responsáveis pelas
atividades de ordem pedagógica que fomentarem, anuírem ou se omitirem diante da propaganda sobre
ideologia de gênero no ambiente escolar serão preventivamente afastados das funções profissionais nos
locais dos fatos, até a conclusão da sindicância e processo administrativos.

§1º - o afastamento profissional do local dos fatos não exclui a possibilidade de afastamento sem prejuízo
dos rendimentos, desde que previamente ouvido o investigado, conforme ato motivado da autoridade
administrativa competente.

Artigo 3º - A infração à vedação instituída nesta lei implicará suspensão de 10 (dez) até 90 (noventa) dias.

§1º - se a infração se der em local de ensino de crianças e adolescentes de até 12 (doze) anos, o período
de suspensão será de 90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias.

§2º - as penalidades serão aplicadas sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais custas e despesas com
o processo e de desfazimento dos atos de propaganda da ideologia de gênero.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

As unidades de ensino nas diversas regiões do Estado não podem ser usadas para promover uma
determinada pauta, como a ideologia de gênero. As escolas devem ser um ambiente livre e seguro para os
estudantes, que prevaleça sempre o aprendizado.

Vale lembrar, que o artigo 1º, VI, do projeto de lei, a Convenção Americana sobre direitos Humanos,
vigente no Brasil, estabelece em seu artigo 12 que: “os pais tem direito a que seus filhos recebam a
educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”

Ademais, a constituição federal prevê em seu artigo 24, inciso IX, que “compete à União, aos Estados e
ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”.

Desta feita, fica evidente que o presente projeto de lei encontra respaldo jurídico diante da
constitucionalidade prevista, sendo totalmente plausível sua aprovação, a fim de possibilitar uma
educação mais justa, em conformidade com os princípios da liberdade de crença religiosa e dignidade da
pessoa humana, possibilitando uma edificação da pessoa humana de acordo com as convicções morais da
família.

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 625/2021

PROPONENTE: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ALUNOS A PROPAGANDAS
SOBRE IDEOLOGIA DE GÊNERO

 

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, o Projeto de Lei nº 
625/2021, de autoria do Deputado André Fernandes, consubstanciado nos seguintes termos:

 

Artigo 1º - Fica vedado, nas redes pública e privada de ensino infantil,
fundamental e médio no Estado do Ceará, a exposição de alunos a qualquer
tipo de propaganda sobre ideologia de gênero no ambiente escolar.

 

§1º - Considera-se propaganda sobre ideologia de gênero todo conteúdo
impresso ou digital, de caráter audiovisual como filmes, músicas, pinturas,
murais, folhetos, pôsteres expostos e/ou exibidos dentro do ambiente
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escolar, tendentes a induzir ou instigar a exposição ou manipulação genital,
bem como a experimentação sexual individual ou não, de qualquer tipo,
especialmente a relacionada aos transtornos parafílicos.

 

Artigo 2º - Os dirigentes, coordenadores, professores e demais agentes
escolares responsáveis pelas atividades de ordem pedagógica que
fomentarem, anuírem ou se omitirem diante da propaganda sobre ideologia
de gênero no ambiente escolar serão preventivamente afastados das funções
profissionais nos locais dos fatos, até a conclusão da sindicância e processo
administrativos.

 

§1º - o afastamento profissional do local dos fatos não exclui a possibilidade
de afastamento sem prejuízo dos rendimentos, desde que previamente
ouvido o investigado, conforme ato motivado da autoridade administrativa
competente.

 

Artigo 3º - A infração à vedação instituída nesta lei implicará suspensão de
10 (dez) até 90 (noventa) dias.

 

§1º - se a infração se der em local de ensino de crianças e adolescentes de
até 12 (doze) anos, o período de suspensão será de 90 (noventa) a 120
(cento e vinte) dias.

§2º - as penalidades serão aplicadas sem prejuízo da obrigação de reparar
eventuais custas e despesas com o processo e de desfazimento dos atos de
propaganda da ideologia de gênero.

