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Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.668,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela
Advocacia-Geral da União.

Brasília, Z9

de maio de 2017.
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PROCESSO N~ 00688.000243/2017-12
ORIGEM: STF - Ofício n° 9536/2017, de 12 de maio de 2017.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5668

Despacho da Advogada-Geral da União

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e
efeitos do art. 4~, inciso V, da Lei Complementar n~ 73, de 10 de fevereiro de 1993, as
anexas INFORMAÇÕES N~ 051/2017INUINP/CGU/AGU-ICNM, elaboradas pela
Advogada da União Ora. IRMA CLÁUDIA DO NASCIMENTO MORAIS.

8rasília,29 de maio de 2017.

GRACE MARIA

FEi~riES MENDONÇA

Advogada-C~~~~Ida

União

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO N° 00314/2017

PROCESSO: 00688.000243/2017-12
ORIGEM: STF - Ofício n° 9536/2017. de 12 de maio de 2017.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5668

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n° 051/2017INUINP/CGU/AGU
ICNM.

Submeto a matéria à consideração do Senhor Consultor-Geral da União.

Brasília. 24 de maio de 2017.
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/'/ANDRÉ RUFINO DO VALE

Consultor-Geral da União Substituto

De acordo.

À elevada consideração de Sua Excelência a Senhora Advogada-Geral da União.

Brasília. 24 de maio de 2017.
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MARCELO AUGUSTO CARMO DE
Consultor-Geral da União

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO Nº 00121/2017/NUINP/CGU/AGU

PROCESSO: 00688.000243/2017-12

REFERENTE à: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 5668
REQUERENTE: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
REQUERIDO: Presidente da República
ASSUNTO: ação visando a que seja dada interpretação conforme a Constituição ao Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 2014), em especial ao seu art. 2º, 111 e às
metas 2.4,2.5,3.13,4.9,4.12,7.23,8.2,9, 10.1, 10.6, 11.13, 12.5, 12.9, 13.4,
14.5,16,16.2, de forma a reconhecer dever constitucional, das escolas públicas e
particulares, a prevenção e o combate das discriminações por gênero, por
identidade de gênero e por orientação sexual.

Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União,

Aprovo as INFORMAÇÕES nº 0051/2017/NUINP/CGU/AGU, da lavra da Advogada
da União Ora. Irma Cláudia do Nascimento Moraes, as quais poderão, se aprovadas pela
autoridade superior, ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações
do Presidente da República, para subsidiar o julgamento da ADI nº 5668.

À consideração superior.

Brasília, 24 de maio de 2017.
r

é-(kc

~Cl~

CÉLIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO
Consultora da União
Responsável pelo NUINP/CGU/AGU

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

INFORMAÇÕES N.o 051 12017INUINP/CGU/AGU-ICNM
PROCESSO N.o 00688.000243/2017-12
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 5668
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
RELATOR: EDSON FACHIN

Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade. com pedido de medida
cautelar. proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, objetivando que seja
atribuída interpretação conforme a Constituição ao art. 2°. 111. da Lei n° 13.005. de 25
de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). e às estratégias 2.4. 2.5.3.13.4.9.
4.12.7.23.8.2.9.10.1. 10.6. 11.13. 12.5. 12.9. 13.4. 14.5. 16 e 16.2. contidas em seu
anexo. de forma a impor às escolas públicas e particulares a obrigação de coibir as
discriminações por gênero. identidade de gênero e orientação sexual e o respeito às
identidades das crianças e adolescentes LGBT. reconhecendo o "dever constitucional

das escolas prevenirem e coibirem o bullying homofóbico, transfóbico e machista".
2.

As normas impugnadas assim dispõem:
Ali. 20 São diretrizes do PNE:
( ... )

IH - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
( ... )

ANEXO
METAS E ESTRATÉGIAS
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste

PNE.
Estratégias:
( ... )

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e
do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de
renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola,
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as)
alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência
e juventude;
( ... )

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou
quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão;
( ... )

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de
programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude;
( ... )

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de
desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento
escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização
obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
( ... )

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos
sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
( ... )

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade
série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização,
após a alfabetização inicial;
( ... )

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final
da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
( ... )

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão
do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a
conclusão da educação básica;
( ... )

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos,
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho,
da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço
pedagógicos adequados às caracteristicas desses alunos e alunas;
( ... )
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência
na educação profissional técnica de nivel médio, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;
( ... )
12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às)
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil- FIES, de que trata
a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação
superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
( ... )
12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos
na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na
forma da lei;
( ... )

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas,
por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às
demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos
graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e especifica com
a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e
as necessidades das pessoas com deficiência;
( ... )
14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e
para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas a programas de mestrado e doutorado;
( ... )
Meta 16: formar, em nivel de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
( ... )

16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras da
educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições
formadoras e processos de certificação das atividades formativas;

3.

