
 
 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO CELSO DE MELLO 
(RELATOR), DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
ADPF n.º 624 
 

ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, 
GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS, 
associação civil inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ████████████████, com 
sede na ████████████████████████, ██████████████████████, 
████████████████████████████, ANTRA – ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, associação civil inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º █████████████, com sede na 
███████████████████,  ABRAFH – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS, associação civil inscrita no CNPJ sob o 
n.º ███████████████, com sede à 
█████████████████████████████████, Associação MÃES PELA 
DIVERSIDADE, inscrita no CNPJ sob o n.º ████████████, com sede na 
██████████████████████████████████████████████████████
████, GADvS – GRUPO DE ADVOGADOS PELA DIVERSIDADE SEXUAL E 
DE GÊNERO, associação civil inscrita no CNPJ sob o n.º █████████████, 
com sede na ███████████████████████████, e CIDADANIA, partido 
político com representação no Congresso Nacional e devidamente registrado 
perante o Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº 
███████████████,  com sede no ███████████████████████████ 
██████████████████████, por seu advogado signatário, vêm, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 7º, §2º, da 
Lei n.º 9.868/1999 e no art. 138 do CPC/2015, apresentar pedido de 
habilitação enquanto AMICI CURIAE, bem como apresentar memorial, 
requerendo sua habilitação para participação no julgamento marcado a ser 
eventualmente designado, inclusive autorizando sua sustentação oral, 
consoante as razões de fato e de Direito que passam a expor: 

 
1. DO CABIMENTO DO PRESENTE AMICI CURIAE. Permissivos legais. ADPF 
que questiona ações que geram efetivas discriminações, diretas, 
indiretas, estruturais e institucionais, contra a população LGBTI+ 
(demonização difamatória e proibição do que atecnicamente se 
convencionou chamar de “ideologia de gênero” – sic, incluídas nas 
versões atuais dos “projetos escola sem partido” – sic). Pertinência 
temática das Entidades, por sua notória e ampla atuação em defesa dos 
direitos LGBTI+. Histórico Julgamento da ADPF 457. Coerência e 
Integridade do Direito (art. 926 do CPC). Urgência da reiteração do 
julgamento em processo de abrangência nacional. 

 
Justifica-se a atuação das Entidades Peticionárias no 

presente feito enquanto amici curiae, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei n.º 
9.868/99 e do art. 138 do CPC, (GADvS, ABGLT, ANTRA e ABRAFH) têm longo 



 
 

 

 

histórico de atuação em defesa dos direitos das minorias sexuais e de gênero, 
como diversas manifestações de amici curiae que fizeram em outros processos, 
devidamente habilitadas enquanto tais, o demonstram (cf. infra, a partir do 
quinto parágrafo deste tópico). A razão de se apresentar a presente 
manifestação neste momento decorre do fato de o advogado signatário, 
Diretor-Presidente do GADvS a aliado da ABGLT em diversas ações, ter sido 
contratado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí para defende-lo 
no julgamento, perante o E. TJSP, da ADI n.º 2245833-33.2017.8.26.0000, que 
já havia sido proposta, mas para representar o sindicato-impetrante em termos 
de memoriais e sustentação oral. Assim, têm as entidades capacidade de 
oferecer uma análise conjunta de leis municipais e estaduais no mesmo 
sentido, especialmente citando a jurisprudência do E. TJSP e dos Tribunais 
de Justiça em geral sobre o tema, tendo em vista que se trata de notória 
estratégia da ideologia do movimento “Escola Sem Partido” o 
fornecimento de minutas para apresentação de projetos de lei idênticos (ou 
praticamente idênticos) país afora.  

 
Note-se que, embora não haja lei federal que vise instituir o 

nefasto e ideológico “programa escola sem partido” (sic), que na verdade visa 
proibir apenas o partido alheio e a ideologia alheia àquele(a) defendido(a) por 
quem o encampa, a presente ação tem total pertinência em termos de 
interesse de agir, na medida ante o fato notório segundo o qual “Mesmo sem 
lei, Escola sem Partido afeta rotina das salas de aula”, na medida em que 
defensores(as) deste movimento de censura nas escolas incentivam alunos(as) 
a gravarem as aulas e denunciarem tudo aquilo que considerarem “abusivo”, o 
que faz com que Professores(as) estejam com medo de serem processados(as) 
apenas pela desaprovação de pais conservadores do conteúdo ministrado 
em sala de aula. Nesse sentido, Alexsandro Galeno, Doutor em Ciências 
Sociais, bem explica a razão do temor de Professores(as): “‘O que é 
doutrinação? O projeto não especifica o que ele considera isso. Então, 
qualquer discordância de pensamento do aluno com o professor pode 
virar motivo para denúncia. Isso fere a liberdade de cátedra’”.1 O contexto 
foi a discussão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
que (ao que nos consta) ainda não aprovou uma lei tal, mas já incutiu esse 
temor nos(as) Professores(as), uma realidade que está difundida país 
afora. Por essa razão, o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Ceará 
aprovou resolução que proíbe tais tentativas de intimidação de Professores(as) 
por alunos(as), obviamente aduzindo que eventuais abusos devem ser 
denunciados à Direção, mas proibida gravação das aulas,2 ante o óbvio 
contexto inditimidatório, gerado por deliberado incentivo do “Movimento 
Escola Sem Partido” (sic), para tanto. 

 

 
1 Cf. <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mesmo-sem-ser-lei-escola-sem-partido-afeta-rotina-das-salas-de-
aula/429888>. Acesso: 03.04.2020. 
2 Cf. <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/politica/online/escola-sem-partido-governo-do-ceara-
publica-resolucao-contra-projeto-1.2042737>. Acesso: 03.04.2020. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mesmo-sem-ser-lei-escola-sem-partido-afeta-rotina-das-salas-de-aula/429888
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mesmo-sem-ser-lei-escola-sem-partido-afeta-rotina-das-salas-de-aula/429888
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/politica/online/escola-sem-partido-governo-do-ceara-publica-resolucao-contra-projeto-1.2042737
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/politica/online/escola-sem-partido-governo-do-ceara-publica-resolucao-contra-projeto-1.2042737


 
 

 

 

Nesse sentido, a presente ação visa proibir que as escolas 
sofram censuras ao abordarem temas políticos com aderência às disciplinas 
dadas em sala de aula (em especial, mas não exclusivamente, História, 
Sociologia e Filosofia) e, naquilo que constitui o objeto principal de atuação das 
Peticionárias, temas relativos a gênero e sexualidade, sob a malfada alcunha 
de “ideologia de gênero” (sic), algo que, além de violar a liberdade de cátedra 
e o pluralismo social voltado a uma educação inclusiva que vise superar 
estruturas sociais discriminatórias (cf. infra) acaba por gerar uma 
discriminação direta (intencional) e indireta (efeito desproporcional a 
grupo vulnerável) à população LGBTI+.3  

 
Portanto, é absolutamente indispensável que se julgue com 

a maior urgência possível a presente ação, atribuindo-lhe o mesmo resultado 
do histórico julgamento da ADPF 457/GO, o qual, por maravilhosa e histórica 
unanimidade, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade formal 
e material de lei municipal que visava instituir o “programa escola sem 
partido” e proibir o que atecnicamente e de forma discriminatória se chama de 
“ideologia de gênero” nas escolas. O dever imanente da jurisprudência de 
coerência e integridade, positivado no atual art. 926 do CPC, demanda por 
tal resultado. Inclusive, por medida cautelar monocrática, “inaudita altera 
pars”, consoante requerido na petição inicial e demandado pelo poder geral de 
cautela imanente ao ofício jurisdicional (cf. STF, ADC n.º 04), ante o contexto 
fático notório, sintetizado no parágrafo anterior. 

 
Isso porque, na prática, a ideologia do “projeto escola 

sem partido” (sic), nefastamente difundida país afora implica, constitui um 
projeto autoritário de poder, que visa proibir a educação emancipatória 
nas escolas, ao classificar como “ideologia ilícita” tudo aquilo que não se 
enquadre em ideologias hegemônicas, como o neoliberalismo, a 
heternormatividade, a cisnormatividade e o machismo. 

 
Afinal, constitui fato notório que, como tal, não precisa ser 

comprovado (cf. art. 374, I, do CPC) que escolas e Professores(as) estão 
atemorizadas(os), com medo de serem processadas(os) pelo simples fato de 
abordarem em sala de aula algo que desagrade parte de pais e mães das(os) 
alunas(os). Há modelos de notificação extrajudicial disponíveis na internet 
que dizem, em síntese, que se a escola ensinar alguma “ideologia”, como a 
“ideologia de gênero” (sic), ela estaria supostamente “violando” o direito de pais 
e mães à educação moral de suas filhas e seus filhos, uma grave deturpação 

 
3 Nos termos da petição inicial da ADPF 457: “A controvérsia quanto à constitucionalidade da proibição de 
educação para a diversidade sexual tem potencial para gerar graves problemas no sistema jurídico, uma vez que 
decisões conflitantes podem ser tomadas no controle de constitucionalidade de leis municipais e estaduais pelos 
estados-membros. A título de exemplo, citem-se medidas cautelares deferidas pelos Tribunais de Justiça de 
Tocantins e de Minas Gerais em ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vedação de uso de material 
didático com referência a ideologia de gênero em leis que instituem planos de educação dos Municípios de Palmas 
(TO) e Governador Valadares (MG). Há “estado de incerteza” no campo das políticas públicas de educação quanto 
ao tema” (grifos nossos). 



 
 

 

 

sobre o conteúdo do referido direito (cf. infra), mas que tem tido o notório efeito 
silenciador (“chilling efect”) sobre escolas e Professores(as). 

 
Com efeito, consoante o pertinente item 2 da ementa da 

petição inicial desta ADPF n.º 624, bem como os dois primeiros parágrafos 
de seu item I: 

 
[...] 2. A tentativa de imposição de vedação genérica e vaga à “doutrinação” política e 
ideológica, à emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, à 
manifestação de convicções morais, religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às 
de estudantes, pais ou responsáveis, e à abordagem de questões relacionadas a gênero 
e sexualidade, constitui restrição desproporcional à liberdade de expressão docente, 
revelando-se como uma medida excessiva e desnecessária para tutelar a liberdade de 
consciência dos alunos, destruindo, ainda, o conteúdo essencial da liberdade de ensino. 
[...] Nos últimos anos, tem-se acompanhado, no Brasil, o crescimento de movimentos 
que visam a implantar um modelo de ensino que contraria o modelo educacional 
vigente – definido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) – em pontos relevantes. Dentre tais 
movimentos, encontra-se aquele intitulado Escola sem Partido [sic], cujos preceitos, 
conforme já se manifestou a Procuradoria-Geral da República nos autos de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de lei municipal que 
instituiu o referido programa no Município de Santa Cruz de Monte Castelo/ PR1 , 
afrontam princípios constitucionais caros à educação, como o preparo para o 
exercício da cidadania (art. 205), a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, e a 
gestão democrática do ensino público (art. 206, II, III e VI). A despeito da ausência 
de concretização de alterações legislativas em tramita - ção no Congresso Nacional2 , e 
mesmo sem vinculação expressa aos referidos movimentos, ações concretas vêm sendo 
praticadas, tanto no âmbito da sociedade civil, quanto do Ministério Público e do Poder 
Judiciário, de modo a fortalecer ou incentivar que, nas sa - las de aula, sejam implantadas 
práticas de cunho persecutório, de censura e delação, como demonstram os documentos 
que instruem esta ação. (grifos nossos) 

 
Note-se que tal tema da restrição desproporcional, por 

inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito, 
encontra-se trabalhada no presente memorial (item 2.3, infra), onde se 
defende que o controle democrático do ensino em sala de aula pode 
perfeitamente se dar, de forma equivalente à que ocorre no âmbito 
universitário, previamente, perante o Ministério da Educação, em âmbito 
federal, e pelas Secretarias de Educação, em âmbitos estadual e municipal, que 
definem os planos de ensino que Professores(as) que estabeleçam tópicos que 
a sociedade considere necessários sejam ministrados em sala de aula4 – 
previsões positivas do que deve ser tratado, o que não se confunde com 
proibições apriorísticas, que seriam inconstitucionais e inconvencionais mesmo 
se previstas em tais planos de ensino, especialmente se expressamente 
discriminatórias ou com efeitos discriminatórios, evidentemente (e os projetos 
pedagógicos das escolas são feitos a partir dos Planos de Educação aprovados 

 
4 Vide, v.g., as Orientações Curriculares do Estado da Bahia, que inclusive estabelece tópicos relativos aos 
saberes que Professores(as) devem desenvolver em sala de aula: 
<http://escolas.educacao.ba.gov.br/orientacoescurricularesestaduais>. Acesso: 28.04.2020. 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/orientacoescurricularesestaduais


 
 

 

 

em sede nacional, estaduais e municipais, os quais expressamente determinam 
que as escolas devem coibir discriminações de quaisquer naturezas. Isso prova 
a evidente desnecessidade da censura prévia pretendida pelo “projeto escola 
sem partido” (sic), abstraída a inconstitucionalidade material desta em si 
mesma considerada, pela evidente existência de meio menos gravoso para 
atingir o que alega pretender. Ao passo que eventuais abusos devem ser 
coibidos pela lógica da responsabilização posterior (“ex post facto”), à luz 
do chamado formalismo da liberdade de expressão (e, portanto, de 
cátedra), pela qual é preciso permitir que se profira, pelo menos uma vez, 
determinado discurso para que só depois haja punição por ele, se constatar-se 
que ele viola direitos de terceiros(as)5 – formalismo este que só deve ser 
excepcionado mediante evidentes e teratológicos, onde haja robustas provas de 
que se irá proferir discursos de ódio, o que evidentemente não se aplica ao 
caso em tela. Uma vez mais, fica evidente a desnecessidade objetiva do que 
pretende o “projeto escola sem partido” (sic), no sentido do princípio da 
proporcionalidade.  

 
Isso porque os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

complementados pelos Parâmetros Estaduais e Municipais, já definem os 
conteúdos positivos de cada disciplina, sobre o que deve ser trabalhado em sala 
de aula.6 Referidos parâmetros, todavia, não podem incluir proibições e 
censuras apriorísticas, bem como não podem incluir conteúdos 
manifestamente irrazoáveis ou estranhos à disciplina, sob pena de idêntica 
inconstitucionalidade e inconvencionalidade.  

 
A situação supra narrada e objeto da petição inicial gera 

inconteste prejuízo às minorias sexuais e de gênero (crianças, 
adolescentes e jovens LGBTI+), pois faz as escolas temerem quaisquer 
programas educacionais emancipatórios que visam promover o respeito às 
orientações sexuais não-heteroafetivas e às identidades de gênero 
transgêneras. Isso porque qualquer lição destinada à não-discriminação à 
população LGBTI+ tem sido caracterizada como perniciosa “ideologia de 
gênero” (sic), em completo menoscabo ao dever constitucional de coibição de 
discriminações de quaisquer naturezas (art. 3º, IV, da CF/88) e, assim, ao dever 
das escolas de coibir os bullyings homofóbico, transfóbico e machista.7 Logo, 

 
5 TOLLER, Fernando M. O Formalismo na Liberdade de Expressão, São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, p. 28-31, 
onde se diz que a “preferência que a tradição liberal tem tido – dentro do sistema geral das liberdades, pelo esquema 
repressivo – rejeitando o sistema preventivo [...]. Consequentemente, passou-se de um sistema geral de censura 
anterior à publicação – perigoso, difícil e caro – ao simples sistema de deixar que cada um expresse ou publique o 
que desejar, sujeitando-se ao risco de um processo no caso de dizer ou publicar algo proibido pelo Direito”. 
6 Agradeço ao Professor Doutor Alexandre Bahia, pela colaboração na redação deste trecho.  
7 Ainda nos termos da petição inicial da ADPF 457: “Estudos de gênero são disciplina que toma a 
desnaturalização do feminino e masculino biológicos como objeto de análise. A categoria “gênero” possibilita 
considerar que a percepção de si e a expressão social dessa percepção são o que define o masculino e o feminino, 
não o sexo biológico. ‘Cisgênero’ e ‘transgênero são expressões a definir pessoas que se identificam com o gênero 
atribuído ao nascer (cis) e aquelas que não vivenciam essa identificação (trans). A incorporação do gênero como 
categoria no direito é processo em curso. Mesmo quando essa categoria não é articulada expressamente, ou seja, 
ainda que a palavra ‘gênero’ não esteja presente, o reconhecimento dos direitos da população de lésbicas, gays, 



 
 

 

 

evidente a pertinência temática das Entidades Peticionárias para atuar no 
presente feito (cf. infra). 

 
Documentos anexos comprovam: (i) a discriminação 

homotransfóbica nas escolas, por relatos de pessoas LGBT adultas, 
relativamente à homotransfobia que sofreram nas escolas; (ii) que crianças 
LGBTI+ existem, pois, em geral, opositores da educação pelo respeito à 
diversidade sexual e de gênero nas escolas parecem acreditar em um conceito 
de “opção sexual” (sic), no sentido de que as pessoas “nasceriam” 
heterossexuais e cisgêneras para, em dado momento da vida, “escolherem” uma 
orientação sexual e/ou identidade de gênero outra. Ocorre que isso é uma 
ideologia no sentido pejorativo do termo, no sentido de “tese” contrária à 
realidade objetiva/empírica, já que ninguém “escolhe” sua orientação sexual 
ou identidade de gênero, as pessoas simplesmente se descobrem de uma 
forma ou de outra. Logo, ninguém escolhe ser homossexual, heterossexual, 
bissexual, pansexual ou assexual, em termos de orientação sexual, ou 
cisgênero ou transgênero (travesti, mulher transexual e homem trans), em 
termos de identidade de gênero, sem falar na situação das crianças intersexo 
transgênero (que se identificam com sexo e gênero distintos daqueles que 
também lhes foram impostos, ao nascer, por arbitrária escolha de médicos/as 
e família, ante a dúvida sobre qual seria o “sexo biológico” do bebê, no 
paradigma do binarismo de gêneros). 

 
Passemos, assim, a explicar a pertinência temática das 

entidades Peticionárias para atuarem no presente feito. 
 
O GADvS tem como missão o ativismo por intermédio do 

Direito para promover a garantia dos direitos da população LGBTI+ (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexos e demais minorias sexuais 
e de gênero) e o enfrentamento da homotransfobia. Já organizou e coorganizou 
seminários e cursos pró-direitos da população LGBTI+, inclusive o seminário 
“Mudança de Sexo e Nome”, ministrado pelo advogado signatário, como parte 
do curso “Direito e Diversidade Sexual”, nos dias 11, 18 e 25.06.20118, e 
“Aspectos Jurídicos e Sociais da Transexualidade e da Travestilidade”, 
no dia 27.02.20129, ambos no Sindicato dos Advogados de São Paulo 

 
bissexuais, travestis e transexuais (frequentemente identificados pelo acrônimo LGBT) equivale à incorporação 
do gênero na esfera jurídica. A Lei 1.516/2016 utiliza indevidamente a expressão ‘ideologia de gênero’ (cujo 
conteúdo é incerto e constitui, ela própria, uma manifestação ideológica) e não ‘estudos’ ou ‘teoria de gênero’, 
para legitimar fusão artificial entre gênero e interesses e afastar a temática do campo dos direitos e do processo 
educativo. Ao proibir uso e veiculação de material didático que contenha ‘ideologia de gênero’, a lei tenta driblar 
a discriminação latente da população LGBT e a simples discussão sobre gênero e sexualidade, o que parece ser 
seu principal intento. ‘Ideologia’, nesse caso, serve como palavra-disfarce. Por essa razão, não haveria utilidade 
em debater seu sentido na lei municipal. A proibição da Lei 1.516/2015 é discriminatória, porquanto violadora da 
laicidade do estado e dos direitos fundamentais à igualdade, à liberdade de ensino e de aprendizado, à proteção 
contra censura e à liberdade de orientação sexual.” (grifos nossos). 
8 Cf. <http://www.gadvs.com.br/?page_id=699> (ultimo acesso em 04.07.2014).  
9 Cf. <http://www.sasp.org.br/noticias/38-notas-rapidas/244-aspectos-sociais-e-juridicos-da-transexualidade-e-da-
travestilidade.html> e 

http://www.gadvs.com.br/?page_id=699
http://www.sasp.org.br/noticias/38-notas-rapidas/244-aspectos-sociais-e-juridicos-da-transexualidade-e-da-travestilidade.html
http://www.sasp.org.br/noticias/38-notas-rapidas/244-aspectos-sociais-e-juridicos-da-transexualidade-e-da-travestilidade.html


 
 

 

 

(www.sasp.org.br). Organizou o Seminário sobre Direitos das Identidades 
de Gênero, perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 
em 2015. O GADvS foi um dos grupos que assinou o ofício à Procuradoria-
Geral da República que gerou a propositura da ADPF 291, que visa declarar a 
não-recepção pela Constituição do crime de pederastia do Código Penal Militar 
(ou, ao menos, da expressão “homossexual ou não”, que tem um claro efeito 
discriminatório a homossexuais militares, como demonstrado naquela ação) – 
isso se constata pela menção aos signatários de tal ofício na petição inicial de 
dita ação. Foi admitido como amicus curiae na ADI 4275 e no RE 640.722/RS, 
que versam sobre o direito de transexuais mudarem nome e sexo no registro 
civil, independente de cirurgia de transgenitalização. Foi admitido, ainda, como 
amicus curiae na ADO 26, que pede ao STF o reconhecimento do dever 
constitucional do Congresso Nacional em criminalizar de forma específica a 
homofobia e a transfobia (nestas três ações, admitido juntamente com a 
ABGLT). Sem falar na coorganização da “I Jornada de Direito 
Antidiscriminatório”, nos dias 23 a 26.09.201110, na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Em 2014, o GADvS oficiou o Tribunal de 
Justiça Desportiva de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
para coibir manifestações homofóbicas em jogos de futebol11. Foi eleito, ainda, 
como entidade integrante do Conselho Municipal LGBT de São Paulo, no 
biênio de 2016-2018. 