 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Na justificativa, o parlamentar argumenta, :in verbis

 

As unidades de ensino nas diversas regiões do Estado não podem ser usadas
para promover uma determinada pauta, como a ideologia de gênero. As
escolas devem ser um ambiente livre e seguro para os estudantes, que
prevaleça sempre o aprendizado.

 

Vale lembrar, que o artigo 1º, VI, do projeto de lei, a Convenção Americana
sobre direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece em seu artigo 12 que:
“os pais tem direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral
que esteja de acordo com suas próprias convicções.”
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Ademais, a constituição federal prevê em seu artigo 24, inciso IX, que
“compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”.

 

Desta feita, fica evidente que o presente projeto de lei encontra respaldo
jurídico diante da constitucionalidade prevista, sendo totalmente plausível
sua aprovação, a fim de possibilitar uma educação mais justa, em
conformidade com os princípios da liberdade de crença religiosa e
dignidade da pessoa humana, possibilitando uma edificação da pessoa
humana de acordo com as convicções morais da família.

 

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação da
presente propositura.

 

É o relatório.

Opino.

 

O Projeto de Lei n. 625/2021 veicula pretensão legislativa de proibir, na educação infantil, no ensino
fundamental e no ensino médio, seja em instituições de ensino públicas ou privadas, “a exposição de
alunos a qualquer propaganda de ideologia de gênero no ambiente escolar” (art. 1°, ). Nas palavrascaput
da proposição legal, propaganda sobre “ideologia de gênero” seria “todo conteúdo impresso ou digital, de
caráter audiovisual como filmes, músicas, pinturas, murais, folhetos, pôsteres expostos e/ou exibidos
dentro do ambiente escolar, tendentes a induzir ou instigar a exposição ou manipulação genital, bem
como a experimentação sexual individual ou não, de qualquer tipo, especialmente a relacionada aos
transtornos parafílicos” (art. 1°, parágrafo único).

 

A proposta legífera é parte de movimento [1] surgido no país há alguns anos e defensor de concepção de1

ensino em que a chamada "ideologia" é tida como um grande mal a ser combatido, devendo o ensino ser
ministrado com "neutralidade".

 

Em primeiro lugar, e como já frisado em pareceres outros exarados por esta Procuradoria em relação a
proposições congêneres, similares e afins, a nomenclatura “ideologia de gênero” é política e

. Conforme definições previstas no documento “Nascidos Livres etecnicamente equívoca, incorreta
Iguais – Orientação sexual e identidade de Gênero no Regime Internacional de Direitos Humanos” [2]:2

está-se a falar, em verdade, ora sobre , ora sobre .orientação sexual identidade de gênero

 

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 [3].3

 

A , por sua vez, reflete o senso profundamente sentido e vivido do próprio gêneroidentidade de gênero
de uma 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 [4].4

 

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.

 

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 (…)”.

 

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 [5].5

 

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, exteriorizações de ser e estar
no mundo, absolutamente infensos a quaisquer interferências estatais.
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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+ [6] longe de constituir uma coletividade homogênea, caracteriza-se, na6

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

[7].liberdades fundamentais7

 

De posse dessas considerações, sob a óptica da materialidade convencional, a proposição legislativa vai
de encontro à Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 1° c/c art. 2°; art. 7°, DUDH); à
Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (artigo 14, CEDH) e a seu
Protocolo n. 12 (artigo 1°, Protocolo n. 12 da CEDH); ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (art. 2°, n. 1; art. 3°; art. 4°, n. 1; art. 16; art. 26, PIDCP); ao Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (art. 2°, n. 2; art. 13°, n.1, PIDESC); à Convenção Americana de
Direitos Humanos (art. 1°, n. 1; art. 3; art. 24, CADH); à Convenção Internacional sobre a Eliminação de
todas as formas de Discriminação Racial (vide preâmbulo); à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos (vide preâmbulo e arts. 2° e 5°); à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 20);
sem embargos de contrariedade a outros tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte (art. 5°, §2°, CF) e que porventura não tenham sido citados.

 

Na abordagem mais específica do tema ora em exame, vale mencionar a existência em pleno vigor dos 
. Essa importante Carta de Princípios, fruto de conferência realizada naPrincípios de Yogyakarta

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

[8].identidade de gênero8

 

Segundo o princípio n. 1 – direito ao gozo universal dos direitos humanos –,todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Os seres humanos de todas as orientações sexuais e
identidades de gênero têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos.