Com base no disposto nos arts. JO a 30, incisos III e IV, da Lei de Diretrizes

e Bases l , arts. 30, IV 2, 214 3 e 227 4, da Constituição Federal de 1988, bem como no
princípio da não-discriminação, estabelecido na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, o PSOL afinna que as escolas têm o dever de coibir o preconceito e a
discriminação por motivo de orientação sexual, "(. ..) ensinando crianças e adolescentes

a respeitarem ou, no mínimo, tolerarem o próximo, sem discriminá-lo ou ofendê-lo de
qualquer forma".
4.

Afinna o requerente que, a fim de garantir o cumprimento desse dever. o

Plano Nacional de Educação, em sua redação original, continha meta específica

, Lei n° 9.394, de 1996:
Art. J ° A educação abrange os processos tormativos que se desenvolvem na vida tàmiliar. na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§ I° Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino. em
instituições próprias.
§ 2° A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
Art. 2° A educação. dever da tàmília e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana. tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
( ... )

111 - pluralismo de idéías e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
2

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

( ... )

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras tormas de
discriminação.
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam
a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 59, de 2009)
I - erradicação do analtàbetismo;
11 - universalização do atendimento escolar;
111- melhoria da qualidade do ensino;
IV - tormação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno
bruto.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 59, de 2009)
3

~ Art. 227. É dever da tàmília, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência tàmiliar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 65, de 20 10)

4

~

referente à efetivação da "superação de desigualdades educacionais, com ênfase lia

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexuar.
5.

Porém. afirma o requerente que parlamentares teriam excluído do texto do

Plano Nacional de Educação as palavras "gênero". "orientação sexuar e "identidade

de gênero". sem prever solução alternativa para o combate da discriminação contra a
população LGBT. no âmbito escolar. supostamente com o intuito de banir qualquer
política ou ação nesse sentido.
Argumenta o PSOL que. em vista desse "claro intuito proibitivo". haveria

6.

'fundado temor" de que tal modificação esteja sendo interpretada pelas escolas como
uma vedação para tratar desses temas, motivo pelo qual o partido entende que não seria
suficiente para o devido enfrentamento dessas discriminações assegurar-se apenas. de
fonna genérica. a erradicação a .. todas as formas de discriminação". como previsto no
art. 20 , 11. do Plano Nacional de Educação.

7.

o requerente

sustenta haver a necessidade de intervenção do STF para

conferir interpretação conforme a Constituição aos dispositivos impugnados. de forma
a impor às escolas o dever de coibir discriminações por orientação sexual e de respeitar
a identidade de gênero e orientação sexual das crianças e adolescentes LGBT. "por

força do art.

3~

IV. da CF/88. bem como ao princípio da proporcionalidade. na

acepção de proibição insuficiente e do dever de promoção do bem-estar de todos".
8.

o processo

foi distribuído para o Relator. Ministro Edson Fachin. que

adotou o rito previsto no art. 12 da Lei na 9.868 de 1999 (DJE na 100. divulgado em
12/05/2017) e solicitou a prestação de informações sobre o alegado nesta ação. ao Exmo.
Sr. Presidente da República. no prazo de 10 (dez) dias.
11 - MÉRITO

9.

A Lei na 13.005. de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de

Educação (PNE). determina diretrizes. metas e estratégias consideradas prioritárias para
a política educacional do decênio (2014 a 2024). A norma resultou de construção

coletiva, entre o Executivo, Legislativo e sociedade civil, após amplo debate realizado
na Conferência Nacional de Educação (CONAE), de 2010, e no âmbito do Congresso
Nacional.
Originou-se do Projeto de Lei n° 8.035, de 2010, sendo proposição

10.

apresentada como medida de extrema importância, a contribuir para a consolidação e
avanço do processo de melhoria da qualidade da educação e redução de desigualdades
relativas às oportunidades educacionais, conforme mencionado na Exposição de
Motivos n° 033, de 03 de novembro de 2010:

o PN E - 20 I 1/2020 na forma ora proposta representa um importante avanço institucional
para o país, definindo metas e estratégias para avançar no processo de melhoria da
educação brasileira.
A educação é um dos mais importantes instrumentos de inclusão social, essencial para a
redução das desigualdades no Brasil. É inegável que nos anos mais recentes o tema
educação foi sendo definitivamente alçado à prioridade na agenda nacional, mobilizando
Governos e os mais diversos segmentos da sociedade em torno de um objetivo comum: a
ampliação do acesso à educação de qualidade para todos os brasileiros.
Os indicadores mais recentes confirmam o alcance de bons resultados em quase todos os
níveis e dimensões da educação, demonstrando o empenho do Governo e da sociedade
brasileira em saldar a enonne dívida que o Brasil tem com a educação. Todavia, para que
alcancemos os níveis desejados e necessários para o desenvolvimento do país, há ainda
muito que fazer. O tratamento da educação como política de Estado, com planejamento
sistemático e de longo prazo é de fundamental importância para vencer esta batalha. Por
isso, a aprovação de um novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020
deve ser encarada como estratégíca para o país.
A melhoria continuada do nível de educação da população certamente irá refletir-se não
só na qualidade da vida, efetivação da democracia e ampliação da cidadania para muitos
brasileiros. mas, também no desenvolvimento econômico do país. Por essa razão, o
estabelecimento de metas e estratégias para garantia de uma educação de qualidade para
todos os brasi leiros tem que ser prioridade nacional.