 
A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT) é uma entidade de abrangência nacional, 
fundada em 1995, que atualmente congrega 308 organizações congêneres e tem 
como objetivo a defesa e promoção da cidadania desses segmentos da 
população. A ABGLT também é atuante internacionalmente e tem status 
consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas. A missão da ABGLT é promover ações em prol da cidadania e os direitos 
humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), 
contribuindo para a construção de uma sociedade democrática, na qual 
nenhuma pessoa seja submetida a quaisquer formas de discriminação, coerção 
e violência, em razão de suas orientações sexuais e identidades de gênero. 

 
A Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(ANTRA) é associação civil de caráter nacional, democrático, articulador, 
informativo, mobilizador e assistencial focada nos direitos da população de 
travestis, mulheres transexuais e homens trans, desvinculada de partidos 
políticos, grupos religiosos ou qualquer outra entidade. Sua finalidade 
fundamental é ser um instrumento de expressão da luta pela conquista 
dos direitos humanos plenos das Travestis, das Mulheres Transexuais e 

 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=38542&idPagina=3260> 
(último acesso em 04.07.14). 
10 Cf. <http://www.dceusp.org.br/2011/08/primeira-jornada-direito-antidiscriminatorio/> (ultimo acesso em 
21.09.2017).  
11 Cf. <http://www.gadvs.com.br/?p=1886> (acesso em 21.09.2017). 

http://www.sasp.org.br/
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=38542&idPagina=3260
http://www.dceusp.org.br/2011/08/primeira-jornada-direito-antidiscriminatorio/
http://www.gadvs.com.br/?p=1886


 
 

 

 

dos Homens Trans contra quaisquer formas de discriminação, sejam elas 
jurídicas, sociais, políticas, educacionais, religiosas, culturais ou econômicas. 
Entre as suas finalidades específicas: a) maximizar a eficácia de entidades de 
Travestis e Transexuais afiliadas, por meio de ações políticas, promovendo a 
união dessa população em âmbito nacional e internacional; b) defender os 
interesses comuns de seus membros e representar seus(suas) Associados(as) 
sempre que necessário; c) ser referência no enfrentamento à discriminação e à 
violação dos direitos humanos contra Travestis e Transexuais buscando apoio 
jurídico e logístico; d) reivindicar, protestar e usar todos os meios legais para 
reprimir qualquer forma de discriminação por orientação sexual e identidade 
de gênero, visando, inclusive, o direito de resposta por todos os meios de 
comunicação disponíveis; e) promover e apoiar ações no âmbito da educação, 
saúde, assistência, segurança pública, cultura, trabalho, geração de renda e 
habitação com ênfase na vulnerabilidade e especificidades de travestis e 
transexuais; f) divulgar para a sociedade as finalidades, objetivos, missões e 
realizações da ANTRA. 

 
Sempre preocupada com o fornecimento de informações à 

população de Travestis e Transexuais, extremamente vulnerável socialmente, a 
ANTRA tem elaborado importantes cartilhas informativas sobre os direitos da 
população trans em particular e no enfrentamento da homotransfobia em 
geral.12 A saber: “Enfrentamento à LGBTfobia”, “Dossiês da Violência”, 
“Profissionais do Sexo – COVID 19”, “Alteração de Nome e Gênero”, “Segurança 
Pública”, “Alistamento” e “Saúde”. 

 
A Associação Brasileira de Famílias HomoTransAfetivas 

(ABRAFH) é uma entidade idealizada para a proteção dos direitos das famílias 
formadas pelas minorias sexuais (homoafetivas) e de gênero (transafetivas), 
visando se tornar um centro de referência e estudos sobre o tema, combater a 
homotransfobia, inclusive fornecendo amparo e apoio às pessoas LGBTI+ 
vítimas de discriminação, também com parcerias com entidades públicas e 
privadas, lutando pela sua igualdade de direitos relativamente a pessoas 
heterossexuais e cisgêneras. Como exemplo de suas atividades sociais, cite-se 
os Congressos Internacionais da ABRAFH,13 o primeiro realizado de 28 de 
junho a 1º de julho de 2016 e o segundo entre os dias 17 a 20 de junho de 
2018, no Rio de Janeiro em parceria com a Organização dos Estados 
Americanos – OEA, com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio de 
Janeiro e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, contando com o apoio do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, do Governo do Canadá, da Escola 
Nacional de Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ, do Conselho Regional de 
Psicologia do Rio de Janeiro - CRP/RJ, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ/Psicologia, do Colégio Pedro II e da Associação dos Advogados 
de São Paulo – AASP.  

 
 

12 Todas as citadas estão disponíveis em: <https://antrabrasil.org/cartilhas/>. Acesso: 03.04.2020. 
13 Cf. <http://www.abrafhcongresso.com.br/>. Acesso: 02.04.2020. 

https://antrabrasil.org/cartilhas/
http://www.abrafhcongresso.com.br/


 
 

 

 

A Associação MÃES pela Diversidade têm ampla atuação, 
desde 2007, na conscientização de pais e mães para respeitar suas filhas e seus 
filhos LGBTI+. Fazem palestras de capacitação e sensibilização em escolas e 
Poderes Públicos (etc) a partir do seu lugar de fala enquanto Mães de filhos(as) 
LGBTI+. Como diz sua Presidente, Majú Giorgi, que também integra o Conselho 
Latinoamericano de Mães LGBT, trata-se de um “movimento orgânico sempre 
em reinvenção que tem como objetivo levar a aceitação a todo pais”. Tem 
participado das Paradas do Orgulho LGBTI+, com o importante lema “a 
criança LGBTI+ existe” e precisa de proteção. Importante ressaltar que “o 
Mães pela Diversidade está presente em 23 estados brasileiros, incluindo 
Paraná, Distrito Federal, Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro – estes dois últimos 
juntos somam cerca de mil integrantes. São principalmente mães, mas também 
pais, de diferentes classes sociais, grupos étnicos, origens e, também, posições 
políticas, ‘porque a homofobia atravessa todas essas classificações, independe 
de direita e esquerda’, diz a presidente. Há mães advogadas, médicas, 
psicólogas, assistentes sociais e as artesãs – que, com a venda de produtos, 
sustentam a ONG”14 (grifos nossos). Ainda em termos de seu relevante histórico de atuação, 
segundo matéria da Revista Cult: 

 
Apoio para quem dá apoio. O grupo, que hoje funciona nas redes sociais mas também 
tem encontros periódicos em cada estado, surgiu em 2007, inicialmente unindo mães de 
São Paulo, Brasília, Paraná e Rio de Janeiro em torno da preocupação com filhos LGBTs. 
As primeiras bandeiras do grupo eram ‘estritamente políticas’: a legalização do casamento 
civil igualitário e criminalização da LGBTfobia – que, para a Mães pela Diversidade, deve 
ser enquadrada na lei do racismo, que já engloba crimes de xenofobia e violência religiosa. 
‘Já invadimos a Assembleia Legislativa, já apanhamos da polícia, sempre pressionando 
por mudanças na lei, que considerávamos o caminho mais importante’, lembra ela. Aos 
poucos, as Mães pela Diversidade começaram a se dar conta de que só a pressão política 
não era suficiente: para mudar as estruturas que dão base à LGBTfobia, seria 
necessário trabalhar de dentro para fora na família, oferecendo apoio aos primeiros 
companheiros dos filhos: os pais. ‘Percebemos que as mães, principalmente, precisavam 
desse apoio. Em uma sociedade machista, quase sempre cai sobre elas todo o peso de 
entender e aceitar o filho LGBT. Como muitas não sabem lidar sem informação e ajuda, 
acabam se sentindo incapazes disso’.  

O grupo ganhou status de ONG apenas em 2014, aí já voltado também para os pais. 
O nome ‘Mães pela Diversidade’, no entanto, permaneceu. ‘Vimos, nesses anos de 
luta, que o pai muito frequentemente tem medo do julgamento externo sobre os filhos. A 
mulher não. E é ela quem ‘põe a cara no sol’ e defende como puder o bem estar dos filhos. 
Há uma força muito grande nas mães que recebemos’, diz Giorgi. Para ela, toda luta por 
liberdade e direitos tem ‘avanços e retrocessos’, mas os avanços levariam a um 
amadurecimento cultural da sociedade, o que tornaria difícil um ‘retrocesso à 
estaca zero’. Ela afirma ainda que um trabalho como o do Mães pela Diversidade, com 
suas bases culturais, é exatamente o que é preciso para combater a LGBTfobia porque 
‘é isso que muda a mentalidade das pessoas de forma mais permanente que a lei’.  

‘As pessoas acham que os LGBTs, que representam 14% da população brasileira, 
são uma minoria. Tudo bem. Mas agora imagine se todas as mães se levantarem 

 
14 Cf. <https://revistacult.uol.com.br/home/maes-pela-diversidade-lgbtfobia/>. Acesso: 28.04.2020. 

https://revistacult.uol.com.br/home/maes-pela-diversidade-lgbtfobia/


 
 

 

 

e lutarem ao lado de seus filhos’, afirma. ‘Imagine se os pais, os amigos, a família 
inteira apoiar essa população. Não vai ser minoria, vai ser uma maioria’.15  (grifos nossos) 

O Cidadania 23 é partido político devidamente registrado 
no TSE, logo, um legitimado universal para o controle concentrado de 
constitucionalidade perante esta Suprema Corte, o que, por si, já lhe daria 
legitimidade para atuar como amicus curiae no presente processo. Por outro 
lado, o partido, inclusive mediante seu núcleo LGBTI+, o Diversidade23, cujo 
pedido gerou a atuação do Cidadania neste processo, tem compromisso com 
uma escola livre, plural, aberta e democrática. A liberdade de cátedra dos 

fundamental. O sistema escolar tem mecanismos para verificar  éprofessores 
artido, a Lei de Diretrizes e Bases deixa claro que qualidade das aulas. Para o p

escola prepara para a vida e que está entre suas funções preparar nossos(as) 
combatendo as diversas formas de racismo, como jovens para a diversidade, 

o e todas as de machism o LGBTIfóbico (cf. STF, ADO 26 e MI 4733),
. O partido tem opressões a minorias e grupos vulneráveis em geral

compromisso com a escola laica, plural e humanista e entende que é dever do 
los(as) -Estado Brasileiro promover a valorização de Professores(as) e protegê

a.de tentativas de censur  
 
Note-se, ainda, que o signatário é o advogado que moveu a 

ADI n.º 5.668 (Rel. Min. Edson Fachin), em nome do PSOL – Partido 
Socialismo e Liberdade, requerendo que, por força do princípio federativo, o 
plano nacional de educação seja interpretado como proibindo as discriminações 
por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas públicas e 
privadas. Isso para que se combater os bullyings homofóbico, transfóbico e 
machista nas escolas (cf. infra). Ação esta que já teve julgamento liberado pelo 
Eminente Relator, Ministro Edson Fachin, o qual, recentemente, suspendeu lei 
local que visava proibir escolas de tratar daquilo que se convencionou chamar 
(na lógica do “argumento do espantalho”) de “ideologia de gênero” (sic). 

 
Assim, considerando inclusive que há modelos de 

notificação extrajudicial coordenadas pelo movimento que apoia projetos de 
lei que visam proibir quaisquer abordagens sobre temas de gênero e 
sexualidade nas escolas, o que atecnicamente chamam de “ideologia de 
gênero” (sic),16 evidente a pertinência temática e a relevância da 
consideração dos argumentos das Entidades Peticionárias no presente feito. 

 
Ante o exposto, requer-se a habilitação das Peticionárias 

como amici curiae, inclusive e especialmente por sua notória representatividade 
e atuação em prol das minorias sexuais e de gênero, inclusive nesta Suprema 
Corte, habilitadas como amici curiae em paradigmáticos julgamentos (ADPF 
132/ADI 4277 (ABGLT), sobre a união homoafetiva; ADI 4275/RE 

 
15 Cf. <https://revistacult.uol.com.br/home/maes-pela-diversidade-lgbtfobia/>. Acesso: 28.04.2020. 
16 Cf., v.g.: <https://pt.zenit.org/articles/pais-podem-notificar-extrajudicialmente-os-professores-que-ensinem-
ideologias-aos-filhos/>. Acesso: 05.04.2020. 

https://revistacult.uol.com.br/home/maes-pela-diversidade-lgbtfobia/
https://pt.zenit.org/articles/pais-podem-notificar-extrajudicialmente-os-professores-que-ensinem-ideologias-aos-filhos/
https://pt.zenit.org/articles/pais-podem-notificar-extrajudicialmente-os-professores-que-ensinem-ideologias-aos-filhos/


 
 

 

 

670.422/RS (GADvS, ABGLT e ANTRA), sobre direito à retificação de prenome 
e gênero no registro civil de pessoas transgênero; RE 845.779/SC, sobre direito 
de mulheres transexuais usarem o banheiro feminino (peticionamento do 
GADvS após os votos dos Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin); ADI 
5543, sobre direito de doação de sangue por homens que fazem sexo com outros 
homens (GADvS e ABRAFH); ADPF 527 MC, sobre direito mulheres transexuais 
e travestis presas ficarem em presídios femininos (proposta pela ABGLT, com 
GADvS como um dos amici curiae), e na ADO 26/MI 4733, sobre o 
reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo (GADvS, ABGLT e 
ANTRA como amici curiae). Bem como na ADI 5.537/AL, precisamente sobre a 
inconstitucionalidade de lei local de “escola sem partido” (sic), que é 
precisamente o tipo de ato legislativo (etc) que a presente ação visa combater 
(GADvS). 

 
2. MEMORIAL. 
2.1. A posição dos Tribunais de Justiça que já apreciaram o tema. 

 
O pleito da presente ação tem sido ratificado, no controle 

concentrado e objetivo de constitucionalidade das leis, por diversos Tribunais 
de Justiça dos Estados da Federação, ao declararem a inconstitucionalidade 
de leis como aquela declarada inconstitucional na histórica decisão da ADPF 
457/GO (cf. infra). Com efeito: 

 
- O Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou a inconstitucionalidade 

de leis municipais que visavam instituir o “Programa Escola Sem Partido”, por 
violação da competência legislativa exclusiva da União para legislar sobre 
“diretrizes e bases da educação nacional” (art. 22, XXIV, da CF/88). Ele o fez 
relativamente à Lei n.º 12.828/2018, do Município de São José do Rio Preto 
(processo n.º 2085589-96.2018.8.26.0000),17 à Lei n.º 8.850/2017, do Município 
de Jundiaí (processo n.º 2245833-33.2017.8.26.0000)18, a Lei análoga do 
Município de Rio Preto,19; 

 
- Abordando não só o tema do “Programa Escola Sem Partido”, mas também a 

análoga pretensão sobre proibir o debate de gênero nas escolas (sob a alcunha-
de-teoria-do-espantalho sobre a chamada “ideologia de gênero”), vale destacar 
que “Em São Paulo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça já proferiu ao 
menos sete decisões contrárias a leis que vedam a abordagem de questões 
de gênero ou que trazem outros pontos do Escola sem Partido. Os casos se 
referem a São José do Rio Preto (processo n.º 2085589-96.2018.8.26.0000),20 

 
17 Íntegra disponibilizada em: <http://fepesp.org.br/noticia/tribunal-de-justica-de-sao-paulo-julga-inconstitucional-
escola-sem-partido/>. Acesso: 03.04.2020. 
18 Cf. <https://tudo.com.vc/post/tjsp-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-instituiu-o-programa-escola-sem-
partido>. Acesso: 03.04.2020. 
19 Cf. <https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/10/politica/rio_preto_e_regiao/1128001-tribunal-
derruba-a-lei-da-escola-sem-partido.html>. Acesso: 03.04.2020. 
20 Inteiro teor disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643970080/direta-de-
inconstitucionalidade-adi-20855899620188260000-sp-2085589-9620188260000/inteiro-teor-
643970090?ref=juris-tabs>. Acesso: 03.04.2020. 

http://fepesp.org.br/noticia/tribunal-de-justica-de-sao-paulo-julga-inconstitucional-escola-sem-partido/
http://fepesp.org.br/noticia/tribunal-de-justica-de-sao-paulo-julga-inconstitucional-escola-sem-partido/
https://tudo.com.vc/post/tjsp-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-instituiu-o-programa-escola-sem-partido
https://tudo.com.vc/post/tjsp-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-instituiu-o-programa-escola-sem-partido
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/10/politica/rio_preto_e_regiao/1128001-tribunal-derruba-a-lei-da-escola-sem-partido.html
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/10/politica/rio_preto_e_regiao/1128001-tribunal-derruba-a-lei-da-escola-sem-partido.html
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643970080/direta-de-inconstitucionalidade-adi-20855899620188260000-sp-2085589-9620188260000/inteiro-teor-643970090?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643970080/direta-de-inconstitucionalidade-adi-20855899620188260000-sp-2085589-9620188260000/inteiro-teor-643970090?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643970080/direta-de-inconstitucionalidade-adi-20855899620188260000-sp-2085589-9620188260000/inteiro-teor-643970090?ref=juris-tabs


 
 

 

 

Santos, Taquaritinga, Matão, São Bernardo do Campo, Jundiaí (processos n.º 
2245833-33.2017.8.26.0000, sobre “Escola sem Partido”, e 2216281-
23.2017.8.26.0000, este segundo sobre “ideologia de gênero”) e Ribeirão Preto. 
Uma das decisões mais recentes é de setembro. O TJ decidiu declarar 
inconstitucional lei de Taquaritinga que “proíbe atividades pedagógicas 
que reproduzam o conceito de ideologia de gênero”. Sancionada em 2017, a 
norma define o conceito como a “ideologia segundo a qual os dois sexos, 
masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais”. 
Segundo o TJ, a lei feriu a Constituição estadual, que dispõe que não pode 
haver “qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 
política ou religiosa, bem como quaisquer preconceitos de classe, raça ou 
sexo”21 (grifos nossos); 

 
- Sobre o tema específico da “ideologia de gênero” (sic, cf. supra), relativamente 

à Lei n.º 1.185/2015, do Município de Sorocaba, o E. TJSP bem decidiu que “lei 
que discute questão relativa à ideologia de gênero [sic] nas instituições de ensino 
fundamental. Usurpação da competência privativa da União para legislar 
sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF). Violação do 
Pacto Federativo (arts. 1º, 144 e 237, inciso VII, da CF). Patente, pois a 
incompetência municipal para legislar sobre a matéria, eis que afronta as 
normas constitucionais e a disciplina complementar existente, configurando vício 
de inconstitucionalidade formal” (processo n.º 2137220-79.2018.8.26.0000 – 
grifos nossos)22; 

 
- O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que “Lei municipal não 

pode estabelecer diretrizes e bases do ensino público, pois essa competência é 
privativa da União. Com base nesse entendimento e em defesa do pluralismo de 
ideias, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou, nesta 
segunda-feira (1/4), a inconstitucionalidade da Lei municipal 5.457/2018, que 
instituiu o programa Escola sem Partido na cidade de Volta Redonda” (processo 
n.º 0012048-59.2018.8.19.0000 - grifos nossos);23 

 
- O Tribunal de Justiça do Espírito Santo bem afirmou tanto a 

inconstitucionalidade formal quanto a inconstitucionalidade material Lei n.º 
5.753/17, do Município de Cariacica, ao aduzir que: “I – É flagrante a 
inconstitucionalidade formal da lei municipal a qual visa estabelecer balizar 
à prática do magistério, na medida em que impõe aos professores obrigações 
positivas e, na maioria dos casos, negativas, limitando assim o campo de 
exploração intelectual assegurado ao profissional da educação no 
exercício de sua função em sala de aula, na medida em que a Constituição 
Federal prescreve ser privativa da União a competência para legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional, consoante art. 22, XXIV, CFRB/88. II – 
Assim como a Carta Magna protege a liberdade de aprender, há de se falar 