 

Correlatamente a esse direito, corresponde o dever de todos os Estados de implementação de programas
de educação e conscientização para promover e aprimorar o gozo pleno de todos os direitos humanos por
todas as pessoas, não importando sua orientação sexual ou identidade de gênero; e integrar às políticas de
Estado e ao processo decisório uma abordagem pluralista que reconheça e afirme a inter-relacionalidade e
indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana, inclusive aqueles relativos à orientação
sexual e identidade de gênero (recomendações “c” e “d”).
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Conforme o princípio n. 16 – direito à educação –, toda pessoa tem o direito à educação, sem
discriminação por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero, e respeitando essas
características. Para isso, os Estados deverão:

 

a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas
necessárias para assegurar o acesso igual à educação e tratamento igual dos
e das estudantes, funcionários/as e professores/as no sistema educacional,
sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero;

 

b) Garantir que a educação seja direcionada ao desenvolvimento da
personalidade de cada estudante, de seus talentos e de suas capacidades
mentais e físicas até seu potencial pleno, atendendo-se as necessidades dos
estudantes de todas as orientações sexuais e identidades de gênero;

 

c) Assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do
respeito aos direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família
de cada criança, identidade cultural, língua e valores, num espírito de
entendimento, paz, tolerância e igualdade, levando em consideração e
respeitando as diversas orientações sexuais e identidades de gênero;

 

d) Garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam para
melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e
identidades de gênero, incluindo as necessidades particulares de estudantes,
seus pais e familiares relacionadas a essas características;

 

e) Assegurar que leis e políticas dêem proteção adequada a estudantes,
funcionários/as e professores/as de diferentes orientações sexuais e
identidades de gênero, contra toda forma de exclusão social e violência no
ambiente escolar, incluindo intimidação e assédio;

 

f) Garantir que estudantes sujeitos a tal exclusão ou violência não sejam
marginalizados/as ou segregados/as por razões de proteção e que seus
interesses sejam identificados e respeitados de uma maneira participativa;

 

g) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas
necessárias para assegurar que a disciplina nas instituições educacionais seja
administrada de forma coerente com a dignidade humana, sem
discriminação ou penalidade por motivo de orientação sexual ou identidade
de gênero do ou da estudante, ou de sua expressão;
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h) Garantir que toda pessoa tenha acesso a oportunidades e recursos para
aprendizado ao longo da vida, sem discriminação por motivos de orientação
sexual ou identidade de gênero, inclusive adultos que já tenham sofrido
essas formas de discriminação no sistema educacional.

 

Sob a óptica da formalidade constitucional, não há nenhuma particularidade ou peculiaridade regional nos
limites do território alencarino a justificar essa normatização restritiva educacional. Há incidência do
princípio constitucional da preponderância de interesses – no caso, interesse nacional, a cargo de
uniformização normativa pelo Poder Legislativo Federal.

 

Nesse sentido, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação
nacional (art. 22, XXIV, CF) e dispor sobre normas gerais concernentes a educação, cultura,

.ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 24, IX, CF)

 

Destarte, no que diz respeito às instituições públicas de ensino, a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, considerado o princípio constitucional da separação dos Poderes [9] a preconizar a9

independência e harmônica atuação entre as funções estatais, expressamente consignou que:

 

Art. 61. (...) §1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

e) c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

 

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os dispositivos normativos conferentes de iniciativa
legislativa, entende que a Lei Fundamental reservou ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor
leis que tratem sobre o regime jurídico dos servidores públicos – dentre eles, os professores. Foi
conferido ao chefe do Poder Executivo o juízo político, de conveniência e oportunidade, para estabelecer
a engenharia administrativa necessária para viabilizar a sua gestão.