11.

Consoante relatado, sustenta o requerente que, em vista da ausência de

menção expressa ao enfrentamento das discriminações por orientação sexual, no texto
da Lei n° 13.005, de 2014, por opção do legislador de não tratar sobre esse tema, as
normas impugnadas mereceriam interpretação conforme a Constituição, de forma a
impor às escolas o dever de coibir discriminações por orientação sexual e o de respeitar
a identidade de gênero e orientação sexual das crianças e adolescentes LGBT, por força
do "art.

3~

IV, da CF/88, bem como ao princípio da proporcionalidade, na acepção de

proibição insuficiente e do dever de promoção do bem-estar de todos",

12.

Com efeito. a Constituição Federal de 1988 repudia categoricamente o

preconceito e a intolerância. desde o seu preâmbulo. postando em destaque "( ... ) a

liberdade. a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e ajustiça. como
valores supremos de uma sociedade j1'aterna, pluralista e sem preconceitos (... r·. Ao
consagrar como objetivo fundamental da República (art. 3°. IV). a promoção do "bem

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras/ormas
de discriminação". assegurando ainda em seu art. 5°. caput. o princípio da igualdade.
encerra cláusula de proibição à discriminação por motivos arbitrários.
13.

Dessa forma. é indiscutível a proteção da Constituição Federal à liberdade

de orientação sexual do indivíduo. não obstante a ausência de norma constitucional
explícita a esse respeito. constituindo-se em direito subjetivo. emanado diretamente dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. ao qual se impõe o respeito
do Estado e da sociedade.
14.

o

Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a

proibição ao preconceito prevista no art. 3°. IV. da Constituição Federal de 1988.
alcança a discriminação em razão da orientação sexual. proclamando a liberdade para
dispor da própria sexualidade como direito fundamental do indivíduo, no julgamento
da AOI n° 4.277 IOF. cujo acórdão restou assim ementado:
I. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF).
PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO. NA PARTE REMANESCENTE.
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
UNIÃO
COMO
AÇÃO
DIRETA
HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO.
CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA.
JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nO 132-RJ pela
ADI n° 4.277-DF. com a finalidade de conferir "interpretação conforme à Constituição"
ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE
DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA
DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO). SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO
CAPíTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE
PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE. INSERIDA NA CATEGORIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVíDUO. EXPRESSÃO QUE É DA
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA.
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas. salvo disposição constitucional expressa ou
implícita em sentido contrário. não se presta como fator de desigualação jurídica.
Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3° da Constituição Federal. por colidir
frontalmente com o objetivo constitucional de "promover o bem de todos". Si lêncio

normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque
da kelseniana "norma geral negativa", segundo a qual "0 que não estiver juridicamente
proibido, ou obrigado, está juridícamente permitido". Reconhecimento do direito à
preferência sexual como direta emanação do princípio da "dignidade da pessoa humana":
direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca
da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito
à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das
pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. (... )(ADI
4277/DF, Tribunal Pleno, ReI. Min. Ayres Britto, DJe-198 14-10-2011)

15.