 
21 Cf. <https://blogdacidadania.com.br/2018/11/justica-esta-proibindo-iniciativas-regionais-do-escola-sem-
partido/>. Acesso: 03.04.2020. 
22 Inteiro teor disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768229558/direta-de-
inconstitucionalidade-adi-21372207920188260000-sp-2137220-7920188260000/inteiro-teor-
768229577?ref=serp>. Acesso: 03.04.2020. 
23 Cf. <https://www.conjur.com.br/2019-abr-02/tj-rj-anula-lei-instituiu-escola-partido-volta-redonda>. Acesso: 
03.04.2020. 
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também na consagração expressa da liberdade de ensinar e do pluralismo de 
ideias no texto constitucional (art. 206, II, III, CFRB/88), valores os quais devem 
ser estritamente observados pelo legislador infraconstitucional. III – Ação 
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.753/17 do 
Município de Cariacica” (processo n.º 0020590-72.2018.8.08.0000)24 (grifos 
nossos); 

 
- O Tribunal de Justiça da Bahia “suspendeu a lei ‘Escola sem Partido’ 

criada pela Câmara de Vereadores [do Município] de Jacobina, no Piemonte da 
Diamantina”, por entender que “a lei criada pela Câmara de Jacobina viola não 
só a Constituição Federal, como a Constituição Estadual, a Lei Orgânica 
do Município, além do Plano Municipal de Educação”25. Note-se que este caso 
comprova o caráter puramente ideológico de direita de quem defende tal 
projeto, na medida em que, em outra notícia, relatou-se a confissão do Prefeito 
da Cidade de Jacobina/BA com essa lei, ante ter declarado que “ a ideia é 
‘inibir’ que se professem ‘discurso de esquerda’” (sic) (grifos nossos)26; 

 
- O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul bem decidiu, relativamente 

à Lei n.º 1.598/2017, do Município de Bela Vista, que “Sendo o conteúdo 
normativo questionado de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, não 
pode a Câmara de Vereadores passar a legislar, elaborando projetos que visem 
dispor sobre essa matéria, sob pena de, em caso de usurpação de iniciativa, 
eivar de inconstitucionalidade o texto legal daí decorrente. Tratando-se de 
matéria exclusiva da União, atinente a diretrizes e bases da educação 
nacional, ou mesmo matéria concorrente da União e Estado, referente a educação, 
cultura e ensino, incumbência do chefe do Poder Executivo daqueles poderes 
propor a norma” (processo n.º 1404576-17.2018.8.12.0000, DJe de 10.02.2020). 
Em seu inteiro teor, bem aduziu que “Inexiste dúvida de que a regulamentação 
do tipo de educação apto a gerar ‘pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas’ e a ‘liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento’, portanto, constitui competência normativa privativa da 
União. É intuitivo, ainda, que a supressão de campos do saber de sala de aula 
desfavorece o pleno desenvolvimento da pessoa (‘O Poder Público não se 
imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos’)”. Ato contínuo, 
referendou a posição do filósofo Leandro Karnal, no seguinte ponto: “[segundo 
Karnal] ‘Então, como já desafiei algumas pessoas antes, me diga um fato histórico 
que não tenha opção política. Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793? 
Cortar a cabeça de Maria Antonieta, 16 de outubro de 1793? Vamos dizer ‘que 
pena, coitados dos reis’, ou vamos analisar como um processo de violência típico 
da revolução e assim por diante? Não existe escola sem ideologia. Seria muito 
bom que o professor não impusesse apenas uma ideologia e sempre abrisse 
caminho ao debate. Mas é uma crença falaciosa (...) de que a escola forma a 
cabeça das pessoas, e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens 
têm sua própria opinião: ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal 
partido. Os jovens não são massa de manobra, e os pais e professores sabem 

 
24 Cf. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Escola+sem+partido>. Acesso: 03.04.2020. 
25 Cf. <https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/16137-jacobina-tj-ba-suspende-escola-sem-partido-
presidente-da-camara-diz-que-vai-recorrer.html>. Acesso: 03.04.2020. 
26 Cf. <https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/11720-jacobina-rejeitado-por-stf-projeto-escola-sem-
partido-e-aprovado-por-vereadores.html>. Acesso: 03.04.2020. 
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que eles têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a 
Escola sem Partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate, que 
colocasse para o aluno, no século XIX, um texto de Stuart Mill, falando do 
indivíduo e da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno 
debatesse os dois textos. Mas e se o professor for militante de um partido de 
esquerda ou de centro? Também faz parte do processo. Isto não é ruim. A 
demonização da política é a pior herança da ditadura militar, que além 
de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se 
arrastar por mais algumas décadas’”. Assim, concluiu o E. TJES: “A 
neutralidade pretendida afronta o pluralismo de ideias, com o direito à 
educação com vistas à formação plena como ser humano, quando cediço 
que somos todos eminentemente políticos, visando a preparação para o 
exercício da cidadania e à promoção da tolerância/respeito, com 
preservação dos valores afirmados pela Constituição e pelos tratados 
internacionais que regem a matéria. A generalidade com o que as muitas 
vedações previstas na Lei Municipal foram formuladas propicia um risco 
de aplicação seletiva e parcial das normas, por meio da qual será possível 
imputar todo tipo de infrações aos professores que não partilhem a visão 
dominante em uma determinada escola ou que sejam menos simpáticos à 
sua direção. Como muito bem observado por Elie Wiesel: ‘A neutralidade 
favorece o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o assédio, nunca 
o assediado’” (grifos nossos)27;  

 
- O Tribunal de Justiça do Amazonas declarou inconstitucional lei que visava 

proibir o debate sobre gênero nas escolas, sob a alcunha-de-espantalho de 
“ideologia de gênero” (sic), relativamente à Lei n.º 439/2017, do Município de 
Manaus, aduzindo, sobre a inconstitucionalidade formal, que “A Constituição 
da República Federativa do Brasil atribui, em seu artigo 22, inciso XXIV, 
competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional, norma de repetição obrigatória implícita na Constituição do 
Estado do Amazonas”, bem como, em paradigmática fundamentação, sobre a 
inconstitucionalidade material, que “6. O Sistema Estadual de Educação, 
integrado por Órgãos e estabelecimentos de ensino estaduais e municipais e por 
escolas particulares, deve observar, além dos princípios e garantias previstos na 
Constituição da República: (i) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber; (ii) o pluralismo de ideia e de 
concepções pedagógicas; (iii) a preservação de valores educacionais, 
regionais e locais, a liberdade, tudo conforme o disposto na Constituição 
Estadual, em seu artigo 199, inciso I, alíneas b, c e d). 7. O manejo do aparato 
estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e 
inferioridade viola o direito de todos os indivíduos à igual consideração e 
respeito e perpetuação de estigmas (artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, ambos da 
Carta de República c.c. artigo 3º, §4º, e artigo 242, todos da Constituição Estadual 
do Estado do Amazonas). 8. O ato legislativo impugnado, recalcitra, também, 
ao princípio da proteção integral, dada a sua autoridade na educação 
sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens. Nessa 
toada, as pessoas especialmente vulneráveis que podem desenvolver 

 
27 Cf. <https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/807838645/direta-de-inconstitucionalidade-adi-
14045761720188120000-ms-1404576-1720188120000/inteiro-teor-807839455?ref=juris-tabs>. Acesso: 
03.04.2020. 
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identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão 
culturalmente naturalizado, devem receber tutela estatal, inclusive de cunho 
jurisdicional, para salvaguardá-las de toda forma de discriminação e 
opressão, em prestígio ao regime constitucional especialmente protetivo 
(Constituição do Estado do Amazonas, §4º, do artigo 242). [...] 10. Uma vez que a 
norma municipal impõe, também, vedação à ideologia de gênero, em afronta 
ao plano educacional inclusivo adotado pelo Poder Executivo Federal no 
exercício de suas funções de traçar os conteúdos pedagógicos, sob a égide 
do Plano Nacional da Educação, julga-se procedente a presente Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal 
e material dos artigos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 439/2017, com efeito erga 
omnes, ex tunc e vinculante” (TJAM, ADI n.º 4004735-30.2017.8.04.0000, 
Tribunal Pleno, Rel. Des. Carla Maria S. dos Reis, DJe de 21.02.2019. Grifos 
nossos).28 

 
- Valem citar trechos do inteiro teor do referido precedente amazonense: “Enuncia 

[a Procuradoria-Geral de Justiça], ainda, que "desse modo, em decorrência dos arts. 1º e 2.° da Lei 
Municipal de Manaus n.° 439/2017, não seria possível, nas escolas do Município, referência à 
compreensão de que a ‘intersexualidade surge como uma condição genética, física ou anatômica 
do sujeito, que apresenta fenótipo que não permite clara definição entre a conceituação binária 
homem/mulher’, assinala Leandro Reinaldo da Cunha, em obra doutrinária, fruto de sua tese de 
doutorado em Direito Civil Comparado, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 
sob a orientação da Profa. Dra. Maria Helena Diniz, ‘seja por apresentar estrutura genital que não 
autoriza a sua alocação em um dos grupos, ou em face de presença de aspectos de genitália 
condizentes com os dois conceitos’. Testifica que ‘seria defeso, em caráter absoluto, explicitar, no 
recinto de escola da Capital, juízo de valor, harmônico ou dissonante, acerca do entendimento de que 
‘a transexualidade advém de uma questão de identidade, ligada ao sexo psicológico’, enquanto que 
‘a intersexualidade’ se relaciona ‘à questão do sexo biológico’, sendo ‘situações bem distintas’, de 
acordo com o magistério de Patricia Sanches, membro fundadora da Comissão de Direito 
Homoafetivo da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ).’ [...] A lei 
questionada incluiu vedação à adoção do que denomina ‘ideologia de gênero’ e acabou por 
estabelecer diretriz legal que apoderou a competência do Poder Executivo de definir, sob as égides 
dos Planos Nacional e Estadual de Educação, o conteúdo programático a ser ministrado em sala 
de aula para alunos que vão desde as crianças até os jovens e adultos atendidos na rede de ensino. 
A inserção em análise abarca uma forma de CENSURA, posto que previamente proíbe qualquer 
discussão não só em relação ao tema que fora incluído de forma ampla e genérica, mas também, 
ao material didático adotado pelas escolas municipais. Isto, sobremaneira, foge a alçada do Poder 
Legislativo. A escola, ambiente de ensino e responsável também pela formação ética e cultural do 
indivíduo, deve manter abertamente o diálogo e a informação com os pais, com seus alunos e com 
a própria sociedade civil, todos num único objetivo: promover o bem geral, por meio de uma 
educação inclusiva e participativa. [...] A vedação didático-pedagógica de conteúdos destinados a 
identidade de gênero em sala de aula sem qualquer respaldo legal, viola, de uma só vez, os 
princípios e valores acima trasladados. A Câmara Municipal de Manaus, enquanto poder estatal, 
responsável pela legislação do município, deveria visar ao bem estar e a organização social de 
Manaus. Impedir que nossas crianças e jovens tenham acesso a conhecimentos e situações com as 
quais terão contato na vida adulta é de todo temerário. A um, porque o acesso à informação não 
pode sofrer censura. A dois, em razão de a educação ter como propósito a inclusão e a difusão do 
conhecimento. A três, porque cabe a ela – a educação – nos preparar para o futuro, em todos os 
seus espectros, inclusive os de gênero. Indene concluir que, quanto mais concreta for a relação do 

 
28 Cf. 
<https://consultasaj.tjam.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=2818792&cdForo=0&uuidCaptc
ha=sajcaptcha_6de8417cdac448e6bd5032cca9109a0c&vlCaptcha=Tns&novoVlCaptcha=>. Acesso: 04.04.2020. 
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aprendiz com diferentes concepções de mundo, maior será a sua capacidade de obter visões 
críticas a seu respeito. Por tal razão e não por acaso, o pluralismo ideológico e a promoção dos 
valores da liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas internacionais antes 
mencionadas. [...] Abdicar das questões de gênero e da orientação sexual, assim como deixar de 
esclarecer sobre as questões biológicas, da identidade de gênero e da sexualidade, não inviabiliza 
a experiência humana e suas singularidades, mas tão somente soma com a desinformação de 
nossos alunos e contribui para a perpetuação de estigmas e da aflição que deles decorre. Assim 
tendo agindo, a Câmara Municipal de Manaus proibiu que os alunos tivessem conhecimento sobre 
as questões de gênero e da sexualidade, contribuindo para a completa ignorância de nossas 
crianças e jovens sobre uma perspectiva fundamental da experiência humana. Mais que isso: 
impediu que a educação, constitucionalmente prevista, pudesse desempenhar seu mister de pleno 
desenvolvimento do educando, de seu preparo para o exercício da cidadania e de sua qualificação 
para o trabalho. [...] Com efeito, diante de tais preceitos, o manejo do aparato estatal para manter 
grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade viola o direito de todos os 
indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (Constituição Federal, artigo 
1º, inciso III, e artigo 5º c.c. artigo 1º, inciso II, e §4º, do artigo 242, ambos da Constituição 
Estadual) [...] O ato legislativo impugnado, recalcitra, ainda, ao princípio da proteção integral, 
dada a sua autoridade na educação sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens. 
Nesse sentir, as pessoas especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades de gênero 
e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado, devem receber tutela 
estatal, inclusive de cunho jurisdicional, para salvaguardá-las de toda forma de discriminação e 
opressão, em prestígio ao regime constitucional especialmente protetivo (Constituição do Estado 
do Amazonas, §4º, do artigo 242). Evidente que a completa vedação à divulgação e ao estudo da 
chamada ‘ideologia de gênero’ - campo sabidamente sensível, alvo de intensos e calorosos debates 
nos mais diversos segmentos da sociedade - se configura em verdadeira censura e ofensa à 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o saber, o que é inadmissível 
no âmbito plural e isonômico do Estado Democrático de Direito e vedado pela Carta Amazonense 
em seu artigo 18, inciso IX. Ressoa indene, portanto, a plausibilidade das alegações esposadas na 
atrial, na medida em que os artigos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 439/2017, violam a todos os 
princípios e normas constitucionais supramencionadas, padecendo de vícios formal e material” 
(grifos nossos). 

 
- “A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), órgão do 

Ministério Público Federal (MPF), enviou ofício ao presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e aos presidentes da Comissão de Legislação e 
Justiça e da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, 
Lazer e Turismo - ambas do Legislativo municipal da capital mineira - alertando 
para a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 274/2017. O PL pretende 
instituir, no Sistema Municipal de Ensino, o programa Escola Sem Partido. 
Também foi encaminhado ofício à Secretária de Educação do Município de Belo 
Horizonte. [...] Os ofícios também citam trechos da decisão liminar concedida pelo 
ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.537, proposta pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino contra lei 
semelhante promulgada no estado de Alagoas. Nessa ADI, o procurador geral da 
República manifestou-se pela inconstitucionalidade da lei alagoana. Ao conceder 
a liminar, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que, do ponto de vista formal, 
compete exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da 
educação, não podendo o Estado "sequer pretender complementar" normas 
federais. Violação - Outro vício da iniciativa parlamentar decorre do fato de que 
o projeto viola o artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição brasileira, segundo o qual 
o regime jurídico dos servidores do Executivo só pode ser alterado por lei de 
iniciativa do chefe do Executivo. Quanto ao aspecto material do programa Escola 



 
 

 

 

sem partido, a liminar do STF registra que a ideia de neutralidade política e 
ideológica ‘é antagônica à de proteção ao pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas e à promoção da tolerância, tal como previstas na 
Lei de Diretrizes e Bases" e que "a toda evidência, os pais não podem 
pretender limitar o universo informacional de seus filhos ou impor à escola 
que não veicule qualquer conteúdo com o qual não estejam de acordo. Esse 
tipo de providência significa impedir o acesso dos jovens a domínios 
inteiros da vida, em evidente violação ao pluralismo e aos seus direitos de 
aprender’”.29 Logo, relativamente à Lei n.º1.725/2017, do Município de Ocauçu, 
e Lei n.º 7.159/2018, do Município de Criciúma/SC, ainda no entendimento da 
PFDC/MPF, “‘o propósito da lei impugnada de cercear a discussão, no 
ambiente escolar, de certos assuntos, contraria os princípios 
conformadores da educação brasileira, dentre os quais, as liberdades 
constitucionais de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 
religiosas e de concepções pedagógicas; e a gestão democrática do ensino 
público”30 (grifos nossos). 

 
2.2. História Institucional (Dworkin) desta Suprema Corte no tema. 
Decisões Monocráticas que culminaram com a histórica decisão da ADPF 
457/GO, precedente que deve ser tido como vinculante ao presente caso 
(cf. arts. 489, §1º, VI, e 926 do CPC). Jurisprudência do STF sobre 
diversidade sexual e de gênero.31 

 
O histórico julgamento desta Suprema Corte na ADPF 

457/GO foi fruto de maturação de entendimento objeto de diversas decisões 
monocráticas de integrantes da Corte sobre o tema, como se passa a 
demonstrar. 

 
 

29 Cf. <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-aponta-inconstitucionalidade-do-projeto-
escola-sem-partido-da-camara-municipal-de-belo-horizonte>. Acesso: 03.04.2020. 
30 Cf. <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/14/interna_politica,659916/mpf-quer-
que-stf-julgue-inconstitucional-projetos-de-escola-sem-partid.shtml>. Acesso: 03.04.2020. 
31 Para explicação geral da jurisprudência do STF como um todo sobre a diversidade sexual e de gênero: 
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Mobilização Judicial pelos direitos da diversidade sexual e de gênero no 
Brasil. In: GREEN, James N. QUINALHA, Renan Honório CAETANO, Marcio. FERNANDES, Marisa. História 
do Movimento LGBT no Brasil, São Paulo: Ed. Alameda, 2018, p. 449-470. Para ampla explicação da decisão do 
STF sobre as uniões homoafetivas (STF, ADPF 132/ADI 4277): VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da 
Homoafetividade. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais 
Homoafetivos, 3ª Ed., Bauru: Ed. Spessoto, 2019, Cap. 13, itens 6 e 7. Para explicação da decisão do STF sobre 
direitos das pessoas transgênero a alterarem seu prenome e gênero no registro civil independente de cirurgia, laudos 
e ação judicial (STF, ADI 4275/RE 670.422/RS e CIDH, OC 24/17): VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. STF e o 
Registro Civil das Pessoas Transgênero. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Transgêneros, Brasília: Ed. 
Zakarewicks, 2019, p. 309-328. Para explicação da decisão do STF que reconheceu a homotransfobia como crime 
de racismo (sem legislar nem fazer analogia, mas pelo conceito político-social de raça e racismo: STF, ADO 26/MI 
4.733): VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições 
Constitucionais ao Legislativo. A Eficácia Jurídica Positiva das Ordens Constitucionais de Legislar em geral 
e dos Mandados de Criminalização em particular, 2ª Ed., Bauru: Ed. Spessoto, 2019, Posfácio. Para defesa dos 
direitos das pessoas intersexo à luz de precedentes do Tribunal Constitucional Alemão e da Corte Interamericana de 
direitos humanos (CIDH, OC 24/17): VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Direito à autodeterminação de gênero. 
In: DIAS, Maria Berenice (org.). Intersexo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 105-116. 
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Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
em diversas decisões monocráticas em prol da inconstitucionalidade, com 
consequente suspensão cautelar, de leis caracterizadoras do que se 
convencionou chamar de “Escola sem Partido” (sic). Isso foi inclusive notado 
em artigo de Lenio Streck, ao criticar decisão monocrática de Desembargadora 
que divergiu do entendimento já sinalizado por tais decisões de Ministros 
integrantes desta Suprema Corte. Com efeito, na pertinente crítica do célebre 
autor: 