 

Apesar de os preceitos acima mencionarem “Presidente da República”, eles também são aplicados, por
simetria, aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, fazendo-se as adaptações necessárias.
Nesse sentido e de acordo com esses ditames, a Constituição do Estado do Ceará de 1989 normatizou
semelhantes competências ao Governador do Estado do Ceará:

 

Art. 60. (...) §2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:
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(...)

b) servidores públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

 e militares, seu regime jurídico, ingresso, limites deaposentadoria de civis
idade, estabilidade, direitos e deveres, reforma e transferência de policiais
militares e de bombeiros militares para a inatividade; [grifamos]

 

(...)

 

Art. 88. :Compete privativamente ao Governador do Estado

(...)

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
; [grifamos]Constituição

 

Versar normativamente sobre eventuais restrições à atuação de “dirigentes, coordenadores,
professores e demais agentes escolares responsáveis pelas atividades de ordem pedagógica”, nos
termos delineados pelo projeto de lei , sub examine é, pois, versar sobre seu regime jurídico de direitos

 (art. 60, §2°,e obrigações, matéria de iniciativa legislativa privativa do Governo do Estado do Ceará
“b” c/c art. 88, III, CE/89).

 

Quanto às instituições privadas de ensino, deve-se rememorar que compete privativamente à União
legislar sobre direito civil (art. 22, I), descabendo a lei parlamentar estadual imputar normas
contratuais a serem observadas pelas escolas particulares.

 

Sob a óptica da materialidade constitucional, a proposição legislativa vai de encontro ao regramento e
principiologia da  ao desestimar a dignidade da pessoa humana e o Constituição da República

, fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1°, III e V, CF), e o objetivopluralismo político
fundamental do Estado Democrático de Direito brasileiro de promoção do bem de todos, sem

 (art. 3°, IV, da CF); ao desconsiderar apreconceitos e quaisquer outras formas de discriminação
vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de 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); ao desrespeitar a garantia fundamental de igualcaput
consideração e respeito, em que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais (art. 5°, XLI, CF); e descumprir o reconhecimento da personalidade jurídica e à proteção e
promoção 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 [10].10
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Não bastasse isso, a Constituição da República preleciona que a educação, direito fundamental social (art.
6°, CF), é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF).

 

Para atingir esse desiderato, , dentre eles a o ensino será ministrado com base em diversos princípios
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II,

.CF) e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, primeira parte, CF)

 

Vai igualmente de encontro a proposição legislativa ao que prescreve a Constituição do Estado do
 quanto à observância do  Ceará princípio da defesa da igualdade e combate a qualquer forma de

 nacionalidade, condição e local de nascimento, raça, cor, religião, origemdiscriminação em razão de
étnica, convicção política ou filosófica, deficiência física ou mental, doença, idade, atividade profissional,
estado civil, classe social,  (art. 14, III, CE) e à proibição do estabelecimento desexo e orientação sexual
qualquer de discriminação ou privilégios entre cidadãos brasileiros (art. 20, II, CE).

 

A  igualmente estabeleceu basear-se a educação nos princípios democráticos daConstituição Alencarina
liberdade de expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito ao meio ambiente e aos direitos
humanos e garantindo formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e
regionais, sendo um dos agentes do desenvolvimento, , seu preparovisando a plena realização da pessoa
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 215, CE), contemplando o ensino
diversas diretrizes básicas, dentre elas o  (art. 215, I,pluralismo de ideias e concepções pedagógicas
primeira parte, CE) e a , capazes deformação de seres humanos plenamente desenvolvidos
compreender os direitos e deveres da pessoa, do cidadão, do Estado e dos diferentes organismos da
sociedade (art. 215, VII, CE).

 

Além disso, deverão ser ministradas, obrigatoriamente, nos estabelecimentos de ensino público e
privado, com o envolvimento da comunidade, noções de, dentre outros temas, direitos humanos e

. sexologia Vê-se, pois, que a Constituição do Estado do Ceará foi ainda mais específica e firme na
necessidade de instituição de uma educação livre, tolerante, cidadã e plural no que pertine à

. Observe-se a conjugação de todos os dispositivos:orientação sexual e à identidade de gênero

 

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente,
não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes
princípios:

(…)

III – defesa da igualdade e combate a qualquer forma de discriminação
 nacionalidade, condição e local de nascimento, raça, cor,em razão de

religião, origem étnica, convicção política ou filosófica, deficiência física ou
mental, doença, idade, atividade profissional, estado civil, classe social, 