À ocasião. esclareceu o Relator, Ministro Ayres Britto, em seu voto:
34. Óbvio que. nessa altaneira pOSlçao de direito fundamental e bem de
personalidade, a preferência sexual se põe como direta emanação do
princípio da "dignidade da pessoa humana" (inciso IH do art. l° da CF), e,
assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal. De auto-estima no
mais elevado ponto da consciência. Auto-estima, de sua parte, a aplainar o
mais abrangente caminho da felicidade, tal como positivamente normada
desde a primeira declaração norte-americana de direitos humanos (Declaração
de Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 17768 ) e até hoje
perpassante das declarações constitucionais do gênero. AtinaI, se as pessoas de
preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes
heterossexual mente, as de preferência homossexual seguem na mesma
toada: só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente. Ou
"homoafetivamente", como hoje em dia mais e mais se fala, talvez para retratar
o relevante tàto de que o século XXI já se marca pela preponderância da
afetividade sobre a biologicidade. Do afeto sobre o biológico, este último como
realidade tão-somente mecânica ou automática, porque independente da vontade
daquele que é posto no mundo como conseqüência da fecundação de um
individualizado óvulo por um também individualizado espermatozóide.
35. Muito bem. Consignado que a nossa Constituição vedou às expressas o
preconceito em razão do sexo e intencionalmente nem obrigou nem proibiu o
concreto uso da sexualidade humana, o que se tem como resultado dessa
conjugada técnica de normação é o reconhecimento de que tal uso faz parte
da autonomia de vontade das pessoas naturais, constituindo-se em direito
subjetivo ou situação juridica ativa. Direito potestativo que se perfila ao lado
das clássicas liberdades individuais que se impõem ao respeito do Estado e da
sociedade (liberdade de pensamento, de locomoção. de informação, de trabalho.
de expressão artística, intelectual, científica e de comunicação, etc). Mais ainda.
liberdade que se concretiza:
I - sob a forma de direito à intimidade, se visualizada pelo prisma da
abstenção, ou, então, do solitário desfrute (onanismo);
11 - sob a forma de direito à privacidade. se a visualização já ocorrer pelo
ângulo do intercurso ou emparceirado desfrute (plano da intersubjetividade. por
conseguinte ).
36. Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo e mais privado para os
indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade. Implicando o silêncio
normativo da nossa Lei Maior, quanto a essa prática, um lógico encaixe do livre
uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídico-fundamentais da intimidade
8

e da privacidade das pessoas naturais. Tal como sobre essas duas figuras de
direito dispõe a parte inicial do art. 10 da Constituição, verhis: "são invioláveis
a intimidade. a vida privada. a honra e a imagem das pessoas". Com o aporte
da regra da auto-aplicabilidade possível das normas consubstanciadoras
dos direitos e garantias fundamentais. a teor do § 1° do art. 5° da nossa Lei
Maior. assim redigido: "As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicabilidade imediata".
37. Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de
se inscrever no âmbito de incidência desses últimos dispositivos constitucionais
(inciso X e § 1° do art. 5°). se houvesse enunciação igualmente constitucional
em sentido diverso. Coisa que não existe. (grifos acrescidos)
16.

Desse modo. cumpre ao Estado atuar. de forma ampla. em prol da

promoção. do respeito e da proteção do direito de autodeterminação sexual do
indivíduo. assegurando-lhe, por consequência. o direito de não ser discriminado por
motivação dessa ordem. incumbência que se estende também à sociedade. A esse
respeito. a seguinte lição de Luiz Edson Fachin e Melina Girardi Fachin 5• na obra
Diversidade sexual e direito homoafetivo:
No que diz respeito aos direitos fundamentais como um todo - e aí incluída a cláusula
de não discriminação fundada em critério sexual - cabe ao Estado o respeito (ou seja. o
próprio ente não violar tais direitos). a proteção (evitar e impedir que terceiros os
violem) e implementação (adoção de medidas voltadas à concretização) destes direitos.

Ou seja, o encargo da atuação estatal em prol da promoção, do respeito e da
proteção desses direitos possui um campo amplo de tutela que se estende desde a
tutela primária da sua própria não ingerência à seara individual até a proteção
subjetiva de transgressões praticadas por outrem.
( ... )
Por sua vez, acresce-se, ao lado do Estado, a responsabilidade de entes particulares
nesta proteção. A suscetibilidade das relações particulares ao princípio
fundamento da dignidade repousa na necessidade de vinculação da comunidade
na implementação de direitos fundamentais e na não perpetuação de
inconstitucionalidades como a discriminação por opção sexual.
Neste diapasão. os direitos fundamentais "exprimem determinados valores que o Estado
não apenas deve respeitar, mas também promover e proteger. valores estes que. de outra
parte. alcançam uma irradiação por todo ordenamento jurídico - público e privado".27
( ... )

A gravidade esboçada no cenário contemporâneo dos direitos humanos e dos
direitos fundamentais conclama o engajamento de todos 2'1 para que. ao lado e não
em substituição à esfera estatal, possa-se pensar em diminuir o fosso abissal entre a
teoria e a prática desses direitos.

17.

Portanto, os atos normativos atentatórios ao referido direito fundamental.

são incompatíveis com a Constituição Federal de 1988, infringindo o disposto no art.
FACHIN. Luiz Edson e Melina Girardi. '"A Proteçüo dos Direitos Humanos e a vedaçüo à discriminaçi'io por
orientação sexual". Ed. Revista dos Tribunais, 20 lI, p. 122/123
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3°, IV, art. 5°. caput. da Constituição Federal, como também ao seu inciso XLI. que
atribui à lei a função de punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais.
18.

Contudo. esse não é o caso da Lei n° 13.005, de 2014. Importa observar

que o Plano Nacional de Educação, nela consignado, foi traçado sob diretriz que
reproduz explicitamente a vedação ao preconceito prevista no art. 3°. IV, da
Constituição Federal de 1988. pautando-se seu art. 2°, 11, de forma expressa. pela
superação das desigualdades educacionais. com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação.
19.