 
O Supremo Tribunal Federal já não deixou claro, claríssimo, o papel do ensino e, por que 
não, da educação tout court quando do julgamento da ADPF 548? E não existem cinco 
cautelares que dizem o contrário do que diz Desembargadora (ADI 5.537/AL e das ADPF 
457/GO, 461/PR, 465/TO e 526/PR)? As cinco cautelares dizem respeito à, 
exatamente, mesma matéria. Mas vou mais longe, porque invoco a ADPF 548. “Ah, é diferente. 
O assunto da ADPF 548 era a liberdade de cátedra universitária”. Dando de barato que não há 
nenhum cinismo por trás dessa possível réplica, respondo. Em três pontos. Um: Se é diferente, não 
há que se fazer o distinguishing? Afinal, não dizem por aí que temos um ‘sistema de 
precedentes’? Dois, e mais importante: E os princípios subjacentes à decisão? Será que alguém 
em sã consciência pensaria que, quando o STF diz que há liberdade de manifestação de ideias no 
contexto educacional, isso é aplicável somente às universidades? Algo como ‘veja bem, é verdade 
que o STF chancelou a liberdade de expressão, mas só vale pra universidade. Pra escola não vale.’ 
Por favor, respeitemos as inteligências uns dos outros. Três: As cinco cautelares já referidas 
matam a charada (veja-se a liminar do ministro Roberto Barroso suspendendo o Escola-Sem-
Partido-Versão-Alagoas). Isso não vale de nada quando uma desembargadora de Tribunal de 
Justiça está a decidir algo que, reconhecidamente (por ela mesma), tem o ESP como pano de fundo? 
Não esqueçamos que, no julgamento da ADPF 548, o caso do “disque-denúncia” da deputada de 
SC foi referido em obiter dictum. O que quero dizer é que esse é mais um exemplo da ausência 
de uma epistemologia jurídica, de uma teoria da decisão autêntica no direito brasileiro. Não há 
critérios. Igualzinho ao Sr. Buckley. Quer dizer: critérios existem. Leis existem. O que falta é 
um cuidado para com a aplicação.32 (grifos nossos) 

 
Analisemos as decisões monocráticas mencionadas: 
 

Nas ADIns n.º 5.537/AL, 5.580/AL e 6.039/AL e nas ADPF n.º 461/PR e 
465/TO, o Ministro Roberto Barroso bem apontou tanto a 
inconstitucionalidade formal quanto material da lei estadual em questão. No 
primeiro aspecto, apontou a competência privativa da União para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF/88), bem aduzindo 
que “legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre a orientação, sobre as 
finalidades e sobre os alicerces da educação. Ocorre justamente que a liberdade 
de ensinar e o pluralismo de ideias constituem diretrizes para a organização da 
educação impostas pela própria Constituição”, ao passo que “não há dúvida de 
que a regulamentação do tipo de educação apto a gerar ‘o pleno desenvolvimento 
da pessoa’ e a ‘promoção humanística do país’ integra o conteúdo de ‘diretriz 
da educação nacional’ e, portanto, constitui competência normativa privativa da 
União. É intuitivo, ainda, que a supressão de campos inteiros do saber da sala de 

 
32 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Por gostar do Escola Sem Partido, desembargadora de SC ignora STF. In: Revista 
Consultor Jurídico, 31.01.2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-31/senso-incomum-gostar-
escola-partido-desembargadora-sc-ignora-stf>. Acesso: 03.04.2020. 
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aula desfavorece o pleno desenvolvimento da pessoa”. Já em termos de 
inconstitucionalidade material, apresentou fundamentação paradigmática, 
pela qual muito bem explicou que: (i) a imposição de neutralidade, ao menos na 
forma pretendida, implicaria cerceamento do exercício docente-pedagógico, 
caracterizador de censura a um sistema educacional inclusivo: (i.1) a uma, 
porque contradiz o princípio de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 
para impor a ideologia dominante sobre modos alternativos de pensamento, 
especialmente os emancipatórios, que incentivem a construção do pensamento 
crítico nos(as) estudantes; (i.2) a enviesada (e não-comprovada) alegação de 
abusos por parte de docentes pode perfeitamente ser combatida por meio menos 
gravoso, a saber, o sistema de denúncias ex post facto, ao passo que a extrema 
vagueza (amplitude) das proibições genéricas traz o grave risco de aplicação 
parcial de normas a docentes que não compartilham a ideologia dominante, 
fazendo com que deixem de propor reflexões críticas sobre temas relevantes do 
momento (chilling effect); (i.2.1) embora evidentemente a liberdade de cátedra 
tenha limites e seja menos ampla que a liberdade de expressão, por dever se 
manter adstrita ao conteúdo programático aprovado pelo Ministério da Educação 
ou pela Secretaria (Estadual ou Municipal) de Educação, devendo assim ter suas 
manifestações em sala de aula vinculadas aos standards profissionais aplicáveis 
à disciplina que aplica e dever trabalhar e aceitar com as divergências e 
questionamentos de estudantes, nada disso justifica a pretensão do “Programa 
Escola Sem Partido” (sic), por implicar em censura e limitação abusiviva e 
desproporcional à liberdade de cátedra, por sequer definir o que entende por 
doutrinação ilícita [mediante regras de conteúdo taxativo, donde compreensível 
em suas principais possibilidades de aplicação], o que permite aplicação seletiva 
e discriminatória das suas normas (cf. supra e infra); (i.3) portanto, a 
normatização em questão é inadequada para alcançar a finalidade que diz 
perseguir, violando assim o princípio da proporcionalidade, a uma por sequer 
definir o que seria “doutrinação”, ensejando o citado risco de aplicação seletiva e 
discriminatória das punições que prevê apenas a quem divergir do pensamento 
dominante, mas também porque não existe escola  sem ideologia (Leandro Karnal, 
cf. supra), pois não existe grau zero de sentido, ao passo que também é falsa a 
crença de que estudantes seriam “folhas em branco” que aceitariam quaisquer 
informações de maneira acrítica [até porque isso contradiz a notória realidade 
objetiva segundo a qual Professores(as) têm inclusive dificuldade de se impor em 
salas de aula]; (ii) os pais não podem pretender limitar o universo de informações 
que as escolas fornecem a seus filhos apenas por não estarem de acordo com o 
conteúdo, ante o dever legal, constitucional e convencional das escolas 
promoverem a liberdade, a tolerância e o respeito aos direitos humanos 
[concordância prática do direito humano dos pais à educação moral dos filhos 
com o direito humano à não-discriminação e a uma educação inclusiva e não-
discriminatória nas escolas, cf. infra]. Vale a transcrição dos exatos termos de 
tal paradigmática manifestação, embora aqui já sintetizada no essencial: 

 
“Ainda que se reconhecesse que o Estado tem de competência para dispor sobre a liberdade de 
ensinar (o que não me parece ser o caso, como já exposto), o exercício de tal competência, por 
meio da norma impugnada, teria deixado de observar os limites determinados pela Constituição. 
[...] 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”. Isso porque (consoante 



 
 

 

 

manifestação do Ministério da Educação), “O cerceamento do exercício docente, portanto, fere 
a Constituição brasileira ao restringir o papel do professor, estabelecer a CENSURA de 
determinados conteúdos e materiais didáticos, além de proibir o livre debate no ambiente 
escolar. Da mesma forma, esse cerceamento pedagógico impede o cumprimento do princípio 
constitucional que assegura aos estudantes a liberdade de aprender em um sistema 
educacional inclusivo. [...] [consoante manifestação da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social do Ministério da Educação] “Ao definir a 
neutralidade como um princípio educacional, o Projeto de Lei contradiz o princípio 
constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas uma vez que tal pluralidade 
efetiva-se somente mediante o reconhecimento da diversidade do pensamento, dos diferentes 
saberes e práticas. O cerceamento do exercício docente, portanto, fere a Constituição brasileira 
ao restringir o papel do professor, estabelecer a censura de determinados conteúdos e materiais 
didáticos, além de proibir o livre debate no ambiente escolar. Da mesma forma, esse 
cerceamento pedagógico impede o cumprimento do princípio constitucional que assegura aos 
estudantes a liberdade de aprender em um sistema educacional inclusivo.” [Afinal, consoante 
a mesma Secretaria] O argumento explicitado no documento de que existem professores que 
impõem ideologias e induzem os estudantes a um pensamento único, usado como justificativa 
para suposta neutralidade educacional, na verdade, trata-se de uma deturpação da pluralidade 
presente no processo de construção de conhecimento que historicamente esteve presente nos 
espaços educacionais. Tal argumento também se propõe a incriminar os professores que 
manifestam posicionamentos presentes na sociedade, quando a diversidade de concepções 
integra o desenvolvimento acadêmico social cultural dos estudantes”. Relativamente ao art. 205 
da CF/88, apontou que “A educação assegurada pela Constituição de 1988, segundo seu texto 
expresso, é aquela capaz de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua capacitação 
para a cidadania, a sua qualificação para o trabalho, bem como o desenvolvimento 
humanístico do país”. [Sobre o argumento do direito dos pais à educação moral dos filhos, 
aduziu que] 35. O próprio Protocolo Adicional de São Salvador, ao reconhecer o direito dos 
pais de escolher o tipo de educação que deverá ser ministrada a seus filhos, previsto no artigo 12, 
§4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, condiciona tal direito à opção por uma 
educação que esteja de acordo com os demais princípios contemplados no Protocolo e que, 
por consequência, seja apta ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, à 
participação em uma sociedade democrática, à promoção do pluralismo ideológico e das 
liberdades fundamentais. 36. A toda evidência, os pais não podem pretender limitar o 
universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer conteúdo 
com o qual não estejam de acordo. Esse tipo de providência – expressa no art. 13, § 5º – 
significa impedir o acesso dos jovens a domínios inteiros da vida, em evidente violação ao 
pluralismo e ao seu direito de aprender. A educação é, justamente, o acúmulo e o 
processamento de informações, conhecimentos e ideias que proveem de pontos de vista distintos, 
experimentados em casa, no contato com amigos, com eventuais grupos religiosos, com 
movimentos sociais e, igualmente, na escola. 37. Há uma evidente relação de causa e efeito entre 
o que pode dizer um professor em sala de aula, a exposição dos alunos aos mais diversos 
conteúdos e a aptidão da educação para promover o seu pleno desenvolvimento e a tolerância à 
diferença. Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo 
tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais 
confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. É por isso que o 
pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são assegurados na Constituição 
e em todas as normas internacionais antes mencionadas, sem que haja menção, em qualquer uma 
delas, à neutralidade como princípio diretivo. 38. A própria concepção de neutralidade é 
altamente questionável, tanto do ponto de vista da teoria do comportamento humano, quanto do 
ponto de vista da educação. Nenhum ser humano e, portanto, nenhum professor é uma ‘folha 
em branco’. Cada professor é produto de suas experiências de vida, das pessoas com quem 
interagiu, das ideias com as quais teve contato. Em virtude disso, alguns professores têm mais 
afinidades com certas questões morais, filosóficas, históricas e econômicas; ao passo que outros 
se identificam com teorias diversas. Se todos somos – em ampla medida, como reconhecido pela 
psicologia – produto das nossas vivências pessoais, quem poderá proclamar sua visão de mundo 



 
 

 

 

plenamente neutra?[5] A própria concepção que inspira a ideia da ‘Escola Livre’ – 
contemplada na Lei 7800/2016 – parte de preferências políticas e ideológicas. [...] 39. Está 
claro, portanto, que a neutralidade pretendida pela Lei alagoana colide frontalmente com o 
pluralismo de ideias, com o direito à educação com vistas à formação plena como ser humano, 
à preparação para o exercício da cidadania e à promoção da tolerância, valores afirmados pela 
Constituição e pelos tratados internacionais que regem a matéria. 40. A Lei 7.800/2016 traz, 
ainda, previsões de inspiração evidentemente cerceadora da liberdade de ensinar assegurada 
aos professores, que evidenciam o propósito de constranger e de perseguir aqueles que 
eventualmente sustentem visões que se afastam do padrão dominante, estabelecendo vedações – 
extremamente vagas – tais quais: (i) proibição de conduta por parte do professor que possa 
induzir opinião político-partidária, religiosa ou mesmo filosófica nos alunos (art. 2º); (ii) 
proibição de manifestar-se de forma a motivar os alunos a participar de manifestações, atos 
públicos ou passeatas (art. 3º, III); (iii) dever de tratar questões políticas, socioculturais e 
econômicas, ‘de forma justa’, ‘com a mesma profundidade’, abordando as principais teorias, 
opiniões e perspectivas a seu respeito, concorde ou não com elas (art. 3º, IV). 41. As aludidas 
proibições dirigidas aos professores são formuladas com a indicação expressa de que seu 
descumprimento ensejará punição disciplinar com base no Código de Ética Funcional dos 
Servidores Públicos e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas 
(art. 7º). 42. Mais uma vez, está presente no aludido dispositivo a intenção de impor ao 
professor uma apresentação pretensamente neutra dos mais diversos pontos de vista – 
ideológicos, políticos, filosóficos – a respeito da matéria por ele ensinada, determinação que 
é inconsistente do ponto de vista acadêmico e evidentemente violadora da liberdade de 
ensinar. Confira-se, nesse sentido, o que diz Robert Post sobre o tema: ‘[...]. É evidente que 
qualquer pretensão de neutralidade política é inconsistente com princípios elementares da 
liberdade acadêmica. A pretensão de neutralidade política imporia ao professor a exposição de 
todos os lados de uma questão controvertida do ponto de vista político. No entanto, qualquer 
determinação nesse sentido seria incompatível com o respeito, por parte do professor, aos 
standards profissionais que regem a sua atividade. Basta considerar o caso do biólogo que ensina 
teoria da evolução. A teoria da evolução é controversa politicamente porque o significado literal 
da Bíblia é objeto de debate político. Pretender que o biólogo confira tempo igual a uma teoria 
de desenho inteligente (theory of intelligent design), somente porque pessoas leigas, 
engajadas politicamente, acreditam nessa teoria, é dizer que o professor, em nome da 
neutralidade política, deve apresentar como críveis ideias que a sua profissão reconhece 
como falsas. A razão de ser da liberdade acadêmica é justamente proteger a convicção 
acadêmica deste tipo de controle político. A liberdade acadêmica obriga os professores a 
utilizarem critérios acadêmicos e não políticos para guiar sua atividade.” (Grifou-se). 
43. Justamente porque os conteúdos acadêmicos podem ser muito abrangentes e suscitar 
debates políticos, Post observa que a permanente preocupação do professor quanto às 
repercussões políticas de seu discurso em sala de aula e quanto à necessidade de apresentar 
visões opostas os levaria a deixar de tratar temas relevantes, a evitar determinados 
questionamentos e polêmicas, o que, por sua vez, suprimiria o debate e desencorajaria os 
alunos a abordar tais assuntos, comprometendo-se a liberdade de aprendizado e o 
desenvolvimento do pensamento crítico. 44. 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. 45. Vale 
notar, ademais, que a norma impugnada expressa uma desconfiança com relação ao professor. 
Os professores têm um papel fundamental para o avanço da educação e são essenciais para a 
promoção dos valores tutelados pela Constituição. Não se pode esperar que uma educação 
adequada floresça em um ambiente acadêmico hostil, em que o docente se sente ameaçado e 
em risco por toda e qualquer opinião emitida em sala de aula. A lei impugnada, nesta medida, 
desatende igualmente ao mandamento constitucional de valorização do profissional da educação 



 
 

 

 

escolar (CF/1988, art. 206, V). [...] 49. Não há dúvida de que a liberdade de ensinar se 
submete à consecução dos fins para os quais foi instituída. Deve, por isso, observar os 
standards profissionais aplicáveis à disciplina ministrada pelo professor. Ensinar matemática 
ou física segue padrões distintos de ensinar história e geografia. Cada campo do saber tem seus 
limites e suas particularidades. Alguns podem trabalhar com maior objetividade do que outros. E 
o professor deve ser preparado para observar os standards mínimos da sua disciplina, para 
preservar o pluralismo quando pertinente, para não impor sua visão de mundo, para 
trabalhar com os questionamentos e as divergências dos estudantes. Preparar o professor 
envolve a formulação de políticas públicas adequadas – e não seu cerceamento e punição. 
Envolve, ainda, a definição de tais standards com clareza. [...] 51. Mas o que é doutrinação? O 
que configura a imposição de uma opinião? Qual é a conduta que caracteriza propaganda religiosa 
ou filosófica? Qual é o comportamento que configura incitação à participação em manifestações? 
Quais são os critérios éticos aplicáveis a cada disciplina, quais são os conteúdos mínimos de cada 
qual, e em que circunstâncias o professor os terá ultrapassado? 52. A lei não estabelece critérios 
mínimos para a delimitação de tais conceitos, e nem poderia, pois o Estado não dispõe de 
competência para legislar sobre a matéria. Trata-se, a toda evidência, de questão objeto da Lei de 
Diretrizes de Bases da Educação, matéria da competência privativa da União, como já observado. 
53. O nível de generalidade com o que as muitas vedações previstas pela Lei 7.800/2016 
foram formuladas gera um risco de aplicação seletiva e parcial das normas (chilling effect), 
por meio da qual será possível imputar todo tipo de infrações aos professores que não partilhem 
da visão dominante em uma determinada escola ou que sejam menos simpáticos à sua direção. 
Como muito bem observado por Elie Wiesel: ‘A neutralidade favorece o opressor, nunca a vítima. 
O silêncio encoraja o assédio, nunca o assediado’. 54. A norma é, assim, evidentemente 
INADEQUADA para alcançar a suposta finalidade a que se destina: a promoção de 
educação sem “doutrinação” de qualquer ordem. É tão vaga e genérica que pode se prestar 
à finalidade inversa: a imposição ideológica e a perseguição dos que dela divergem. 
Portanto, a lei impugnada limita direitos e valores protegidos constitucionalmente SEM 
NECESSARIAMENTE PROMOVER outros direitos de igual hierarquia. Trata-se, assim, 
de norma que viola o princípio constitucional da proporcionalidade (art. 5º, LIV e art. 1º), 
na vertente ADEQUAÇÃO, por não constituir instrumento apto à obtenção do fim que 
alega perseguir” (grifos nossos). 

 

Na ADPF n.º 526/PR, o Ministro Dias Toffoli ratificando a posição do 
Ministro Roberto Barroso nas decisões monocráticas supra. Relativamente a “lei 
municipal ora em análise proíbe, nos ambientes escolares mantidos pela 
Municipalidade, ‘a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de 
ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou 
ainda atividades culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo 
‘gênero’ ou ‘orientação sexual’’”, aduziu, em termos de inconstitucionalidade 
formal, que “Conquanto os Estados e Municípios detenham competência 
para suplementar a legislação federal e adaptá-la à sua realidade local, 
naquilo que for peculiar ao seu sistema de ensino, não poderão as 
entidades federativas menores dispor de modo contrário ao quanto 
estabelecido na legislação federal”. Por fim, destacou que “De fato, a 
supressão de conteúdo curricular é medida grave que atinge diretamente 
o cotidiano dos alunos e professores na rede municipal de ensino com 
consequências evidentemente danosas, ante a submissão em tenra idade a 
proibições que suprimem parte indispensável de seu direito ao saber”, parte 
final esta que denota fundamento, também, de inconstitucionalidade 
material. 

 
Na ADPF n.º 462, o Ministro Edson Fachin suspendeu cautelarmente lei 

local (de Blumenau/SC), que proibia o debate de gênero nas escolas, pelo perfeito 



 
 

 

 

entendimento segundo o qual “O direito à igualdade sem discriminações 
abrange a identidade de gênero”, bem como que “é inviável e atentatório ao 
princípio da dignidade da pessoa humana proibir que o Estado ‘fale, aborde, 
debata e, acima de tudo, pluralize as diversas formas do gênero e da 
sexualidade’”. Segundo o Ministro Fachin, “o direito à educação 
necessariamente abrange a obrigação estatal de capacitar todas as pessoas para 
participar efetivamente de uma sociedade livre e favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as pessoas e grupos raciais, étnicos ou 
religiosos”, na medida em que “‘Somente o convívio com a diferença e com o 
seu necessário acolhimento gera a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’”, pois “‘Não admitir 
a livre expressão do gênero e não promover sua compreensão é atitude 
absolutamente violadora da dignidade e da liberdade de ser’”. Bem como 
informou que está liberada para julgamento a ADI 5668, que pode afirmar o 
mesmo entendimento em âmbito nacional, por interpretação conforme a 
Constituição da lei que positivou o Plano Nacional de Educação. 

 
Por fim, na ADPF n.º 457/GO, o Ministro Alexandre de Moraes, em sede de 

agravo regimental, também concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia 
de lei que versava sobre proibição do debate de gênero nas escolas. Embora 
tenha, inicialmente, extinto a ação, Sua Excelência se convenceu das razões 
aduzidas em agravo regimental e, assim, reconsiderou a decisão anterior. 
Decisão esta mantida e ampliada no histórico julgamento de mérito, ao se 
declarar a inconstitucionalidade formal e material da pretensão de se proibir 
que Professores(as) abordem temas nas escolas apenas por determinados 
pais e/ou determinadas mães considerarem-nos “ideológicos” (sic) e/ou não 
desejarem que sejam trabalhados nas escolas.  