;sexo e orientação sexual

14 de 26



(…)

Art. 20. É vedado ao Estado:

(…)

II – estabelecer qualquer tipo de discriminação ou privilégios entre cidadãos
brasileiros;

(…)

Art. 215. , baseada nos princípios democráticos na liberdade deA Educação
expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito ao meio ambiente e
aos direitos humanos e garantindo formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos nacionais e regionais, é um dos agentes do

, seu preparo paradesenvolvimento, visando a plena realização da pessoa
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, contemplando o
ensino as seguintes diretrizes básicas:

(…)

II –  e coexistência depluralismo de ideias e concepções pedagógicas
instituições públicas e privadas de ensino;

(…)

VII – , capazes deformação de seres humanos plenamente desenvolvidos
compreender os direitos e deveres da pessoa, do cidadão, do Estado e dos
diferentes organismos da sociedade;

(…)

§1º Serão ministradas, obrigatoriamente, nos estabelecimentos de
ensino público e privado, com o envolvimento da comunidade, noções

:de

 

a) ;direitos humanos

(…)

f) ; [grifamos]sexologia

 

A  é o campo do conhecimento incumbido do estudo científico da sexualidade humana. Por seusexologia
turno, a  envolve aspectos íntimos da personalidade e da natureza interna de cadasexualidade humana
pessoa, que revelam suas vocações afetivas e desígnios amorosos, encontrando expressão nas relações de
desejo e de paixão. Essa perspectiva evidencia a orientação sexual das pessoas, que vem a ser exercida
por meio de relacionamentos de caráter heterossexual (atração pelo sexo oposto), homossexual (atração
pelo mesmo sexo) bissexual (atração por ambos os sexos) ou assexual (indiferença a ambos os sexos),
cabendo destacar, por sua alta relevância, a noção conceitual veiculada pela Organização Mundial de
Saúde sobre essa dimensão fundamental da experiência existencial dos seres humanos (“Sexual Health,
Human Rights and Law”, p. 5, item n.1.1, 2015) [11]:11
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A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da sua vida e
engloba sexo, identidade e papel de gênero, orientação sexual, erotismo,
prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivida e expressada em
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos,
práticas, papéis e relacionamentos. A sexualidade pode envolver todas estas
dimensões, mas nem sempre todas são vivenciadas ou expressas. A
sexualidade é influenciada por uma interação de fatores de ordem biológica,
psicológica, social, econômica, política, cultural, ética, legal, histórica,
religiosa e espiritual.

 

A propósito, a Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – conhecida como Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) –, em obediência à Lei Maior e buscando completar e complementar
seus comandos dirigentes e compromissórios, prelecionou o ministério do ensino com base nos princípios
da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber (art. 3°, I,
LDB); o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 3°, III, LDB); e o respeito à liberdade e

 (art. 3°, IV, LDB).apreço à tolerância

 

A Constituição Federal dispôs que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a, dentre outros objetivos, promoção, dentre outras,
humanística do País (art. 214, V, CF).

 

Essa lei evidentemente pertence à esfera de competência da União, vide sua competência privativa para
legislar sobre diretrizes e bases da educação e normas gerais de educação e ensino. Desta forma, foi
editada a Lei Federal n. 13.005, de 25 de junho de 2014, a qual aprova o Plano Nacional de Educação, e
algumas de suas diretrizes são justamente a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade (art. 2°, V); a promoção, dentre outras,
humanística do País (art. 2°, VII) e promoção, dentre outros, dos princípios do respeito aos direitos

 (art. 2°, X).humanos e à diversidade

 

A justificativa parlamentar cita o art. 12, n. 4°, da Convenção Americana de Direitos Humanos como base
para aprovação da propositura em exame, porém, olvida o Protocolo Adicional à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – “Protocolo de San
Salvador”, concluído em 17 de novembro de 1988, ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 1996,
promulgado pelo Decreto Federal n. 3.321, de 30 de dezembro de 1999, e tendo entrado em vigor
internacional e nacional em 16 de novembro de 1999, o qual, em seu artigo 13 – “Direito à Educação” –,
n. 2, que estabelece o seguinte:

 

Art. 13. (…) 2. Os Estados-Partes neste Protocolo convêm em que a
educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do sentido de sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos
direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades
fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm também em que a educação

16 de 26



deve tornar todas as pessoas capazes de participar efetivamente de uma
sociedade democrática e pluralista e de conseguir uma subsistência digna;
bem como favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as
nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as
atividades em prol da manutenção da paz.