Vale atentar ainda, pela previsão de seu art.

r, x, que o Plano Nacional

de Educação se norteia pela promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos e à diversidade.
20.

Dessa forma. não se visualiza a inconstitucionalidade apontada pelo

requerente. Não é possível extrair-se dos dispositivos do Plano Nacional de Educação
interpretação favorável a qualquer tipo de discriminação arbitrária.

21.

Não cabe sequer falar em "proibição implicita" ao enfrentamento das

discriminações atentatórias à orientação sexual, pelas escolas. A intenção subjacente.
já na concepção do PNE. era no sentido da promoção do respeito à diversidade no
âmbito da educação brasileira, objetivando-se contemplar também a população LGBT.
Nesse sentido. transcrevem-se os seguintes trechos da EM n° 033. de 2009:
Este processo alcançou seu ponto culminante na Conferência Nacional de Educação 
CONAE. realizada no período de 28 de março a 10 de abril de 20 I O. a qual se estruturou
a partir do tema central: "Construíndo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O
Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação", A conferência - espaço
privilegiado de discussão. avaliação e proposição de políticas - apresentou. em seu
documento final. concepções e proposições voltadas a balizar o processo de construção
do novo PNE. Dentre as conceituações que subjazem às proposições para

elaboração do PNE, destacam-se:
( .. -)

(9) Diversidade: entendida como construção histórica, social, cultural e política das
diferenças nos contextos e relações de poder. Nesse cenário, o direito à diversidade
na educação brasileira não significa a mera soma das diferenças, antes, ele se
concretiza por meio do reconhecimento das diferentes expressões, histórias, ações,
sujeitos e lutas no contexto histórico, político, econômico, cultural, social brasileiro
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marcado por profundas desigualdades. Portanto, a construção de uma política
nacional do direito à educação que contemple a diversidade deverá considerar: os
negros, os quilombolas, os indigenas, as pessoas com deficiência e do campo, as
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, os jovens e adultos, a
população LGBT, os sujeitos privados de liberdade e em conflito com a lei. Deverá.
ainda. considerar a educação dos ciganos. a educação ambiental. os direitos humanos. a
liberdade de expressão religiosa na escola e a educação profissional. Nesse sentido. o
reconhecimento. o respeito e o direito à diversidade a serem consolidados na política
educacional deverão ser realizados por meio de políticas. programas. ações e práticas
pedagógicas que garantam a efetivação da justiça social, da igualdade e da equidade.
Deverão ser políticas de Estado. Tais políticas, ao serem implementadas. deverão
reconhecer que cada uma das expressões da diversidade possuem especificidades
históricas. políticas. de lutas sociais e ocupam lugares distintos na constituição e
consolidação das políticas educacionais. Além disso. realizam-se de fonna diferenciada
no contexto das instituições públicas e privadas da educação básica e da educação
superior. O conjunto das políticas educacionais deverá atender a essa complexidade e
considerá-Ia em todos os seus processos. sobretudo, no que se refere ao financiamento
da educação.
( I O) Ações Afirmativas: são políticas e práticas públicas e privadas que visam à correção
de desigualdades e injustiças históricas face a determinados grupos sociais:
mulheres/homens, lésbicas. gays, bissexuais. travestis e transexuais - LGBT. negros.
indígenas. pessoas com deficiência, ciganos. Trata-se de políticas passíveis de avaliação
sistemática. que após implementadas poderão, no futuro, vir a ser extintas. desde que
comprovada a superação da desigualdade que as originou. Elas implicam uma mudança
cultural. pedagógica e política. Na educação, dizem respeito ao direito a acesso à

escola e permanência na instituição escolar aos grupos dela excluidos em todos os
niveis e modalidades de educação. Nesse sentido, o Estado deverá garantir o acesso
e a permanência na educação básica e superior aos coletivos diversos
transformados em desiguais no contexto das desigualdades sociais, do racismo, do
sexismo, da homofobia, da negação dos direitos da infância, adolescência,
juventude e vida adulta, da negação do direito à terra. (grifou-se)