 
Nesse sentido, à luz do disposto no art. 926 do CPC, deve 

esta Suprema Corte manter estável e íntegra sua jurisprudência, aplicando 
no presente julgamento o quanto decidido na ADPF n.º 457. Nesse sentido, a 
emblemática doutrina de Lenio Streck sobre o citado dispositivo legal: 

 
Assim, haverá coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas 
decisões o forem para os casos idênticos; mais do que isto, estará assegurada a 
integridade do direito a partir da força normativa da Constituição. Coerência e 
integridade são elementos da igualdade. No caso específico da decisão judicial, isso 
significa: os diversos casos terão a igual consideração. Analiticamente: a) Coerência 
liga-se à consistência lógica que o julgamento de casos semelhantes deve guardar entre 
si. Trata-se de um ajuste que as circunstâncias fáticas do caso deve guardar com os 
elementos normativos que o Direito impõe ao seu desdobramento; b) Integridade exige 
que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do Direito, 
numa perspectiva de ajuste de substância. De algum modo, a integridade refere-se a um 
freio ao estabelecimento de dois pesos e duas medidas nas decisões judiciais, 
constituindo-se em uma garantia contra arbitrariedades interpretativas, vale dizer, 
coloca efetivos freios às atitudes solipsistas-voluntaristas. A igualdade política exige que 
coerência e integridade sejam faces da mesma moeda. [...] Uma melhor leitura do art. 
926 indica que o julgador não pode tirar da manga do colete um argumento que seja 
incoerente com aquilo que antes se decidiu, a não ser, é claro, que reconheça que, hoje, 
não fazem mais sentido. Não há – e não pode haver – compromisso com o erro. 
Arrependimentos institucionais fazem parte do jogo. Um exemplo parafraseado de 



 
 

 

 

Dworkin, de seu Império do Direito: por algum tempo o judiciário vinha declarando que 
médicos, engenheiros etc, eram responsáveis pelos danos causados por negligência, mas 
que os advogados eram imunes. Chega ao judiciário uma nova causa envolvendo, agora, 
a responsabilidade civil de causídicos. Por coerência, os advogados deveriam ficar 
imunes naquela causa. Afinal, é assim que as cortes vinham decidindo, inclusive a Corte 
Suprema. Só que, em face da integridade do direito, a tal imunidade feria a igualdade. 
Logo, a coerência deve ser quebrada pela integridade, passando também os advogados a 
responder civilmente. Quer dizer: coerência e integridade são padrões que se 
combinam. Não há relação de oposição ou conflito, mas de complementaridade. [...]33 
(grifos nossos) 

 
Por oportuno, lembre-se, na seara da diversidade sexual, 

marco histórico e paradigmático é a decisão do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADPF 132/ADI 4277, que reconheceu o status jurídico-familiar 
da união homoafetiva enquanto união estável constitucionalmente protegida, 
com igualdade de direitos relativamente à união heteroafetiva. Entre os diversos 
aspectos relevantes da referida decisão, vale destacar precisa afirmação do 
Ministro Ayres Britto, ao enunciar que as pessoas são livres para vivenciarem 
sua orientação sexual e sua sexualidade em sentido amplo como bem 
entenderem, desde que não a usem para oprimir a sexualidade alheia, como 
nos exemplos do estupro e da pedofilia, bem citou o Ministro. Que ainda 
afirmou que o silêncio constitucional sobre as formas como as pessoas utilizam 
sua sexualidade reforça a licitude da homossexualidade, pela lógica kelseniana, 
positivada no art. 5º, II, de que tudo aquilo que não é expressamente proibido 
tem-se por permitido. Daí o Ministro Celso de Mello ter afirmado que ninguém 
pode ser discriminado em razão de sua orientação sexual (e, por identidade de 
razões, por identidade de gênero), bem como que a função contramajoritária da 
jurisdição constitucional demanda a proteção das minorias sexuais de 
opressões majoritárias diversas. De sorte a que, nos termos do voto do Ministro 
Gilmar Mendes, na omissão do Legislativo na garantia de direitos 
fundamentais de minorias e grupos vulneráveis, deve a jurisdição 
constitucional atuar positivamente para coibir as discriminações que sofrem. 
Afinal, consoante os votos dos Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, 
bem como da Ministra Cármen Lúcia, é necessária uma interpretação 
sistemático-teleológica da Constituição, para interpretar os dispositivos 
constitucionais em conjunto com a vedação constitucional de preconceitos e 
discriminações de quaisquer espécies (art. 3º, IV), a tornar inconstitucionais as 
discriminações por orientação sexual (e, por identidade de razões, por 
identidade de gênero). Entendimento este recentemente reafirmado, também 
por unanimidade, no julgamento da ADI 5971, ao declarar a 
inconstitucionalidade da pretensão de lei do Distrito Federal de proteger 
somente as famílias heteroafetivas, apontando ser inconstitucional não se 
aplicar a especial proteção devida pelo Estado às famílias (art. 226 da CF/88) 
também às famílias homoafetivas, pois “‘Quando a norma prevê a instituição de 
diretrizes para implantação de política pública de valorização da família no 

 
33 STRECK, Lenio Luiz. Comentários ao art. 926. In: STRECK, Lenio Luiz. NUNES, DIerle. CUNHA, Leonardo 
Carneiro. FREIRE, Alexandre (orgs). Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. Saraiva, 2016, p. 
1.186-1.187. 



 
 

 

 

Distrito Federal, deve-se levar em consideração também aquelas entidades 
familiares formadas por união homoafetiva’, concluiu o relator da ação, Ministro 
Alexandre de Moraes”34.35  

 
A não-discriminação por orientação sexual foi 

reafirmada, pelo STF, também no julgamento da ADPF 291, que reiterou a 
proibição de homofobia nas Forças Armadas, ao afirmar como não-
recepcionado o nomen juris do “crime de pederastia” e a expressão 
“homossexual ou não” do tipo penal de atos libidinosos nas dependências 
castrenses, corretamente tida como geradora de efeito discriminatório 
(discriminação indireta) a militares homossexuais. Embora o tipo penal tenha 
se mantido, o STF expressamente reiterou o dever constitucional de não-
discriminação por orientação sexual, e agora nas Forças Armadas, onde a 
homofobia decorrente dos estigmas descabidamente imputados à 
homossexualidade é ainda maior.36 

 
Na seara da diversidade de gênero, a histórica e 

paradigmática decisão do STF se deu nos dias 28.02 e 01.03.2018, pela ADI 
4275, e em agosto de 2018, pelo término do julgamento do RE 670.422/RS, 
quando afirmou o direito de pessoas transgênero alterarem seu prenome e seu 
gênero (“sexo jurídico”) no registro civil independentemente de cirurgia, laudos 
de profissionais de saúde e ação judicial. Ratificando a decisão da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva n.º 24/17, 
afirmou o STF que o direito fundamental e humano ao livre 
desenvolvimento da personalidade garante às pessoas plena autonomia na 
definição de sua identidade de gênero, por pura autopercepção. De sorte que 
não se pode condicionar o respeito à identidade de gênero autopercebida a 
procedimentos cirúrgicos, inclusive porque geram a castração da pessoa e, de 
qualquer forma, implicam em severa intervenção em sua integridade corporal, de 
sorte a violar o clássico direito de personalidade à integridade física e moral do 
indivíduo, por tais procedimentos dependerem de indispensável concordância, 
que obviamente é viciada quando ela é apresentada como condição para 
adequação do registro civil à identidade de gênero autopercebida da pessoa, e 

 
34 Cf. <https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=425213>. 
Acesso: 05.04.2020. 
35 BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. ADI n. 4.277 – 
Constitucionalidade e relevância da decisão sobre união homoafetiva: o STF como instituição 
contramajoritária no reconhecimento de uma concepção plural de família. In: Revista de Direito FGV, vol. 9, 
n.º 1, São Paulo, Jan./Jun. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
24322013000100004>. Acesso: 05.04.2020. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Função Contramajoritária e 
reconhecimento da união homoafetiva: um debate. In: Justificando, 10.09.2017. Disponível em: 
<http://www.justificando.com/2017/09/10/funcao-contramajoritaria-e-reconhecimento-da-uniao-homoafetiva-um-
debate/>. Acesso: 05.04.2020. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. União homoafetiva e heteroafetiva são iguais. 
In: Revista Consultor Jurídico, 25.02.2012. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2012-fev-25/constituicao-
reconhece-direito-escolher-modo-vida-inclusive-afetivo>. Acesso: 05.04.2020. 
36 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Decisão do STF sobre atos sexuais nas Forças Armadas é positiva, mas 
insuficiente. In: Justificando, 10.11.2015. Disponível em: <http://www.justificando.com/2015/11/10/decisao-do-
stf-sobre-atos-sexuais-nas-forcas-armadas-e-positiva-mas-insuficiente/>. Acesso: 05.04.2020. 
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nem a laudos de profissionais da saúde, precisamente por se tratar de tema 
relativo à esfera de liberdade individual, onde a pessoa é soberana para reger 
sua vida em termos de livre desenvolvimento da personalidade. 
Consequentemente, abusiva a exigência de autorização judicial, pois se trata-
se de tema pautado em pura autopercepção, decorrente da autonomia da 
vontade, descabe exigir-se postura de mera chancela do Judiciário. As decisões 
(do STF e da CIDH) são enfáticas: identidade de gênero não se prova, devendo 
ser aceita a declaração de vontade da pessoa transgênero sobre sua real 
identidade de gênero autopercebida. Decisão essa (da ADI 4275) regulamentada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (Provimento n.º 73/2018), que foi proferida 
no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo que 
mulheres transexuais são mulheres, enquadrou-as na cota de candidaturas 
legalmente destinada ao gênero feminino e determinou o respeito de seu nome 
social, tanto no nome que aparece ao público quando da candidatura, quanto 
de seu título de eleitor (TSE, Consulta 0604054-58.2017.6.00.000037).38 

 
Ainda na seara de gênero, não se pode esquecer das 

também históricas decisões sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, 
afirmada na ADC 19, bem como pelo caráter de ação penal pública 
incondicionada dos processos relativos à violência doméstica contra a mulher, 
independente de “representação”, na ADI 4424. Nas referidas decisões, o STF 
reconheceu o caráter de vulnerabilidade da mulher, pela violência 
proporcionalmente muitíssimo maior que ela sofre em razão de seu gênero 
relativamente ao homem, de sorte ao aspecto material da isonomia admitir o 
tratamento desigual, mediante a proteção especial que a Lei Maria da Penha 
confere ao gênero feminino39. Bem como reconheceu que referida 

 
37 Voto do Relator disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/voto-tarcisio-transgeneros.pdf>. Para explicação 
desta histórica decisão, juntamente à do STF na ADI 4275: VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. STF e TSE fazem 
História ao afirmarem a Cidadania de Transexuais e Travestis. Justificando, 02.03.2018. Disponível em: 
<http://justificando.cartacapital.com.br/2018/03/02/stf-e-tse-fazem-historia-ao-afirmar-cidadania-de-transexuais-e-
travestis/>. Para o parecer de autoria do signatário, que acompanhou a consulta formulada pela Senadora Fátima 
Bezerra ao TSE: <https://www.academia.edu/34766024/Parecer_-
_Consulta_ao_TSE_sobre_expressão_cada_sexo_da_Lei_Eleitoral> (último acesso a todos em 21.05.2018). 
38 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. O arco-íris coloriu as Américas! In: Justificando, 12.01.2018. Disponível 
em: <http://www.justificando.com/2018/01/12/o-arco-iris-coloriu-as-americas/>. Acesso: 05.04.2020. 
39 “No julgamento da ADC 19, a votação foi unânime para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da 
Lei 11.340/2006. A ação foi ajuizada pela Presidência da República com o objetivo de pacificar entendimento sobre 
a aplicação da lei e, assim, permitir decisões uniformes em todas as instâncias do Judiciário. O Plenário acompanhou 
o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, que destacou na ocasião que a lei “retirou da invisibilidade e do silêncio 
a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no sentido 
de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, proteção e justiça”. O Ministro Ricardo 
Lewandowski lembrou que quando o artigo 41 da Lei Maria da Penha retirou os crimes de violência doméstica do 
rol dos crimes menos ofensivos e, portanto, da alçada dos Juizados Especiais, colocou-se em prática “uma política 
criminal com tratamento mais severo, consentâneo com sua gravidade”. Ainda naquele julgamento, a Ministra Rosa 
Weber disse que a Lei Maria da Penha “inaugurou uma nova fase de ações afirmativas em favor da mulher na 
sociedade brasileira”. No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux disse que a lei está em consonância com a proteção 
que cabe ao Estado dar a cada membro da família, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. 
O Ministro Gilmar Mendes observou que o próprio princípio da igualdade contém uma proibição de discriminar 
e impõe ao legislador a proteção da pessoa mais frágil. Segundo ele, “não há inconstitucionalidade em legislação 
que dá proteção ao menor, ao adolescente, ao idoso e à mulher”. Nesse contexto, o Ministro Celso de Mello, decano 
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vulnerabilidade da mulher, nas relações familiares, em inúmeros casos a torna 
dependente (financeira e emocionalmente) do marido/companheiro, de sorte 
que a exigência de representação acabava deixando-a em situação dramática, 
na qual muitas vezes via-se obrigada por diversas razões a não “representar” o 
marido. Inclusive pela lógica de relacionamentos abusivos que notoriamente 
vulnerabiliza a vítima, criando um círculo vicioso muito difícil de se quebrar. 
De sorte que o STF interpretou o Direito Penal e do Direito Processual Penal de 
forma a proteger os direitos humanos das mulheres, enquanto grupo 
vulnerável40.41 

 
Especificamente sobre a homotransfobia, o STF 

reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional na proteção 
penal expressa e específica da população LGBTI+ e, nesse sentido, para afastar 
tal omissão pela interpretação conforme a Constituição dos crimes raciais para, 
a partir do hegemônico conceito político-social (e não biológico) de raça e 
racismo na literatura negra antirracismo e em precedente histórico do STF 
(caso Ellwanger, HC n.º 82.424/RS) reconhecer que a homotransfobia se 
enquadra no conceito constitucional e legal de racismo e, assim, dentro dos 
limites semânticos do limite do teor literal da moldura normativa dos crimes 
raciais – “por raça” (ADO 26 e MI 4733). Afinal, consoante definido por esta 
Suprema Corte sobre o tema42: 

 
da Corte, lembrou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos teve uma importante participação no 
surgimento da Lei Maria da Penha”. Cf. “Jurisprudência do STF é destaque nos 10 anos da Lei Maria da 
Penha”. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322468>. Acesso 
em 18.12.2018. Grifos nossos. 
40 “Naquela mesma sessão, os ministros julgaram procedente a ADI 4424, ajuizada pela Procuradoria Geral da 
República (PGR). O artigo 16 da lei dispõe que as ações penais públicas “são condicionadas à representação da 
ofendida”, mas, para a maioria dos ministros do STF, essa circunstância acabava por esvaziar a proteção 
constitucional assegurada às mulheres. Com a decisão, o Plenário entendeu que nos crimes de lesão corporal 
praticados contra a mulher no ambiente doméstico, mesmo de caráter leve, o Ministério Público tem legitimidade 
para deflagrar ação penal contra o agressor sem necessidade de representação da vítima. Também na ocasião, os 
Ministros entenderam que não se aplica a Lei 9.099/1995, dos Juizados Especiais, aos crimes abrangidos pela Lei 
Maria da Penha. O Ministro Marco Aurélio, também relator da ADI, considerou que o artigo 16 da lei fragilizava a 
proteção constitucional assegurada às mulheres, ao condicionar as ações penais públicas à representação da 
ofendida. “Não se coaduna deixar a critério da vítima a abertura ou não de processo contra o agressor”, afirmou. 
“Isso porque a manifestação da vontade da mulher é cerceada pela própria violência, por medo de represálias e 
de mais agressão”. Para o Ministro Dias Toffoli, “o Estado é partícipe da promoção da dignidade da pessoa 
humana, independentemente de sexo, raça e opções”. Ele fundamentou seu voto no artigo 226, parágrafo 8º, da 
Constituição Federal, relativo à proteção da família. Já na avaliação da Ministra Cármen Lúcia, é preciso mudar 
conceitos sociais equivocados em relação ao direito das mulheres, como o presente na máxima “em briga de marido 
e mulher, não se mete a colher”. Para a Ministra, é dever do Estado adentrar o recinto das “quatro paredes” 
quando houver violência”. “Jurisprudência do STF é destaque nos 10 anos da Lei Maria da Penha”. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322468>. Acesso em 18.12.2018. Grifos 
nossos. 
41 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Da constitucionalidade e da conveniência da Lei Maria da Penha. In: 
Jus.Brasil.Br, março de 2008. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/11030/da-constitucionalidade-e-da-
conveniencia-da-lei-maria-da-penha>. Acesso: 05.04.2020. 
42 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. STF não legislou nem fez analogia ao reconhecer homotransfobia como 
crime de racismo. In: Revista Consultor Jurídico, 19.08.2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-
ago-19/paulo-iotti-stf-nao-legislou-equipararhomofobia-racismo>. Acesso: 05.04.2020. 
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3. 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. (grifos 
nossos) 

 
Daí que, nos termos da petição inicial desta ação: 
 

Tem-se, assim, que a escola é o espaço estratégico para a construção de uma 
sociedade de pessoas que se dirigem umas às outras de forma ética, sendo essencial, 
a tal propósito, a abordagem de questões como gênero e orientação sexual.  
[...] 
Também os Princípios de Yogyakarta tratam da isonomia e especificamente da não 
discriminação por motivações de gênero, nos seguintes termos: 
 
Princípio 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. […] Princípio 2 – DIREITO À IGUALDADE E 
À NÃO DISCRIMINAÇÃO. 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. A discriminação com base na 
orientação sexual ou identidade gênero inclui qualquer distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de gênero que 
tenha o objetivos ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade perante a lei ou 
proteção igual da lei, ou o reconhecimento, gozo ou exercício, em base igualitária, 
de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais. A discriminação 
baseada na orientação sexual ou identidade de gênero pode ser, e comumente é, agravada 
por discriminação decorrente de outras circunstâncias, inclusive aquelas relacionadas ao 
gênero, raça, idade, religião, necessidades especiais, situação de saúde e status 
econômico.  
 
Para André de Carvalho Ramos, os Princípios de Yogyakarta ‘representam, dada a 
omissão internacional da matéria, importante passo rumo à igualdade e 
eliminação de toda forma de discriminação por orientação sexual’. Assim, 
suprimir de jure, o debate sobre orientação sexual é discriminatório e fere à 
igualdade de todas e todos. É indiscutível, portanto, o papel essencial da educação 
plural para a promoção da proteção integral garantida pela Constituição Federal à 
criança, ao adolescente e ao jovem, sendo, por esta razão, inconstitucionais 
quaisquer tentativas de suprimir do ambiente escolar o acesso a quaisquer temas 
com os quais os estudantes inevitavelmente travarão contato na vida em 
sociedade. (grifos nossas) 

 
Como se vê, a jurisprudência desta Suprema Corte é 

manifestamente compatível com a pretensão da petição inicial desta ação, 



 
 

 

 

de proibir quaisquer tentativas de censura a uma educação inclusive, 
inclusive sobre gênero e sexualidade nas escolas, por ser manifestamente 
contrário a nossa Constituição a espécie de “silêncio eloquente” 
pretendido pelo “projeto escola sem partido” (sic) sobre a temática que 
tende a perpetuar a opressão estrutural, institucional, sistemática e 
histórica contra as minorias sexuais e de gênero (população LGBTI+), 
rompendo (referido projeto, combatido nesta ação) com o dever legal e 
constitucional das escolas de promoverem uma educação para respeito 
ou, no mínimo, tolerância à diversidade e a promoção dos direitos 
humanos. 

 
Passa-se, assim, a desenvolver pormenorizadamente tais 

temas. 
 

2.3. Do Mérito. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL de leis LOCAIS 
tratarem do tema: tema relativo a “diretrizes e bases da educação 
nacional”, de competência exclusiva da União (art. 22, XXIV). Princípio 
Federativo: pretensão de instituir proibições a todas as escolas do país: 
tema de interesse geral da Nação e, por isso, de competência da União. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL do “projeto escola sem partido” 
(sic): pretensão mal disfarçada de censura ideológica a conteúdos que 
desagradam a ideologia do Movimento “Escola Sem Partido”. Violação das  
imposições constitucionais que demandam a promoção, na educação, de 
“valores como pluralismo, alteridade, respeito à dignidade e à liberdade 
da pessoa humana, cidadania, formação crítica, informação e repulsa a 
discriminações ou preconceitos de ordem sexual, desenho normativo que 
não se coaduna com o teor da lei contestada, cuja aplicação é assaz 
subjetiva e tendente à censura pedagógica” (cf. PGJ/SP, Parecer proferido 
na ADI/TJSP n.º 2245833-33.2017.8.26.0000). Precedentes do STF. 