 

Em 2020, em uma série de julgamentos, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade de leis municipais e de uma lei estadual (de Alagoas) que proibiam o debate
de gênero nas escolas com amparo no combate a suposta “ideologia de gênero”. Pode-se citar as 
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 457, n. 526, n. 460, n. 461, n. 465, n. 467

.e n. 600, além das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.537, n. 5.580 e n. 6.038

 

Na apreciação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 457/GO, proposta pela
Procuradoria Geral da República, com pedido de medida cautelar, questionava-se a constitucionalidade
da Lei Municipal n. 1.516/2015, do Município de Nova Gama/GO, a qual proibia a utilização em escolas
públicas municipais de material didático que contivesse o termo "ideologia de gênero".

 

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, acordaram em julgar procedente o pedido formulado
na ação para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal retrocitada. Segundo a Corte Suprema,

 

1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios nãotêm
competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos,
conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da
atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação
federal, com vistas a? regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF),
não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às
diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/1996). Inconstitucionalidade formal.

 

2. 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.

 

3. 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, da CF) e ao pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas (art. 206, III, da CF), amplamente reconduzíveis à proibição da
censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade
de expressão (art. 5°, IX, da CF), não se direcionam apenas a proteger as
opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas

.também aquelas eventualmente não compartilhadas pela maioria
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4. Ao aderir à imposição ao 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. 3°, IV, da CF), e, por consequência, o
princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de

.qualquer natureza (art. 5°, , CF)caput

 

5. 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 de identidade de gênero.

 

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada
procedente. [STF. ADPF 457/GO. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado
em 27.04.2020] (grifos nossos)

 

Segundo o Ministro Relator Alexandre de Moraes, a Constituição da República protege a liberdade de
expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente "o cidadão poder se manifestar como bem
entender", e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia.

 

A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade cível e criminal a
depender do conteúdo difundido, além da previsão expressa do direito de resposta.

 

No entanto e em síntese, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão
no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo da liberdade de
pensamento em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto

12].ao público12[

 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 526/PR, com requerimento
de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, questionava-se a constitucionalidade do
§5° do art. 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, o qual vedava "em todas as
dependências das instituições da rede municipal de ensino a adoção, a divulgação, realização ou
organização de políticas de ensino, currículo escola, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa,
ou ainda atividades culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo &,39;gênero&,39; ou
&,39;orientação sexual&,39;".
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O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, Ministra
Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido formulador na ADPF para declarar a inconstitucionalidade do
referido dispositivo da lei orgânica municipal de Foz do Iguaçu .13

 

Em seguida, também houve o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
467/MG, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em face dos artigos 2°, , e 3°, ,caput caput
da Lei 3.491/2015 do Município de Ipatinga (MG), a qual excluía da política municipal de ensino
qualquer referência à diversidade de gênero e orientação sexual. Por unanimidade de votos, a ADPF foi
julgada procedente e declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal de Ipatinga MG):

 

(...) artigos 2º, caput, e 3º, caput, da Lei 3.491, de 28 de agosto de 2015, do
município de Ipatinga (MG), que excluem da política municipal de ensino
qualquer referência à diversidade de gênero e orientação sexual. Legislação
reproduzida por diversos outros municípios. (...) Direito à liberdade de
ensino, ao pluralismo de ideais e concepções pedagógicas e ao fomento à
liberdade e à tolerância. Diversidade de gênero e orientação sexual. Normas
constitucionais e internacionais proibitivas da discriminação: Declaração
Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Princípios de
Yogyakarta, Constituição Federal. Violação à liberdade de ensinar,
aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. [ADPF 467,
rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-5-2020, P, DJE de 7-7-2020.]