Ademais, importa destacar as ações específicas de combate a esse tipo de
discriminação. adotadas pelo Ministério da Educação. inseridas na política pública da
Educação em Direitos Humanos (INFORMAÇÕES n. 00245/2017 ICONJUR
MECICGU/AGU):
11.
(... )Observa a SECADI que a Educação em Direitos Humanos (EDU),
assentada nos princípios de dignidade humana, igualdade de direitos,
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, tem como objetivo
central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano da
cidadania, diretrizes consoantes à Constituição Federal de 1988 (CF/88) e à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996 - LDB). Tais diretrizes
encontram respaldo ainda em instrumentos internacionais - a exemplo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu art. I afirma que
"todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade".
12.
Os princípios da EDH são norteadores que, em convergência aos princípios
constitucionais, concorrem para a materialização de objetivos fundamentais do
Brasil, estabelecidos no Art. 3° da CF/88, como a construção de uma sociedade livre,
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justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
13.
Ao tempo em que a Constituição Federal reconhece a educação como direito
social, dever do Estado e da família, a LDB a define, no seu artigo primeiro, como
abrangendo os "processos formativo,\' que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas man[(estações culturais." Tendo adotado
conceito tão amplo de educação, o texto da LDB, em acordo com o Artigo 205 da
Constituição Federal, apresenta semelhante teor em relação aos princípios que a
inspiram:
Art. 2 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
14.
Em consonância com o art. 206 da Constituição Federal, o art. 3 da LDB
estabelece que o ensino terá com um dos seus princípios a "liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber". Portanto, os
princípios do ensino coadunam-se com os princípios educacionais de respeito à
liberdade e apreço à tolerância, assegurando-se o pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas, emanadas da Constituição Federal.
15.
Destaca a SECADI que, entre as diretrizes do Plano Nacional de Educação 
PNE o inciso 111, que trata da "superação das desigualdades educacionais com ênfase
na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação," e
o inciso X, que visa a "promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental," do Art. 20 •
( ... )

2 J•
É com base nos princípios, diretrizes e determinações da Constituição
Federal, da LDB, da Lei do Bullying e das Diretrizes Nacionais de Educação em
Direitos Humanos que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão - SECADIIMEC tem desempenhado suas atribuições legais,
para a Educação em Direitos Humanos.
22.
Ressalta, ainda, nesse sentido, iniciativa do Ministério da Educação, em
conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos, do "Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos",
lançado em 24 novembro de 2016. O Pacto foi criado com o objetivo de incentivar
o uso de concepções e práticas educativas para a promoção, proteção e defesa do
Direitos Humanos nas Instituições de Educação Superior (IES). Para tanto, prevê
a articulação de ações nas linhas de ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência
universitária e comunitária, considerando o papel estratégico da educação para a
construção de uma cultura de paz e do respeito à diversidade.
23.
Para ações de educação em direitos humanos no âmbito da educação
básica, a SECADI está desenvolvendo um Portal de Educação em Direitos Humanos
direcionado à comunidade escolar e sociedade civil, contendo módulos formativos
para as diversas temáticas de direitos humanos, incluído uma categoria específica
para bulliyng e violências. Os módulos serão de livre acesso aos sistemas de ensino e a
toda população, ofertando conteúdos em EDH que contribuam para o alcance dos
objetivos previstos para a educação enquanto direito constitucional, alicerçada nos
valores da dignidade humana e diversidade: o desenvolvimento pleno da pessoa. o
exercício da cidadania e formação para o trabalho. O lançamento dessa iniciativa está
previsto para o segundo semestre de 2017.
24.
Em suma, tanto a concepção quanto o desenvolvimento das iniciativas do
Ministério da Educação se direcionam à valorização e ao respeito à diversidade e
ao combate a todas as formas de discriminação, o que inclui discriminações por
gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual.
( ... )

31.
Cumpre-nos esclarecer que a Sase na consecução do apoio técnico, tendo como
premissa a autonomia constitucional dos entes federativos. com vistas à efetivação das
políticas públicas educacionais e dos direitos humanos. sendo que a operacionalização e
efetivação das mesmas estão sob a governabilidade desta instância federativa.
32.
Em relação ao tema específico da coibição das discriminações por gênero,