 
A presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental volta-se a pretensão de imposição de censura nas escolas, por 
movimentos como o autointitulado “escola sem partido” (sic), e requer: 

 
a) a concessão, por decisão monocrática e imediata, de medida cautelar para suspender 
qualquer ato do Poder Público – legislativo, administrativo ou jurisdicional – que autorize 
ou promova a realização de vigilância e censura da atividade docente com base em 
vedações genéricas e vagas à “doutrinação” política e ideológica, à emissão de opiniões 
político-partidárias, religiosas ou filosóficas, à manifestação de convicções morais, 
religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou 
responsáveis, e à abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no 
ambiente escolar. 
[...] 
d) a procedência do pedido, para que seja fixada interpretação compatível com os 
preceitos fundamentais indicados nesta arguição para os princípios do ensino 
enumerados no art. 3º da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), a fim de afastar qualquer interpretação que viabilize a realização de 
vigilância e censura da atividade docente com base em vedações genéricas e vagas 
à “doutrinação” política e ideológica, à emissão de opiniões político-partidárias, 
religiosas ou filosóficas, à manifestação de convicções morais, religiosas ou 



 
 

 

 

ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou responsáveis, e à 
abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no ambiente escolar. 
(grifos nossos) 

 
Relate-se, por oportuno, que em processo análogo, embora 

contra uma lei municipal que instituía aquilo que a PGR bem considera 
inconstitucional na presente ação, a saber, a ADI/TJSP n.º 2245833-
33.2017.8.26.0000, a ação foi julgada procedente pelo E. TJSP, foi proferido 
parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça – o qual, em síntese, aduziu: 

 
(i) a inconstitucionalidade formal da referida lei, porque (ii.1) visa alterar a 

estrutura e disciplina do Poder Executivo, ao instituir normas de conduta a 
funcionários públicos municipais (Professores/as), algo que a jurisprudência 
uníssona do STF e do TJSP demanda Projeto de Lei de Iniciativa do Executivo, e 
não de iniciativa parlamentar, como no caso; (ii.2) trata de matéria que versa 
sobre competência exclusiva da União, a saber, instituir diretrizes para a 
educação, que demanda lei de alcance nacional, donde incompetente o Município 
para tanto (cf. art. 22, XXIV, CF/88); 

(iii) a inconstitucionalidade material da referida lei, porque viola as 
imposições constitucionais que demandam a promoção, na educação, de 
“valores como pluralismo, alteridade, respeito à dignidade e à liberdade 
da pessoa humana, cidadania, formação crítica, informação e repulsa a 
discriminações ou preconceitos de ordem sexual, desenho normativo que 
não se coaduna com o teor da lei contestada, cuja aplicação é assaz 
subjetiva e tendente à censura pedagógica”. 

 
No mesmo sentido, a petição inicial daquela ação, ao 

aduzir que leis e atos normativos como aqueles que a PGR quer que sejam tidos 
como incompatíveis com a Constituição na presente ação são 
inconstitucionais, “pois não respeita[m] o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, não respeita a liberdade de aprender e de ensinar, não respeita a 
liberdade, não respeita a tolerância e a gestão democrática do ensino público, além 
de afrontar diretamente a Constituição do Estado de São Paulo e invadir competência 
da União para legislar sobre o tema” (g.n). Bem como inconvencionais, por 
violação ao art. 13 (2) do Protocolo Adicional da Convenção Americana de 
Direitos Humanos, que estabelece que foi estabelecido pelos Estados-Partes 
que “a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá 
capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos 
raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz” (g.n) – algo manifestamente incompatível com a noção de 
“mero ensino técnico voltado à aprovação no vestibular”, que claramente o 
“Projeto Escola Sem Partido”, positivado pela lei impugnada, visa supostamente 
promover (e “supostamente”, pois, na verdade, ele visa naturalizar concepções 
neoliberais, heterossexistas e cissexistas de sociedade, subalternizando e 
discriminando quaisquer concepções críticas e identitárias que contrariem 



 
 

 

 

esses estereótipos sociais e conclamem ao enfrentamento de intolerâncias e 
discriminações respectivas – cf. infra). 
 

Passemos, então, a desenvolver tais fundamentos, inclusive 
à luz da jurisprudência do E. TJSP, que, pelo menos desde 2012, tem 
declarado inconstitucionais leis municipais que visam proibir o debate 
sobre “homofobia” e “diversidade sexual [e de gênero]” nas escolas. E, 
embora a questão da inconstitucionalidade formal seja suficiente para a 
procedência das ações em trâmite perante esta Suprema Corte, supra 
identificadas, tem-se que é importante que o Supremo Tribunal Federal se 
manifeste, de imediato, sobre a inconstitucionalidade material da referida 
normatização, pois, como se sabe, tramita projeto de lei no Congresso Nacional 
que também visa instituir, em âmbito nacional, o ideológico Programa 
“Escola Sem Partido” (que, na verdade, visa instituir uma “escola sem 
partido alheio, desde que de esquerda”, visto que muito claramente seus 
defensores, ideólogos de direita, conservadores, fundamentalistas e 
reacionários em geral, querem naturalizar o neoliberalismo, a 
heteronormatividade e a cisnormatividade com referido projeto). Senão 
vejamos: 

 
Na questão da inconstitucionalidade formal de leis 

locais que versem sobre o tema, deve-se levar em conta o princípio 
federativo, que, como se sabe, demanda leis de abrangência nacional para 
temas gerais a toda a nação, só admitindo leis estaduais e municipais para 
temas “locais”, no âmbito dos Estados, e de seu “peculiar interesse”, no caso 
dos Municípios. A polêmica proposta (ardilosamente enviesada) do “Projeto 
Escola Sem Partido” (sic) demanda amplo debate nacional, não sendo 
admissível que alguns entes federativos o adotem e outros não, por se tratar de 
matéria atinente ao interesse educacional de toda a nação. Como bem dito pela 
E. PGJ/SP na citada ADI/TJSP n.º 2245833-33.2017.8.26.0000, “A disciplina 
do conteúdo daquilo que possa ser veiculado nas atividades escolares é assunto 
que não se situa no domínio normativo periférico de Estados ou Municípios. É 
tema que reclama uniformidade e centralidade, possuindo generalidade, e cujo 
trato se radica na competência normativa da União, nos termos do art. 22, XXIV, 
da Constituição Federal”, donde “O assunto é da pertença das normas gerais 
reservadas à União porque não admite tratamento atomizado nos demais 
entes federados. Portanto, não adquire eficácia a alegação de exercício da 
competência normativa municipal” (g.n). 

 
Logo, não há dúvida sobre a inconstitucionalidade formal 

da lei municipal objeto deste processo de controle objetivo e concentrado de 
constitucionalidade, por versar sobre tema de competência exclusiva da 
União Federal (aspectos gerais da educação), bem como por alterar a estrutura 
e atribuições de servidores públicos, algo que a jurisprudência do STF exige 
que se dê por projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, por força do 
princípio da separação dos poderes – pois, segundo a E. PGJ/SP, “A lei local 
impugnada impõe, ainda que em parte indiretamente, comando negativo 



 
 

 

 

(proibição) a órgãos públicos (estabelecimento de ensino da rede pública 
municipal), referente ao desenvolvimento de sua atuação, interferindo na gestão 
do Poder Executivo sobre os órgãos que lhe são subordinados”, violando assim 
a “reserva de Administração” que a jurisprudência uníssona entende haver 
sobre o tema (STF, ADI-MC 2.364/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 
14.12.2001).  

 
Na questão da inconstitucionalidade material de 

tentativas de censura nas escolas, como aquelas combatidas pela presente 
ação, não se pode deixar de notar que movimentos como este autointitulado 
“escola sem partido” (sic) se tratam de enviesadas tentativas de naturalizar 
pensamentos hegemônicos, para excluir pensamentos críticos e 
minoritários da educação nacional. Não à toa, seus ideólogos são todos de 
ideologia de Direita, de mercado sem nenhuma interferência do Estado para 
proteção das pessoas vulneráveis, que querem naturalizar o neoliberalismo, 
a heteronormatividade e a cisnormatividade.  

 
Os ideólogos de referido projeto pretendem tornar 

“intolerável” debates em prol de um Estado de Bem-Estar Social, preocupado 
com a intervenção do Estado no domínio econômico para garantia da igualdade 
real dos cidadãos entre si e coibir opressões de particulares por outros 
particulares (como, aliás, impõe a Constituição Federal de 1988!). Bem como 
pretendem tornar “intolerável” a promoção do respeito à diversidade sexual 
e de gênero nas escolas – pois, goste-se ou não, existem crianças LGBTI, que 
sofrem bullying homofóbico e transfóbico, para o que as escolas não podem 
fechar os olhos, devendo proteger as crianças vítimas de homofobia e 
transfobia. Bem como as meninas cisgênero vítimas de machismo e bullying 
machista. A verdadeira cultura de estupro nefastamente existente em nossa 
sociedade. 

 
Lembre-se, sobre o tema, que a Lei de Diretrizes e Bases 

(Lei Federal n.º 9.394/1996), lei com diretrizes gerais sobre a educação 
nacional que, pelo princípio federativo, deve ser respeitada por todos os 
entes federados locais, sob pena de inconstitucionalidade, estabelece, em 
seu art. 4º, III e IV, que o ensino será ministrado com base nos princípios do 
“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e do “respeito à liberdade e 
apreço à tolerância”. Nada mais contrário a estes princípios gerais da 
educação nacional do que o que pretende o “Projeto Escola Sem Partido”. 
Com efeito, a suposta “neutralidade” que prega, além de impossível (nenhuma 
pessoa humana é “neutra”, pois todas e todos têm seus valores e perspectivas 
próprias de interpretar o mundo), acabaria por transformar a escola em uma 
espécie “ensino técnico voltado à aprovação no vestibular” (atualmente, 
o ENEM). Não há como promover a liberdade, a tolerância e o pluralismo 
ideológico se Professoras e Professores não puderem realizar uma análise crítica 
das injustiças sociais e conclamarem alunas e alunos a não discriminarem 
pessoas por seus modos de ser e de viver que não prejudiquem terceiros.  

 



 
 

 

 

Sobre a vedação ao debate a “concepções ideológicas, 
religiosas, morais, políticas e partidárias” (sic), a E. PGJ/SP, na citada 
ADI/TJSP n.º 2245833-33.2017.8.26.0000, muito bem compreendeu a real 
finalidade disso, a saber, promover a censura a estudos que questionem 
estereótipos hegemônicos na sociedade. Aliás, vale invocar a ratio decidendi 
de precedente anterior do E. TJSP sobre o tema, no sentido de que a lei em 
questão é tão vaga (ampla) que não se pode saber o que, exatamente, se visou 
declarar ilícito. Assim, afirmou o E. TJSP, uma lei tal, longe de ser “ineficaz”, 
no sentido de “inaplicável”, acaba por permitir uma censura de livros e 
concepções pedagógicas que contrariem interesses subjetivos de quem detém o 
poder de julgar (TJSP, ADI n° 0296371-62.2011.8.26.0000, julgamento no 
dia 1º de agosto de 2012 – ementa infra transcrita). 

 
Sobre a exigência de concordância de todos os pais, nas 

escolas¸ para que temas morais controversos possam ser discutidos, essa 
norma teratológica inviabilizará o trato de quaisquer temas que não seja uma 
espécie de “ensino técnico para aprovação no vestibular”. É impossível o 
consenso de todos os pais sobre temas diversos, razão pela qual o máximo 
que a escola pode fazer é abordar determinado tema com argumentos de ambos 
os lados, mas sem atribuir aos pais o poder de censura a tudo aquilo que lhes 
desagrade. Pais intolerantes não podem exigir que a escola não combate a 
intolerância, inclusive por força do citado art. 4º, III e IV, da LDB. Por outro 
lado, os lamentavelmente notórios e inúmeros casos de abusos sexuais e 
morais de pais contra filhos provam cabalmente a necessidade das escolas 
tratarem de temas de gênero e sexualidade, para proteger as crianças e 
adolescentes e incentivarem-nas a denunciar os abusos que eventualmente 
sofram, para que esses abusos não seja “naturalizados” em suas consciências 
em formação, como muitas vezes ocorre, juntamente com a formação de 
profundo sentimento de culpa (da criança!) pela situação de abuso que sofre. 

 
Sobre o alegado direito dos pais ao fornecimento de 

educação moral a seus filhos, a invocação deturpa o significado de dito direito. 
Os pais têm o direito de, em casa, fornecer a educação moral que melhor lhes 
aprouver, mas as escolas têm o dever de promover a liberdade, o pluralismo 
e a tolerância, como consectário lógico do direito fundamental e humano à 
não-discriminação de crianças e adolescentes integrantes de minorias e 
grupos vulneráveis. Trata-se de um direito humano criado contra o Estado, para 
impedir a punição de pais com valores distintos de eventual totalitarismo moral 
do Estado, jamais tendo como objeto impedir as escolas particulares de 
promoverem debates sobre temas morais contemporâneos. De qualquer forma, 
ainda que eventualmente assim não se pense (o que se invoca apenas por força 
do princípio da eventualidade), o argumento em questão ignora que a 
absolutamente necessária concordância prática de referidos direitos 
humanos, no sentido de que se deve garantir aos pais fornecerem a educação 
moral que melhor lhes aprouver em casa, proibindo-se totalitarismos morais 
impostos pelo Estado em favor de determinados valores em detrimento de 
outros, enquanto nas escolas, deve-se promover a convivência com pessoas 



 
 

 

 

das mais diversas formações e modos de ser e viver (em tudo que não 
prejudique terceiros, como demanda o conceito liberal de liberdade, em 
contraposição ao comunitarista), promovendo-se a tolerância e a liberdade 
(quiçá, o respeito, mas, pelo menos, a tolerância, como diz nossa LDB). Os pais 
não têm o poder de proibir as escolas de ensinarem temas que meramente 
lhes desagradem – se não gostam de determinado enfoque, podem 
perfeitamente mudar seus filhos de escola, ou, no máximo, solicitar que 
aborde outro ângulo de abordagem da questão (incentivando o debate de 
posições distintas, mas sempre enfocando o bem-estar da criança e do/a 
adolescente), mas não podem pretender censurar as escolas de tratar de 
temas polêmicos contemporâneos sob o aspecto crítico. 

 
Ademais, e retomando o tema da liberdade e da tolerância, 

relativamente à noção teratológica de verdadeiro espantalho moral que se 
inventou com o conceito de “ideologia de gênero” (sic), a proibição 
pretendida por ideólogos do Programa “Escola Sem Partido” (sic) acabam por 
impedir, na prática, que Professoras e Professores coíbam a discriminação 
contra crianças LGBTI+, algo que viola a proibição constitucional de 
discriminações de quaisquer espécies (CF, art. 3º, IV). Proibição esta que 
certamente defensores do Programa “Escola Sem Partido” considerarão 
“implícita” à lei alagoana objeto da ADI 5.537 (Rel. Min. Roberto Barroso), na 
pretendida proibição de “doutrinação ideológica” (arts. 2º e 3º, I, II e III) ou de 
tudo que não exprima “neutralidade” (art. 1º, I – e “neutralidade” em ciências 
humanas é algo faticamente e, assim, juridicamente impossível, cf. infra). 
Entenda-se, os ideólogos do Projeto “Escola Sem Partido” utilizam-se do termo 
“ideologia” no sentido pejorativo (curiosamente, o marxista), como “algo 
contrário à realidade objetiva”, para defenderem que as crianças “nasceriam” 
heterossexuais e cisgêneras e só se “tornariam” LGBTI+ por uma questão de 
“escolha”, na maioridade (embora seja um acrítico senso comum em geral, esses 
conservadores e fundamentalistas defendem ideologicamente a tese da “opção 
sexual” [sic], ignorando todas as evidências da realidade objetiva que 
comprovam cabalmente inexistir “escolha” sobre o tema). Abstraída a 
problemática dessa noção de “ideologia” em ciências humanas/sociais (ciências 
da compreensão/valoração, em contraposição às ciências exatas, da 
constatação), fato é que quem age de forma “ideológica”, no sentido de 
“contrária à realidade objetiva”, é quem nega a existência das crianças 
LGBTI43+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexos e 

 
43 Nos termos da petição inicial da ADPF 457: “A irrazoabilidade da norma legal é tanto mais evidente por partir 
de verdadeira contraposição irreconciliável de termos. Não é epistemologicamente aceitável falar em ‘ideologia de 
gênero’ pela simples razão de que gêneros não possuem ideologia. A expressão tenta associar o termo ‘ideologia’, 
com caráter depreciativo, ao de ‘gênero’, como se gêneros necessariamente decorressem de mistificações a 
serviço de posições individuais ou políticas. Em oposição a essa impostura, a condição sexual teria natureza de 
verdade universal, decorrente da natureza das coisas, não sujeita a variações e condicionantes individuais ou 
sociais. Não se pode acatar a visão dissociada da realidade de que gênero corresponda necessariamente a sexo e 
que, por isso, somente existam os gêneros masculino e feminino, pois seriam os únicos surgidos da natureza. Mesmo 
do ponto de vista biológico, sabe-se que há conformações biológico-anatômicas distintas dos modelos 
costumeiramente associados a homens e mulheres, como é o caso dos hermafroditas e das demais manifestações 
de intersexualidade. Falar em gênero como resultante de ideologia é impropriedade mesmo do ponto de vista da 



 
 

 

 

demais minorias sexuais e de gênero). Evidentemente, a criança normalmente 
não conhece essa terminologia, mas é fato objetivo e inconteste que, da 
mesma forma que há meninos que querem “namorar” com meninas (na lógica 
do afeto lúdico que se considera absolutamente normal entre crianças), há 
meninos que querem namorar com meninos (gays), meninas com meninas 
(lésbicas) e crianças e adolescentes que querem namorar ou meninos, ou 
meninas (bissexuais). Da mesma forma, há crianças que classificamos como 
“meninos” em razão de seu genital, ao nascer, que se identificam como meninas 
e crianças que classificamos, pela mesma razão, como “meninas”, mas que se 
entendem como meninos (crianças transgênero, aqui incluídas as intersexo). 
Há diversas matérias e estudos que comprovam a existência de crianças 
LGBTI+, as quais precisam ser protegidas do bullying homofóbico e 
transfóbico (vide estudo empírico, por questionários, da ABGLT, anexo a 
aditamento da ADI 5.668, com relatos de pessoas LGBT sobre as 
discriminações que sofreram nas escolas). É apenas isso que o Movimento 
LGBTI+ sempre demandou: a proteção contra a homofobia e a transfobia nas 
escolas. É teratológica em níveis transcendentais a difamação mundial de que 
se estaria a querer “transformar” as crianças em homossexuais ou transexuais. 
Como o signatário sempre diz, essa é uma versão LGBTI dos nefastos 
“Protocolos dos Sábios do Sião”, que, no passado, foram inventados para 
difamar a comunidade judaica e promover o antissemitismo. 

 
Aliás, cite-se a emblemática manifestação do Ministro 

Celso de Mello, no julgamento da ADO 26 e do MI 4733, que reconheceram a 
homotransfobia como crime de racismo (sem legislar nem fazer analogia, mas 
a partir do hegemônico conceito político-social de raça e racismo), que bem 

 
Biologia e da Genética, e muito mais do de outras áreas do conhecimento humano, como a Sociologia e a 
Psicologia. O conceito parte de uma falácia, segundo a qual os defensores da ‘ideologia de gênero’ sustentariam 
que a conformação biológica natural seria irrelevante e que as pessoas construiriam o próprio gênero por ato de 
vontade. Daí o receio de que materiais e abordagens didáticas inspirados pela “ideologia de gênero” poderiam 
induzir crianças e adolescentes a optar por gêneros diferentes do correspondente àquele com que nasceram, do 
ponto de vista biológico (quando não houver intersexualidade), e até a se engajarem em práticas sexuais 
incompatíveis com sua idade e maturidade. Docentes poderiam agir com a finalidade de definir o gênero dos(as) 
alunos(as), independentemente da conformação biológica destes. Não se deve confundir a inadequação científica 
e jurídica da categoria ‘ideologia de gênero’ com a inexistência do gênero como conceito. Tratar do gênero como 
realidade humana, inclusive nas escolas, não implica nem deve implicar interferências na individualidade dos(as) 
alunos(as), muito menos iniciação em práticas sexuais. A abordagem, como se verá, bem ao contrário, deve servir 
para expandir a cultura de respeito à diversidade e aos direitos fundamentais de todos. A lei, portanto, adota como 
fundamento um conceito profundamente discutível, no mínimo, que contém impropriedades e irrazoabilidade 
inaceitáveis para pautar a ação de um ente federativo e mais ainda para interferir indevidamente nos processos 
educativos. Por consequência, ofende o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva. [...] Se 
gênero é categoria que concorre para explicar a diversidade sexual, igualdade de gênero é princípio 
constitucional que reconhece essa diversidade e proíbe qualquer forma de discriminação lesiva. Conforme 
pondera RONALD DWORKIN, a igualdade impõe que todos sejam tratados com iguais respeito e consideração, 
a exigir assegurar que todas as formas de vida encontrem livre curso na comunidade política e que ninguém seja 
deixado para trás nem negativamente discriminado por essa condição. A Lei 1.516/2015 fere o constitucionalismo 
quando viola a igualdade e busca obstar a própria discussão pedagógica do tema. Ao proibir uso de material 
didático que trate de temas de gênero, reforça o paradigma heteronormativo e rejeita a diversidade sexual, que é 
fato da vida, independentemente da vontade e das concepções de religiosos, legisladores e demais agentes 
públicos” (grifos nossos). 