 

Outrossim, posteriormente no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.
460/PR, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em face do artigo 2°, parágrafo único, da
Lei Municipal n. 6.496/2015 do Município de Cascavel/PR, a qual vedava “políticas de ensino que
tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’”, mais uma vez o STF,
por unanimidade e nos termos do voto do relator, Ministro Luiz Fux, julgou procedente o pedido
formulado para declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo municipal:

 

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
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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. In casu, o 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 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.]

 

Em julgamento conjunto das ADPFs n. 461/PR, n. 465/TO e n. 600/PR, em que foram contestadas leis
dos municípios de Paranaguá/PR, Palmas/TO e Londrina/PR, respectivamente, buscando proibir a adoção
de política educacional que trate de gênero ou de orientação sexual, proibindo até mesmo a utilização
desses termos, mais uma vez o STF, por unanimidade e nos termos do voto do relator, Ministro Luís
Roberto Barroso, julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inconstitucionalidade dos
referidos preceitos municipais [14] [15] [16].14 15 16

 

No julgamento conjunto das ADIs n. 5.537, n. 5580 e n. 6038, foi fulminada do ordenamento jurídico
brasileiro por inconstitucionalidade formal e material a Lei Estadual n. 7.800/2016 de Alagoas, a qual
criava, no âmbito do sistema estadual de ensino, o Programa “Escola Livre”, buscando instituir, dentre
várias outros preceitos de cunho supostamente protetivo e moralizante, “neutralidade política, ideológica
e religiosa do Estado” (art. 1°, I), “reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca
na relação de aprendizado” (art. 1°, V) e “direito dos pais a que seus filhos menores recebam educação
moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica” (art. 1°, VII):

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESCOLA LIVRE. LEI
ESTADUAL. VÍCIOS FORMAIS (DE COMPETÊNCIA E DE
INICIATIVA) E AFRONTA AO PLURALISMO DE IDEIAS. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

I. :Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas
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1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e
bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o
pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e
III);

2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o
tema (CF, art. 24, IX e § 1º);

3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito
civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem
observadas pelas escolas confessionais;

4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o
processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é
possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a
alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar
pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever
obrigação de oferta de curso que implica aumento de gastos.

II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de
:Alagoas

5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que
lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do
universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade,
previsto na lei, e os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de
aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214).

6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinação
de alunos, podem gerar a perseguição de professores que não compartilhem
das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins
persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º,
LIV, c/c art. 1º).

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

[STF. ADI 5.537, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24.08.2020, DJE
de 17.09.2020]

 

A Corte Suprema frisou o asseguramento pela Constituição de uma educação emancipadora, que habilite
a pessoa para os mais diversos âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão, como profissional.
Com tal propósito, define as diretrizes que devem ser observadas pelo ensino, a fim de que tal objetivo
seja alcançado, dentre elas a já mencionada (i) liberdade de aprender e de ensinar; (ii) o pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; (iii) a valorização dos profissionais da educação escolar.

 

A imposição da neutralidade – se fosse verdadeiramente possível – impediria a afirmação de
diferentes ideias e concepções políticas ou ideológicas sobre um mesmo fenômeno em sala de aula.
A exigência de neutralidade política e ideológica implica, ademais, a não tolerância de diferentes
visões de mundo, ideologias e perspectivas políticas em sala.
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Relator do caso, o Ministro Luís Roberto Barroso inclusive ponderou que a própria concepção que inspira
a ideia da “Escola Livre” – contemplada na Lei Estadual n. 7800/2016 – parte de preferências políticas e
ideológicas.

 

A liberdade de ensinar é um mecanismo essencial para provocar o aluno e estimulá-lo a produzir seus
próprios pontos de vista. Só pode ensinar a liberdade quem dispõe de liberdade. Só pode provocar o
pensamento crítico, quem pode igualmente proferir um pensamento crítico. Para que a educação seja um
instrumento de emancipação, é preciso ampliar o universo informacional e cultural do aluno, e não
reduzi-lo, com a supressão de conteúdos políticos ou filosóficos, a pretexto de ser o estudante um ser
“vulnerável”. O excesso de proteção não emancipa, o excesso de proteção infantiliza.