 
 

 

 

demonstra que, se há algo “ideológico” socialmente imposto à sociedade, este 
algo é a cisheteronormatividade, relativamente à ideologia de gênero 
heteronormativa e cisnormativa (além da ideologia machista) que 
assola(m) a sociedade: 

 
Não obstante as questões de gênero envolvam, inegavelmente, aspectos fundamentais relacionados 
à liberdade existencial e à dignidade humana, ainda assim integrantes da comunidade LGBT 
acham-se expostos, por ausência de adequada proteção estatal, especialmente em razão da 
controvérsia gerada pela denominada “ideologia de gênero”, a ações de caráter 
segregacionista, impregnadas de inequívoca coloração homofóbica, que visam a limitar, 
quando não a suprimir, prerrogativas essenciais de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 
transgêneros e intersexuais, entre outros, culminando, até mesmo, em algumas situações, por 
tratá-los, absurdamente, a despeito de sua inalienável condição de pessoas investidas de 
dignidade e de direitos, como indivíduos destituídos de respeito e consideração, degradados 
ao nível de quem sequer tem direito a ter direitos, posto que se lhes nega, mediante discursos 
autoritários e excludentes, o reconhecimento da legitimidade de sua própria existência. Para esse 
fim, determinados grupos políticos e sociais, inclusive confessionais, motivados por profundo 
preconceito, vêm estimulando o desprezo, promovendo o repúdio e disseminando o ódio contra a 
comunidade LGBT, recusando-se a admitir, até mesmo, as noções de gênero e de orientação sexual 
como aspectos inerentes à condição humana, buscando embaraçar, quando não impedir, o debate 
público em torno da transexualidade e da homossexualidade, por meio da arbitrária desqualificação 
dos estudos e da inconcebível negação da consciência de gênero, reduzindo-os à condição 
subalterna de mera teoria social (a denominada “ideologia de gênero”), tal como denuncia o 
Advogado e Professor PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI, em substanciosa obra 
sobre o tema, de cujo teor extraio o seguinte fragmento (“Constituição Dirigente e Concretização 
Judicial das Imposições Constitucionais do Legislativo”, p. 441, item n. 1, 2019, [S]Pessotto): 

 
‘Veja-se a que ponto chega a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa, ao 
impor a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsórias: quer tornar obrigatórios 
verdadeiros estereótipos de gênero, decorrentes das normas de gênero socialmente 
hegemônicas, que impõem um tipo específico de masculinidade, absolutamente 
incompatível com as condutas afetivas entre homens, como se isso fosse um traço específico 
apenas da feminilidade, que exige das mulheres condutas bem sintetizadas na expressão bela, 
recatada e do lar. Versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade que acabam gerando 
agressões a quem ‘ousa’ delas se distanciar, no exercício de seu direito fundamental e 
humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, sob o espantalho moral 
criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais em geral, relativamente à 
chamada ideologia de gênero (sic), para com isso designarem a defesa de algo distinto 
da heteronormatividade e da cisnormatividade, ou seja, da normalidade social e 
naturalidade das identidades não-heterossexuais e não-cisgêneras, bem como o dever 
de igual respeito e consideração às minorias sexuais e de gênero (as pessoas não-
heterossexuais e não-cisgêneras, que se configuram como as ‘maiorias sexuais’, no sentido 
do grupo socialmente e culturalmente hegemônico na sociedade), cabe destacar que, se algo 
aqui é ‘ideológico’, no sentido pejorativo (…) de algo contrário à realidade objetiva, é a tese 
que defende que as pessoas ‘nascem’ heterossexuais e cisgêneras e que, por opção sexual 
(sic), posteriormente, passam a ‘escolher alguma identidade sexual não-heterossexual ou 
identidade de gênero transgênera’.  

 
Essa visão de mundo, Senhores Ministros, fundada na ideia, artificialmente construída, de 
que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis 
sociais (“meninos vestem azul e meninas vestem rosa”), impõe, notadamente em face dos 
integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades 



 
 

 

 

fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível 
com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática, impondo-lhes, 
ainda, a observância de valores que, além de conflitarem com sua própria vocação afetiva, 
conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. (grifos nossos) 

 
Como prova de que tudo que se pleiteia é combater a 

discriminação de crianças e adolescentes LGBTI+ nas escolas, vide a petição 
inicial da ADI n.º 5.668, que o signatário moveu, em nome do PSOL – Partido 
Socialismo e Liberdade, requerendo que, por força do princípio federativo, o 
plano nacional de educação seja interpretado como proibindo as discriminações 
por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas públicas e 
privadas. Tudo que se quer é combater o bullying homofóbico, transfóbico 
e machista nas escolas. É um absurdo inominável, uma teratologia ímpar, 
opor-se a isso. 

 
Lembre-se que esse debate sobre “ideologia de gênero” 

(sic) surgiu, no Brasil, quando o Plano Nacional de Educação previa o 
enfrentamento de todas as formas de discriminação, especialmente por raça, 
orientação sexual e gênero. Esse foi o contexto normativo que fez surgir essa 
teratológica histeria moral contra o debate sobre gênero nas escolas. Tudo 
que se quer é combater o bullying homofóbico, transfóbico e machista nas 
escolas, apenas isso. Quem se opõe a isso, a contrario sensu, defende a 
discriminação homofóbica, transfóbica e machista nas escolas. Pura e 
simplesmente. Daí a flagrante inconstitucionalidade material da proibição de 
se tratar do enfrentamento do preconceito e da discriminação nas escolas, 
como, aliás, precedentes do E. TJSP já reconheceram (cf. parecer da E. PGJ 
– TJSP, ADI nº 2216281-23.2017.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, j. 
21.03.2018; ADI n° 2137274-79.2017.8.26.0000, julgamento no dia 8 de 
novembro de 2017; ADI n° 0296371-62.2011.8.26.0000, julgamento no dia 
1º de agosto de 2012). 

 
Aliás, esse último julgado citado (TJSP, ADI n° 0296371-

62.2011.8.26.0000) é paradigmático e merece reflexão, por ingressar no tema 
da inconstitucionalidade material e deixar claro que proibições vagas como 
a da presente lei são inconstitucionais, por serem tão amplas que permitirão 
ao subjetivismo discriminatório promover censuras diversas, senão vejamos: 

 
[...] 1. Ainda que inegavelmente seja interesse também do Município o de zelar pela boa educação 
de seus cidadãos, não há, no que respeita à educação para a prevenção da homofobia, para o 
respeito e tolerância da diversidade sexual, e para a discussão sobre a liberdade de orientação 
sexual, qualquer caractere de preponderância de interesse em seu favor. Inexistindo qualquer 
peculiaridade no Município de São José dos Campos envolvendo o tema, tem seque ele transcende 
o interesse local, do que deriva a usurpação de competência legislativa. 2. O debate acerca da 
homofobia e a educação para o respeito e tolerância do indivíduo homossexual estão calcados 
na própria Constituição do Estado de São Paulo. As tentativas de se subtrair do âmbito 
escolar a discussão desta questão social viola o art. 237, II e VII, da Constituição do Estado 
de São Paulo, posto que a educação é dever conjunto do Estado e da família, e não apenas 
desta. 3. Ainda que se entendesse como legítima a ratio eleita pelo Legislativo Municipal, qual 



 
 

 

 

seja, impedir a veiculação de material que estimulasse determinado comportamento, a lei não 
traz qualquer delineamento do que seria "material que possa induzir a criança ao 
homossexualismo". Esse defeito, longe de ocasionar a ineficácia da norma, termina por ampliar 
os poderes das autoridades municipais, as quais estariam então autorizadas a selecionar os 
livros, informes, vídeos, conteúdos programáticos a serem ministrados nas escolas 
municipais, mediante apreciação subjetiva e aberta quanto ao suposto potencial de "induzir 
ao homossexualismo (sic)". Patente, portanto, a ofensa ao princípio da razoabilidade. (grifos 
nossos) 

 
Dito precedente se encaixa como uma luva na questão 

sobre proibição à chamada “ideologia de gênero” (sic). Sequer delimitam os 
tipos de práticas que os ideólogos do Projeto “Escola Sem Partido” 
consideram que “compromete[riam] o desenvolvimento da personalidade” de 
crianças e adolescentes (cf., v.g., art. 2º da Lei Municipal de Jundiaí n.º 
8.850/2017, declarada inconstitucional pelo E. TJSP na já multicitada 
ADI/TJSP n.º 2245833-33.2017.8.26.0000). Tudo leva a crer que permitirá 
verdadeira caça às bruxas, por intermédio de censuras e intimidações via 
processos judiciais e administrativos intoleráveis em um Estado Democrático 
de Direito, a partir de afirmações enviesadas e deturpadas, que visam 
naturalizar modos de ser e viver hegemônicos, tornando “intoleráveis” visões 
emancipatórias que visam combater preconceitos e estereótipos sócio-
culturais. Com efeito, não se quer “incentivar” crianças e adolescentes a 
assumirem nenhuma orientação sexual ou identidade de gênero específica 
(essa é uma difamação mundial que pessoas homofóbicas e transfóbicas fazem 
contra o Movimento LGBTI+, verdadeira versão LGBTI dos nefastos e 
antissemitas “Protocolos dos Sábios do Sião”). O que se quer, ao se debater 
temas como gênero, sexualidade, homofobia, transfobia e machismo, é que se 
respeite a pluralidade social, na medida em que há crianças LGBTI+ nas 
escolas, o que é dado objetivo e inconteste, e elas precisam ser protegidas.  

 
Ademais, diversas leis que visam proibir o que chamam de 

“ideologia de gênero” (sic), como a citada Lei Municipal de Jundiaí n.º 
8.850/2017, ao inventarem o conceito de “identidade biológica do sexo” 
(SIC), acabam, essas próprias leis, impondo determinada ideologia – a 
ideologia de gênero heterossexista e cissexista, que prega a 
heterossexualidade compulsória e a cisgeneridade compulsória, ao 
imporem como único padrão “aceitável” a heterossexualidade e a cisgeneridade 
em crianças e adolescentes. Embora haja um senso comum (atécnico) que 
acredita que as crianças “nasçam” heterossexuais e cisgêneras, isso não 
corresponde à realidade objetiva dos fatos, como já explicitado. Daí que 
dispositivos tais (ou interpretações tais, a proibições de imposição de 
“ideologias”, no que certamente enquadrarão o espantalho moral inventado em 
questão, sobre “ideologia de gênero), por deturparem a realidade, são 
evidentemente inconstitucionais, pela arbitrariedade que promovem, de sorte 
a violarem os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, 
que têm na proibição do arbítrio seu núcleo de sentido negativo. Bem como 
o princípio da proporcionalidade, pois sua deturpação não protege bem 
jurídico constitucional nenhum (medida inadequada), já que combater 



 
 

 

 

homofobia, transfobia e machismo nas escolas não prejudica de forma 
nenhuma direitos de crianças e adolescentes heterossexuais e cisgêneras(os), 
de sorte que se trata de medida desnecessária, já que outras podem ser 
tomadas para tal fim, além de ser uma medida desproporcional em sentido 
estrito, pois nega o direito à não-discriminação de crianças e adolescentes 
LGBTI+ sem nenhum bem jurídico-constitucional a ele contraposto (“não há 
nem o que ponderar”). Ou, na lógica do voto do Ministro Roberto Barroso no 
RE n.º 845.779/SC, a se considerar que as escolas discutirem gênero e 
sexualidade implicaria algum nível de “restrição” a direitos fundamentais de 
pessoas heterossexuais cisgêneras (as maiorias sexuais), religiosas 
(fundamentalistas) ou de quem quer que seja, então será, no máximo, uma 
restrição “fraca” no referido “direito” (?), ao passo que não coibir o 
machismo, a homofobia e a transfobia nas escolas implicará em uma 
restrição “forte” aos direitos das minorias sexuais e de gênero (as crianças, 
adolescentes e jovens LGBTI+), de sorte que, na “ponderação” dos bens em 
conflito, há de se dar prevalência ao dever constitucional e convencional das 
escolas de coibir discriminações de quaisquer natureza, e de promoverem 
a liberdade, a tolerância, o respeito, a dignidade humana e os direitos 
humanos e fundamentais em geral. 

 
Tal foi, inclusive, reconhecido pelo STF, em decisão cautelar 

da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso, que vale a transcrição: 
 

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). 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, 206, II, III, , e art. 214).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). Violação 
do 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 salva de toda forma de discriminação e pressão. Regime 
constitucional especialmente protetivo (CF/88, art. 227). Plausibilidade do direito alegado e 
perigo na demora demonstrados. Cautelar deferida”. 
(STF, ADPF 461, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão proferida no dia 16 de junho de 2017) 

 
Cabe uma observação pragmática, sobre o controle 

democrático do conteúdo ministrado em sala de aula. Como qualquer 
Professor bem sabe, o MEC – Ministério da Educação, em âmbito nacional, ou 
as Secretarias de Educação, em âmbito estadual ou municipal, elaboram um 
Plano de Ensino, que Professoras e Professores são obrigadas(os) a seguir. Nele 
constam os tópicos que devem ser ministrados em sala de aula. Então, o 
controle democrático do que deve ser ministrado em salas de aula se realiza, 



 
 

 

 

atualmente, pelo Poder Executivo, que tem legitimação popular imediata, pelo 
voto, precisamente para atender a eventuais clamores de momento para a 
educação (embora, obviamente, para o ano ou semestre letivo seguinte). Mas 
os ideólogos do Programa “Escola Sem Partido” falam como se Professores(as) 
ministrassem em sala de aula apenas aquilo que bem entendessem, sem 
controle hierárquico nenhum – e Diretorias e Coordenações de escolas e 
universidades existem, precisamente, para coibir eventuais abusos. Ocorre que 
há, aqui, uma claríssima presunção de generalizada má-fé “esquerdopata” 
pelos ideólogos do Programa “Escola Sem Partido”. Parece que vivemos uma 
“ditadura de esquerda” nas escolas e universidades (onde, por vezes, se vê 
alguns pretendendo levar referida ideologia de direita, do “Escola Sem Partido 
[alheio, desde que de esquerda]”...). 

 
Por fim, além do fato notório segundo o qual não existe 

“neutralidade” nas ciências humanas, de sorte que Professores(as) 
distintos(as) terão compreensões distintas sobre temas diversos, refutemos a 
absurdamente teratológica afirmação de que Professores(as) não teriam 
liberdade de expressão em sala de aula (!). Essa tese, expressa no próprio site 
do Programa “Escola Sem Partido”, transcende o teratológico. Ora, não há como 
se retirar a liberdade de expressão de Professores(as) em sala de aula, pelo 
singelo fato de que o ser humano não é um autômato e que, portanto, cada 
pessoa tem uma forma de abordar determinado tema a partir de suas 
experiências concretas e seus estudos concretos. Evidentemente, trata-se de 
uma liberdade de expressão mitigada, pois Professores(as) não podem 
lecionar apenas aquilo que bem entendam nem podem usar a sala de aula para 
lecionarem temas estranhos ao objeto do curso em questão. Contudo, dentro 
do Plano de Ensino que Professores(as) recebem do MEC ou das 
Secretarias (Estaduais ou Municipais) de Educação, bem como a temas 
correlatos, especialmente se relativos a debates contemporâneos, é 
inconteste o direito de liberdade de expressão de Professores(as) em sala 
de aula, como inerente ao direito humano e fundamental à LIBERDADE 
DE CÁTEDRA! Entenda-se bem, quando se fala em liberdade de expressão 
mitigada, refere-se ao fato de Professores(as) terem a obrigação de se aterem ao 
Plano de Ensino que lhes é entregue pela Instituição de Ensino, embora 
podendo tratar de temas contemporâneos relacionados àquilo que consta do 
Plano de Ensino. Evidentemente, não se trata de um “direito absoluto”, no 
sentido de poderem Professores(as) falarem o que bem quiserem. Mas a 
restrição constitucionalmente válida se refere apenas à obrigação de 
Professores(as) tratarem dos temas objeto do Plano de Ensino e, se possível 
(pelo parco tempo disponível), outros a ele relacionados, se sempre pela lógica 
do formalismo da liberdade de expressão, ou seja, a lógica das eventuais 
punições “ex post facto”, sem jamais se imporem proibições prévias, a título 
de censura, pela mero desejo arbitrário de pais ou quem quer que seja de não 
desejarem que o tema seja tratado em sala de aula. Eventuais abusos devem 
ser punidos apenas posteriormente e unicamente quando comprovada a 
atitude opressiva de Professores(as). O que é intorável é falar como se essa 
postura opressiva fosse a “regra geral” das escolas e universidades, como, de 



 
 

 

 

maneira teratológica, querem fazer crer os ideólogos do Programa “Escola Sem 
Partido”. 

 
Em suma, embora seja evidente que ninguém se oponha ao 

respeito à liberdade de aprender de alunos(as) e ninguém defenda que 
Professores(as) poderiam realizar campanhas político-partidárias em sala de 
aula, oprimindo alunos(as) que pensem de forma diversa, a questão é que o 
Projeto “Escola Sem Partido” acaba criando condições para uma verdadeira 
caça às bruxas contra Professores(as), permitindo a nefasta censura prévia, 
tendo em vista que seus defensores são ideólogos de direita, que querem 
naturalizar o neoliberalismo, a heteronormatividade e a cisnormatividade, ou 
seja, querem naturalizar, como se “naturais” fossem, pensamentos, 
preconceitos e estereótipos hegemônicos, pretendendo tornar “intoleráveis” 
quaisquer questionamentos críticos a eles. E isso não é compatível com o 
espírito emancipatório de nossa Constituição Federal, da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e da Lei de Diretrizes e Bases, como supra exposto, de 
sorte a que a declaração de inconstitucionalidade das referidas leis é medida 
de rigor, donde requer-se seja referendada a medida cautelar concedida na 
presente ação e seja ela, ao final, julgada totalmente procedente. 
 
2.4.1. A crítica de Lenio Streck ao Projeto “Escola Sem Partido” e à 
pretensão de se proibir os debates de gênero nas escolas. 
 

Veja-se, por oportuna, a crítica de Lenio Streck à pretensão 
intenção do Projeto “Escola Sem Partido” (sic), ao destacar como o relativismo 
exacerbado irracional, contrário a evidências empírico-científicas, 
propugnado pela ideologia de tal Projeto pode gerar situações simplesmente 
teratológicas: 

 
Não há um grau zero. Não há uma Bodenlösigkeit (um lugar sem fundamento). A tal ESP 
funciona(ria) como? Do modo como no sarcasmo de Swift, o golpe de 64 seria/será descrito 
como sendo o produto final de um conjunto de homens vestindo roupas de cor verde, dirigindo 
veículos de grande porte...? Complete você. Chamemos o personagem das Viagens de Gulliver. 
Parece que os adeptos da ESP não sabem o que é um fato institucional. E que não existem 
descrições que não sejam, em si, prescrições. Até a frase “fulano é gordo” pode ser uma perfeita 
descrição — e absolutamente verdadeira —, só que nela está contido um telos, como diria Alasdair 
MacIntyre, cuja análise sobre a modernidade (livro Depois da Virtude) cai como uma luva para 
desmi(s)tificar uma coisa como essa, a ESP.  Em termos filosóficos, a ESP é uma anedota. A Folha 
de S.Paulo, em editorial, chega a dizer que o projeto é Escola Sem Sentido. No editorial, 
a Folha diz: “Proibir que professores empreguem a palavra ‘gênero’, por exemplo, ultrapassa os 
limites do ridículo”. Coisas do esquerdismo da Folha, alguns dirão (estou sendo sarcástico de 
novo). Ora, se exageros existirem no ensino, seja em qualquer sentido (gênero, política etc), estas 
devem ser enfrentadas caso a caso. E não a partir de index e censura prévia. Ou alguém quer dizer 
que o professor não deve dizer que a terra é redonda e que a tese de que a terra é plana é uma 
fraude? Ou o professor não deve ensinar que a Bíblia é metafórica-alegórica e que a terra 
não tem apenas alguns milhares de anos e que o criacionismo não tem sentido científico, 
naquilo que se entende como ciência? Ou alguém vai dizer que Deus mandou parar o sol para 
que Josué guerreasse mais um pouquinho? Ou dizer que Newton nada sabia? (ups, nesse caso, 
a ESP tomou partido).  



 
 

 

 

 
Pensar que é possível uma ESP, que, na verdade, quer dizer Escola Sem Valoração-Ideologia 
(o ‘partido’ é por conta de quem defende a tese, uma vez que nada tem de partidário contar 
fatos históricos — como já falei, se há exageros, estes devem ser resolvidos no plano da 
discussão, e não da proibição), é pensar que é possível fazer juízos neutros ou avalorativos, 
distinguindo fato e valor. Quem diz que é possível separar fato e valor já está fazendo um juízo 
de valor. O valor está no fato de que é bom separar fato e valor! Simples assim. Ou tem de desenhar? 
Alguém grita: ‘Não se discute questão moral’. Pois é. Aquele que disse isso assumiu uma posição 
sobre uma questão moral, assumiu também uma posição moral substantiva de primeira ordem. Só 
se fala da moral de dentro da moral. Quem quer sair disso tem de, primeiro, sair do paradoxo. 
O que deve ser combatido são visões relativistas. Mas aqui o assunto já seria outro. Alguém dirá: 
ah, mas não é disso que se trata. ‘Achamos que não há avaloração; achamos que só não pode 
valorar para a esquerda...’. Pois é. O que é matéria ‘valoratilizada’? Exemplos, por favor. ‘Paulo 
Freire’, gritará alguém. Pois é. Ensinar que Ivo viu a uva não tem sentido se o aluno não sabe o 
que é uva; ensinar que Joãozinho deve escovar seus dentes só tem sentido se este e seu pai e mãe 
têm dentes... isso é coisa de esquerdista-comunista? De novo, tem ironia e sarcasmo no que estou 
dizendo. Bom, se pensarem que usar Paulo Freire é coisa de comunista ou quejandos, o 
assunto encerra aqui mesmo. Porque é difícil o diálogo com quem se comporta como o leitor 
de jornal de Wittgenstein: duvidava do que lia e, por isso, comprava outro exemplar para 
confirmar. Primeiro, é melhor que o interlocutor indignado leia a Teoria do Medalhão, de 
Machado.44 (grifos nossos) 

 
O autor, continuando a sua crítica em artigo seguinte, 

criticou a ideológica “nota técnica” (sic) de integrantes do MPF em favor do 
Projeto “Escola Sem Partido”, com os seguintes fundamentos: 

 
Nada ideológica a nota do MP, pois não? Pois é. De todo modo, antes de mais nada, perguntaria: 
e os cidadãos não são lesados toda a vez em que membros ativistas do MP se aproveitam de sua 
audiência e de seu poder para tentar transformá-los em réplicas ideológicas de si mesmos? Por 
exemplo, quando membros do MP dizem que Ferrajoli é uma construção do marxismo (aqui) e 
acusam advogados de “bandidólatras” [sic] (aqui), não estão sendo militantes? E no caso da nota, 
não estão militando? No ponto, quais seriam as verdades importantes sonegadas? A de que a 
Terra é plana? Ou de que o criacionismo é uma verdade científica? A de que “direitos 
humanos só para humanos direitos” [sic]? A “verdade” de que os escravos africanos já eram 
escravos lá e, portanto, a coisa não foi assim tão drástica, como já falaram certas autoridades 
(e alguns comentaristas do ConJur, essa nova categoria de letrados)? De que modo uma lei 
pode, a não ser por censura, regular ou regulamentar o conteúdo didático? Os professores 
serão filmados? Se sim, na Escola Militar, o aluno poderá filmar o professor também? Ora, o 
Supremo Tribunal já colocou uma pá de cal, à unanimidade, sobre liberdade de expressão — 
deixando muito claro o papel do ensino e da Universidade — quando do julgamento da ADPF 458. 
Vale a pena ler o voto do ministro Gilmar Mendes, citando fatos históricos da Alemanha pré-
nazista. (‘A presença da polícia nas universidades traz memórias extremamente tristes na história 
mundial. Basta lembrar a grande queima de livros realizadas em diversas cidades da Alemanha 
em 1933 em perseguição a autores que se opunham ao regime nazista’, disse Gilmar). Qual é a 
parte da decisão que os membros do MP que assinam a nota não entenderam? Mais ainda: a 
chefe do MPU, Raquel Dodge, tem firme posição contra esse tipo de projeto. Para a PGR, é 
enganoso dizer — entre outras coisas — que há uma ‘ideologia de gênero’. “‘Ideologia’ serve 
como palavra-disfarce. Com esse ente nebuloso, a lei pretende vedar qualquer abordagem de 

 
44 STRECK, Lenio Luiz. Escola Sem Partido significa: ‘é possível dizer que a Terra é plana’. In: Revista 
Consultor Jurídico, 08.11.2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-nov-08/senso-incomum-escola-
partido-significa-possivel-dizer-terra-plana>. Acesso: 03.04.2020. 
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temas ligados à sexualidade [...] e ignorar quaisquer realidades distintas do marco 
heteronormativo” (aqui). Bom, se a PGR tem razão, os signatários da nota não têm. Tertius non 
datur. Entre a Dra. Raquel e os signatários, fico com ela. Mais: Somente neste ano, as cúpulas dos 
tribunais de ao menos cinco estados (SP, RJ, MG, SE e AM) suspenderam leis municipais que 
proibiam menção a gênero. E sugiro que os membros do MP signatários da nota conversem com 
o colega de SP, Gustavo Roberto Costa, acossado por gente da Escola Sem Partido. É só pesquisar.  
 
Sigo com a nota-manifesto: ‘As famílias são lesadas quando a autoridade moral dos pais é 
solapada por professores que se julgam no direito de dizer aos filhos dos outros o que é certo e o 
que é errado em matéria de moral. (...)’. Poderia discutir aqui o conceito de moral e falar sobre 
filosofia moral. Mas deixemos para lá. A vingar a nota, dou uma sugestão: se parcela dos 
brasileiros quer ‘proteger’ os filhos da ‘doutrinação’ [sic], por que não fazer um projeto para 
censurar a internet, na qual os filhos dos brasileiros ficam pendurados o dia inteiro, cujo 
conteúdo (de acesso ridiculamente fácil pelo YouTube, por exemplo) é bem mais deletério que 
qualquer ensinamento de um “professor doutrinador” (sic)? Fake news são piores que 
qualquer sala de aula, por pior que seja a aula. Aliás, um dos deputados adeptos da tese da 
Escola sem Partido tem um ‘belo’ pojeto (leia-se sem “r” mesmo) tramitando na Câmara para 
proibir pornografia e quejandos nas plataformas por aí, para impedir... a masturbação.[2] Um 
‘pojeto’ antinonanista. Bom, censura começa assim e acaba em totalitarismo. Engraçado é que os 
‘liberais’ [sic] brasileiros são liberais em algumas coisas... em outras coisas ‘such as’, vejamos, 
costumes, respeito às ideias contrárias... aí são intransigentes. Ao final, os signatários da nota 
técnica asseguram que o projeto ESP é constitucional e compatível com o Estado Democrático de 
Direito. Pois bem. De minha parte, com meus mais de 60 livros escritos e mais de 400 artigos 
científicos,[3] e como ex-procurador de Justiça do mesmo Ministério Público, no qual trabalhei 
por 28 anos (tendo ganhado várias condecorações), afirmo o contrário — e nisso estou 
acompanhado da cúpula do MPF — e acrescento, ironicamente: o porteiro do Supremo Tribunal 
dá liminar contra esse tipo projeto. Simples assim. Ou fecharemos as escolas. Há outra 
‘solução’: deixemos tudo para o homeschooling. Só que, para descontentamento dos adeptos da 
ESP, o hommeschooling foi declarado inconstitucional (vejam o voto do ministro Gilmar que 
se sustenta em parte de minha teoria da decisão; falei sobre o RE aqui, para o Observatório). Parece 
haver uma conspiração contra a ESP e congêneres... ou talvez, de fato, nada do que pregam tem 
amparo constitucional. Pelo jeito, a Suprema Corte não acredita muito na capacidade de os 
pais fazerem melhor que os professores classificados como “doutrinadores”. Tudo está a 
indicar que o STF acredita mais na Escola e na Universidade. Um registro: Faltava a longa e 
detalhada nota dos 243 membros do MP citar Fernando Holiday (autor da famosa tese de que a 
Ku Klux Klan era de esquerda) ou recomendar vídeos do MBL. Aliás: sei de lugares em que alguns 
pais foram à escola pedir para que fosse passado um vídeo do MBL. Isso sim é que é “não-política”! 
São os PCP (Pais Com Partido)! Ademais, acho melhor que os diversos setores da Escola Sem 
Partido se entendam (afinal, Flavinho é católico, e Erivelton, o outro deputado, é neopentecostal), 
porque há um bizarro vídeo patrocinado por Edir Macedo no qual se apresenta “prova” que o 
Anticristo é... o Papa. Esse é o nível da coisa. As novelas da Record, “neutralmente”, colocam as 
personagens que “lembram” o catolicismo de forma a associá-los com “falsos profetas do 
Apocalipse”. Uau. Seria bom se os religiosos defensores da ESP — e no Congresso parcela 
expressiva o é — se entendessem acerca do é que permitido ensinar. Ah, lembrei: o projeto Flavinho 
(artigo 7º) excepciona as escolas confessionais. Nelas, cada uma ensina as suas crenças. Então tudo 
fica bem. 
 
A situação na qual chegamos é muito grave. Um comentarista da ConJur (nickname ‘Mauricio 
1975’) é o protótipo do defensor da ESP. Na sua ingênua maldade e ignorância, o gajo apenas 
reproduz o que se diz por aí. Leiam (e vejam o que tenho de aguentar todas as semanas[4]): ‘’Lógico 
que não se trata de impedir o professor de ministrar a ciência, não se trata de atar mãos. Mas 
vejamos o caso da escravidão de africanos. Normalmente a ‘ciência’ em que se baseia o professor 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/11/bandeira-de-bolsonaro-veto-a-abordagem-de-genero-sofre-derrotas-em-serie-na-justica.shtml
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2116534
https://www.conjur.com.br/2018-nov-15/senso-incomum-hoje-falo-deuses-demonios-nota-mp-escola-partido#sdfootnote2sym
https://www.conjur.com.br/2018-nov-15/senso-incomum-hoje-falo-deuses-demonios-nota-mp-escola-partido#sdfootnote3sym
https://www.conjur.com.br/2018-out-27/observatorio-constitucional-homeschooling-tres-perguntas-fundamentais-teoria-decisao
https://blogs.universal.org/bispomacedo/2013/12/19/o-maior-segredo-do-vaticano-e-revelado/
https://www.conjur.com.br/2018-nov-15/senso-incomum-hoje-falo-deuses-demonios-nota-mp-escola-partido#sdfootnote4sym


 
 

 

 

Streck ‘esquece’ de contar, por exemplo, que os escravos já eram escravos antes dos europeus os 
comprarem. Fato histórico, mas parece que não interessa muito à narrativa. Trata-se sim de 
impedir os abusos que são sim cometidos por muitos professores em sala de aula e não são poucos 
os relatos que ouço, inclusive de familiares’. Sim, Mauricio 1975 (deve ter 43 anos de idade), você 
tem razão: faz diferença os escravos já terem sido escravos... Está justificada a escravidão! 
Binguíssimo! Este tipo de ridiculogia está ganhando proporções incalculáveis. Isso é que é 
ESP! E, para encarar de frente o problema, não podemos esquecer a Escola Com Partido Político 
(ECPP), como, por exemplo, a Faculdade do PRB, partido notoriamente ligado à Igreja Universal. 
O presidente da Fundação Republicana Brasileira afirma que o curso de ciência política ‘não 
formará militantes’. Ah, bom. Ufa. Mas, imagino que, se formar militante, esse será “militante do 
bem”. Claro! Glória a Deuxxxx. Adendo: que tal um projeto propondo a ISP (Igreja Sem Partido)? 
É ruim?  
 
Numa palavra, como me sugeriu um leitor, também Promotor de Justiça, quem sabe façamos uma 
nota técnica sobre ‘De como membros do Ministério Publico descumprem a Constituição’. A nota 
técnica critica os professores por tratarem de política em sala de aula. E a nota trata 
exatamente de... política. Eis o paradoxo do Cretense: todos os cretenses são mentirosos; Cassius 
Flavius é um cretense; como o contrário da mentira é a verdade, Cassius Flávius é um mentiroso. 
Como sair desse liar paradox? Cartas para a Coluna. Ainda uma coisinha. Gosto de exercícios 
lógicos.[5] Se Edir Macedo fala a verdade, então o Papa é o Anticristo. Logo, indago: o deputado 
Flavinho, sendo católico, é comandado pelo Anticristo? Assim, sendo ele o autor do substitutivo 
festejado pela ESP, o projeto é da autoria de um adepto do demo (o raciocínio é lógico!). Ou então 
Macedo não tem razão. Consequentemente... Poxa, que confusão.[6] Portando, ironias — 
necessárias — à parte, há que se parar com hipocrisias sobre esse assunto tão sério. O STF 
falou sério e já fulminou uma lei de Alagoas. Já fulminou a homeschooling. Falou sério e 
duramente, fulminando a censura às universidades. A Constituição é claríssima nesses 
assuntos. O que mais é necessário para, racionalmente, convencer esses setores da sociedade 
e da comunidade jurídico-política? De todo modo, para mostrar que estou bem acompanhado, 
vai mais uma citação da PGR (que deve ser a favor da doutrinação denunciada na nota técnica — 
isso decorre de um raciocínio lógico, pois não?), chefe do MP: ‘Educação democrática permite 
que o Estado defina conteúdos dos cursos de formação e objetivos do ensino, até de forma 
independente dos pais’. Seria bom também que os signatários da nota lessem a Recomendação 
37/2018 (aqui), da lavra do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, da 
Defensoria Pública da Paraíba, da Ordem dos Advogados do Brasil/PB e do Ministério Público 
do Trabalho, advertindo às autoridades da Paraíba para que se abstenham de qualquer ato que 
implique censura ou obstrução da liberdade de cátedra. Talvez as posições da Procuradoria-
Geral da República, dos tribunais estaduais, dos signatários da Recomendação acima (37/2018), 
sejam todas comprometidos com a ideologia de esquerda e quejandos. Sempre desconfiei dessa 
gente! Bom, neste último caso, o estagiário já cansou e foi embora. Levanto eu a placa: só sendo 
irônico e sarcástico para suportar certas coisas que se lê nestes tempos difíceis! Post scriptum: no 
meio dessa discussão, fico pensando: e no Direito? E as faculdades de Direito? Vai aí uma 
Faculdade Sem Partido? É? Como assim, se grande parte dos alunos e ‘operadores’ apoia teses 
reacionárias? Em vez de estudarem a CF, estuda(ra)m — com o apoio de considerável número de 
professores — coisas tipo ‘Constituição facilitada’, ‘mastigadinha’ e quejandos. Direito penal em 
Twitter. ECA em prosa e verso. Sushi jurídico. Sinopses jurídicas sem sinapses. Afinal, 
concursos quiz shows são produtos de quê? Proponho, assim, um “Estudo com Olheiras”, e sem 
literatura facilitada. Quero ver o aluno fazer o curso sem livros facilitadores e resumos de internet. 
Ah, pago para ver. Proponho que estudemos uma coisa prosaica: Direito. Se estudássemos direito 
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o Direito, não haveria essa discussão ‘jurídica’ acerca da ‘constitucionalidade’ [sic] da tal 
Escola Sem Partido. Os porteiros resolveriam.45 (grifos nossos) 

 
3. DOS PEDIDOS. 

 
Ante o exposto, requer-se a habilitação das Peticionárias 

como amici curiae, dada a evidente pertinência temática de sua notória 
atuação em defesa dos direitos da população LGBTI+, diretamente afetados pela 
legislação em referência (cf. item 1, supra), levando-se em consideração as 
razões do presente memorial (cf. art. 489, §1º, IV, do CPC/2015) e permitindo-
se sua participação do julgamento, mediante sustentação oral, bem como seja, 
ao final, julgada totalmente procedente da presente ação, com a prévia 
concessão da medida cautelar pleiteada na petição inicial, para se evitar a 
censura imanente à pretensão totalitária pretendida pelos ideólogos do 
“Projeto Escola Sem Partido” (sic), reconhecendo-se que tanto a Constituição 
Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Lei de Diretrizes e 
Bases impõem às escolas, públicas e privadas, mais do que um mero ensino 
técnico voltado à aprovação no vestibular (ENEM etc), mas uma educação 
emancipatória, que promova a liberdade, o respeito ou, no mínimo, a 
tolerância ao(à) Outro(a), bem como (promova) a dignidade humana e os direitos 
fundamentais e humanos em geral, cf. o art. 13 (2) do Protocolo Adicional da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, os arts. 3º, IV, e 227 da CF/88 e 
o art. 3º, III e IV, da LDB (esta norma geral, aplicável a toda a nação, de sorte a 
que o princípio federativo demanda constitucionalmente seu respeito por 
normas locais, sejam elas estaduais ou municipais). 

 
Propõem-se as seguintes teses de repercussão geral: 
 

1. É inconstitucional e inconvencional a pretensão de imposição de proibições e 
censuras apriorísticas à liberdade de cátedra de Professores(as) em sala de aula, 
no desenvolvimento dos conteúdos de seus planos de ensino, por violação ao 
princípio da proporcionalidade (inadequação, desnecessidade e 
desproporcionalidade em sentido estrito). Inclusive porque os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, complementados pelos Parâmetros Estaduais e 
Municipais, já definem os conteúdos positivos de cada disciplina, sobre o que 
deve ser trabalhado em sala de aula.46 Referidos parâmetros, todavia, não podem 
incluir proibições e censuras apriorísticas, bem como não podem incluir conteúdos 
manifestamente irrazoáveis ou estranhos à disciplina, sob pena de idêntica 
inconstitucionalidade e inconvencionalidade. 
 

2. Eventuais abusos praticados em sala de aula por Professores(as) jamais podem 
ser presumidos e devem ser apurados de forma “ex post facto” (posterior ao fato 
praticado), mediante provas cabais de condutas abusivas, sendo, contudo, 
inconstitucional e inconvencional a aprovação de proibições genéricas, a partir de 
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46 Agradeço ao Professor Doutor Alexandre Bahia, pela colaboração na redação deste trecho.  
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conceitos jurídicos indeterminados não definidos taxativamente pela lei, por se 
mostrarem aptos a silenciarem o corpo docente (“chilling effect”) e permitirem 
aplicação seletiva e discriminatória” (arts. 5º, IX, e 220, §2º, da CF/88). A 
repressão “ex post facto” mediante provas cabais é a única postura coerente com 
a ordem constitucional, à luz do princípio da proporcionalidade, em seus 
subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 
 

3. O direito humano e fundamental de pais e mães à educação moral de filhas e 
filhos é um direito contra o Estado, para que este não puna ou discrimine pais e 
mães pela educação que dão em suas casas às suas filhas e aos seus filhos. 
Contudo, tal direito não outorga a pais e mães a prerrogativa de impedir que as 
escolas e Professores(as) tratem de temas morais coerentes com as disciplinas 
ministradas em sala de aula, inclusive por concordância prática com o direito 
humano à não-discriminação de minorias e grupos vulneráveis e à função das 
escolas de promoverem uma educação emancipatória (arts. 1º, II e V, 3º, I a IV, 
4º, II, da CF/88). 
 

4. As escolas têm o dever legal, constitucional e convencional de fornecer uma 
educação inclusiva e emancipatória, que promova a liberdade, a tolerância e o 
respeito à diversidade humana, como sucedâneo do direito humano e 
fundamental à não-discriminação de minorias e grupos vulneráveis. A função 
legal, constitucional e convencional das escolas não se limita a um ensino técnico 
profissionalizante ou voltado à aprovação em exames destinados ao ingresso em 
universidades (art.3º, II a IV, da Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9.394/96, arts. 
205, 206, II e III, e 209, I, da CF/88; art. 13 (2) do Protocolo Adicional da 
Convenção Americana de Direitos Humanos). 
 

5. O direito humano e fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade 
abarca a identidade sexual não-heteroafetiva e a identidade de gênero 
transgênera no âmbito do direito de personalidade à identidade pessoal (STF, 
ADPF 132/ADI 4277, ADPF 291, ADI 5971, ADI 4275 e RE 670.422/RS). Dessa 
forma, a diversidade sexual e de gênero constitui tema que deve ser abordado 
nas escolas, em prol de uma educação inclusiva e emancipatória que pregue o 
respeito à população LGBTI+ em geral e a crianças, adolescentes e jovens LGBTI+ 
em particular, coibindo ainda os bullyings homotransfóbico e machista e a 
intolerância e discriminação em geral motivadas na orientação sexual, identidade 
de gênero e no gênero das pessoas. 
 

6. As escolas devem prevenir e coibir as discriminações raciais em geral, protegendo 
todos os grupos raciais à luz dos conceitos político-sociais de raça e racismo, de 
sorte a deverem garantir proteção eficiente, por exemplo, às populações negras, 
indígenas e LGBTI+ (cf. STF, ADO 26 e MI 4733). 

 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
São Paulo, 28 de abril de 2020. 
 

(assinatura digital) 
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti 
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