 

Portanto, perante todos os fundamentos expendidos, infere-se que o Projeto de Lei n. 625/2021 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.

 

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] O movimento é denominado “Escola sem Partido”, que teve seu programa elaborado no ano de 2004,
sendo seu foco principal supostamente o combate ao "uso das escolas e universidades para fins de
propaganda ideológica, política e partidária". Disponível em: <https://www.escolasempartido.org.

 

[2] 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: ). Acesso em 02.12.2021.https://www.unfe.org/pt-pt/

 

[3] Disponível em: https://www.unfe.org/pt-pt/definitions/ Acesso em: 02.12.2021.

 

[4] Disponível em: https://www.unfe.org/pt-pt/definitions/ Acesso em: 02.12.2021.
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[5] 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.

 

[6] 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
(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.

 

[7] Ibidem, p. 43.

 

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

 

[9] CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

 

CE/89. Art. 3º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário.
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[10] RE 477.554 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 16-8-2011, 2ª T, DJE de 26-8-2011. Vide ADI 4.277 e
ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, j. 5-5-2011, P, DJE de 14-10-2011.

 

[11] Trecho extraído do voto do Min. Rel. Celso de Mello proferido no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão n. 26/DF, julgada em 13.06.2019, publicada no DJE de 06.10.2020. P.
44-45.

 

[12] STF. ADPF 457/GO. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 27.04.2020, DJE de 03.06.2020.
P. 11.

 

[13] ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM
JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.
PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO, DO TERMO “GÊNERO” OU
“ORIENTAÇÃO SEXUAL” NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVASÃO
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE CÁTEDRA E À GARANTIA DO PLURALISMO DE
IDEIAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA
PROCEDENTE (STF. ADPF 526/PR. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgado em 11.05.2020, DJE de
03.06.2020).

 

[14] DIREITO À EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ENSINO SOBRE GÊNERO E ORIENTAÇÃO
SEXUAL, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DESSES TERMOS NAS ESCOLAS. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em
matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa
suplementar municipal (CF/88, art. 30, II).

2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance
pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural,

que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender
(CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214).

3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter
grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de todos os

indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º).

4. Violação ao princípio da proteção integral. Importância da educação sobre diversidade sexual para
crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver
identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do
estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Regime constitucional
especialmente protetivo (CF/88, art. 227).
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5. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental julgada procedente.

[STF. ADPF 461/PR Plenário. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em 24.08.2020. Publicado no
DJE em 22.09.2020.]

 

[15] DIREITO À EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ENSINO SOBRE GÊNERO E ORIENTAÇÃO
SEXUAL, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DESSES TERMOS NAS ESCOLAS. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em
matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa
suplementar municipal (CF/88, art. 30, II).

2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance
pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural,
que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender
(CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214).

3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter
grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de todos os
indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º). 4.
Violação ao princípio da proteção integral. Importância da educação sobre diversidade sexual para
crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver

identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do
estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Regime constitucional
especialmente protetivo (CF/88, art. 227).

5. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 2.243/2016 do Município de Palmas. Arguição
de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

[STF. ADPF 465/TO Plenário. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em 24.08.2020. Publicado no
DJE em 17.09.2020.]

 

[16] DIREITO À EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ENSINO SOBRE GÊNERO, BEM COMO

A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO NAS ESCOLAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em

matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa
suplementar municipal (CF/88, art. 30, II).

2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance
pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural,

25 de 26



que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender
(CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214).

3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter
grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de todos os

indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º).

4. Violação ao princípio da proteção integral. Importância daeducação sobre diversidade sexual para
crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver
identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do
estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Regime constitucional
especialmente protetivo (CF/88, art. 227).

5. Declaração de inconstitucionalidade da Emenda a? Lei Orgânica nº 55, de 14 de setembro de 2018, do
Municipio de Londrina. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

[STF. ADPF 600/PR Plenário. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em 24.08.2020. Publicado no
DJE em 17.09.2020.]
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

LEONARDO BEZERRA DE CARVALHO
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