por identidade de gênero e por orientação sexual nas escolas públicas e particulares,
esclarece a SASE que, em setembro de 2015, o Conselho Nacional de Educação
publicou Nota Pública, orientando às Assembleias Legislativas, à Câmara
Legislativa do Distrital Federal, às Câmaras de Vereadores, aos Conselhos
Estaduais, Distrital e Municipais de Educação e à Sociedade Brasileira, contendo o
seguinte texto:
i. Considerando que a Carta Magna Brasileira prevê em seu art. 3°. inciso IV.
que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasi I.
dentre outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça.
sexo, cor. idade e quaisquer outras formas de discriminação;
ii. Considerando que o art. 3°, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, prevê o respeito à liberdade e apreço à tolerância;
iii. Considerando que a Lei nO 13.005, de 25 de junho de 2014. que instituiu o
Plano Nacional de Educação (2014-2024), determinou. em seu art. 5°, inciso 111.
que o Conselho Nacional de Educação (CNE), juntamente com outras
instâncias. monitore continuamente e avalie periodicamente o cumprimento das
metas do referido Plano e que. ainda, nos termos do art. 8° dessa mesma Lei.
"os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei.
em consonância com as diretrizes. metas e estratégias previstas neste PNE. ....;
iv. Considerando que o Parecer n° 8. do Conselho Pleno do Conselho Nacional
de Educação, aprovado em 6 de março de 2012 e homologado pelo Ministro de
Estado da Educação (D.O.U., de 30/05/2012. Sessão L p. 33. considera que.
segundo "OS princípios fundadores de uma sociedade moderna, os Direitos
Humanos tem se convertido em normas de luta contra as situações de
desigualdades de acesso aos bens materiais e imateriais, as discriminações
praticadas sobre as diversidades socioculturais, de (destaque desta Nota
Pública), de etnia, de raça, de orientação sexual, de deficiências, dentre outras
e. de modo geral. as opressões vinculadas ao controle do poder por minorias
sociais";
v. Considerando. finalmente, que o Conselho Nacional de Educação é
responsável pela elaboração de Diretrizes Nacionais no campo educacional, e
que, por isso, entende que disposições legislativas e nonnativas genéricas. como
"combate a toda e qualquer forma de discriminação" não colaboram.
especialmente no campo da educação, para a superação das discriminações a
determinados segmentos sociais que, por sua identidade específica. foram
secularmente invisibilizados e, por via de consequência, se viram impedidos. na
construção e usufruto dos direitos decorrentes de sua própria cidadania. o CN E
manifesta sua surpresa - pelas normas e orientações em vigor - e preocupação
com planos de educação que vem sendo elaborados por entes federativos
brasileiros e que têm omitido, deliberadamente, fundamentos, metodologias e
procedimentos em relação ao trato das questões relativas à diversidade cultural
e de gênero, já devidamente consagrados no corpus normativo do País para a
construção da cidadania de segmentos específicos da população brasileira e
sobre o qual não pode permanecer qualquer dúvida quanto à propriedade de seu
tratamento no campo da educação.
vi. O ato de universalizar direitos, mormente na educação, implica identificar e
nominar. em situações concretas do cotidiano da existência humana. as
singularidades, especialmente em formações sociais que. tradicionalmente as
desconheceram, seja por via da omissão, seja por via da generalização que não

lhe dá cobertura. O Conselho Nacional de Educação reafirma sua
orientação, recomendando, inclusive, a seus pares Conselhos Estaduais,
Conselho Distrital e Conselhos Municipais que zelem pela explicitação das
singularidades mencionadas nos planos de educação elaborados pelos entes
federativos e informa que, em razão de inúmeras demandas que lhe foram
enviadas e por um dever de oficio, encaminha-se para a elaboração de
Diretrizes Nacionais de Educação voltadas para o respeito à diversidade, à
orientação sexual e à identidade de gênero. Em suma, o CNE considera que
a ausência ou insuficiência de tratamento das referidas singularidades
fazem com que os planos de educação que assim as trataram sejam tidos
como incompletos e que, por isso, devem ser objeto de revisão.
33.
Diante do contexto exposto, esclarece a SASE que ao exercer suas funções
junto aos entes federados, oferecendo apoio técnico aos sistemas de ensino em relação à
elaboração de seus respectivos planos municipais e estaduais de educação, respeita o
preceito constitucional da autonomia dos entes federados, mas orienta-os em relação à
universalização e cumprimento da legislação sobre os direitos humanos, em especial,
no caso em pauta, sobre o respeito à diversidade, à orientação sexual e à identidade
de gênero. (grifos acrescidos)

23.

Destaca-se, ainda. o conteúdo da Resolução n° O1, de 2015, editada pelo

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT 
CNCD/LGBT, que estabeleceu garantias para o reconhecimento da identidade de
gênero, nos sistemas e instituições de ensino:
A
PRESIDENTA
DO CONSELHO NACIONAL
DE COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÕES DOS DIREITOS DE LÉSBICAS, GA YS.
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CNCD/LGBT, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto nO 7.388, de 9 de dezembro de 20 I O, e com fundamento no Parecer
CNCD/LGBT nO 01/2015;
Considerando o Art. 5° da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de todos
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza - entendendo-se aqui inclusive as
diferenças quanto a sexo, orientação sexual e identidade de gênero;
Considerando os princípios de direitos humanos consagrados em documentos e tratados
internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos (1966), o Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos. Sociais e Culturais (1966), o Protocolo de São Salvador (1988).
a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial.
Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) e os Princípios de Yogyakarta
(Yogyakarta, 2006);
Considerando a Lei nO 9.394/1996, que define as diretrizes e bases da educação nacional
que, em seu Art. 2°, estabelece a educação como dever da fàmília e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, indicando, em seu Art 3°, como princípios do ensino, entre
outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o respeito à
liberdade e o apreço à tolerância;
Considerando os compromissos assumidos pelo Governo Federal no que concerne à
implementação do Programa "Brasil sem Homofobia - Programa de Combate à
Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual"
(2004), do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT
(2009), do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3(2009) e do Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres (2012), resolve:

Ali. 1° Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino. em todos os níveis e
modalidades. o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja
identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero. mediante
solicitação do próprio interessado.
Ali. 2° Deve ser garantido. àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao tratamento
oral exclusivamente pelo nome social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer
tipo de objeção de consciência.
Art. 3° O campo "nome social" deve ser inserido nos formulários e sistemas de
informação utilizados nos procedimentos de seleção. inscrição, matrícula. registro de
frequência. avaliação e similares.
Art. 4° Deve ser garantido. em instrumentos internos de identificação. uso exclusivo do
nome social, mantendo registro administrativo que faça a vinculação entre o nome social
e a identificação civil.
Art. 5° Recomenda-se a utilização do nome civil para a emissão de documentos oficiais.
garantindo concomitantemente, com igualou maior destaque. a referência ao nome
social.
Art. 6° Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados
por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito.
Art. r Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de
indumentária. deve ser facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero
de cada sujeito:
Art. 8° A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida
também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória autorização do responsável.
Ali. 9° Estas orientações se aplicam, também. aos processos de acesso às instituições e
sistemas de ensino, tais como concursos. inscrições. entre outros, tanto para as
atividades de ensino regular ofertadas continuamente quanto para atividades eventuais.

24.

Vale ressaltar que. especificamente quanto aos atos de bullying. assim

considerados como "todo ato de violênciafisica ou psicológica. intencional e repetitivo

que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo. contra uma ou
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la. causando dor e angústia à
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas". foi
instituído programa nacional ao combate à intimidação sistemática. pela Lei n° 13.185.
de 2015. que pode fundamentar as ações do Ministério da Educação e das Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação.
25.

Para a Lei n° 13.185. de 2015, "É dever do estabelecimento de ensino. dos

clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização,
prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática".
26.

Dentre os objetivos do programa. destacam-se: a prevenção e o combate

da prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade: capacitação de
docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão.
prevenção. orientação e solução do problema: implementação e disseminação de

campanhas de educação, conscientização e informação; estabelecimento de práticas de
conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de
vítimas e agressores; integração dos meios de comunicação de massa com as escolas e
a sociedade, como forma de identificação, prevenção e combate do problema;
promoção da cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, balizando-se em
uma cultura de paz e tolerância mútua; promoção de medidas de conscientização,
prevenção e combate a todos os tipos de violência, com êntàse nas práticas recorrentes
de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento t1sico e psicológico,
cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de
comunidade escolar) em toda a sociedade.
27.

Nesse contexto, não é possível visualizar nas normas impugnadas a

alegada violação ao princípio da proporcionalidade, à luz da vedação à proteção
deficiente. Observe-se que as disposições impugnadas, do Plano Nacional de Educação,
não esgotam a proteção ao direito fundamental à orientação sexual, no âmbito escolar.
28.

Portanto, há todo um sistema normativo voltado à consolidação da política

pública da Educação em Direitos Humanos, norteado nos preceitos constitucionais
pertinentes, nos instrumentos internacionais de direitos humanos aprovados pelo Brasil.
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394, de 1996). além
das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP n° I,
de 2012), ao qual harmonizam-se as disposições do Plano Nacional de Educação.
29.

A Educação em Direitos Humanos refere-se ao uso de concepções e

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção.
proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de
responsabilidades individuais e coletivas (art. 2°, da Resolução CNE/CP n° L de 2012).
30.

As Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos. estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Educação, através do Parecer n° 8. de 2012, e da Resolução
n° 1, de 2012, orienta para a prática e a funcionalidade da Educação de Direitos Humanos
em todos os sistemas de ensino e instituições, sustentada em seis princípios: a)
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dignidade humana: b) democracia na educação e no enSino: c) valorização das
diversidades: d) transformação social: e) interdisciplinaridade: e f) sustentabilidadé.

31.

Nessa perspectiva. perde sentido a discussão quanto à intenção do

legislador. apresentada pelo requerente. prevalecendo nesse caso a vontade objetiva da

(, Resolução nO I. de 2012
Art. 2° A Educação em Direitos Humanos. um dos eixos fundamentais do direito à educação. refere-se
ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de
promoção. proteção. defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de
responsabi lidades individuais e coletivas.
§ 1° Os Direitos Humanos. internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis.
políticos. sociais. econômicos. culturais e ambientais. sejam eles individuais. coletivos. transindividuais
ou difusos. referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.
§ 2° Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos Humanos.
implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos
educacionais.

Art. 3° A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para a
mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:
I - dignidade humana;
11 - igualdade de direitos;
111 - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;
IV - laicidade do Estado;
V - democracia na educação;
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e
VII - sustentabilidade socioambiental.
Art. 4° A Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e multidimensional. orientador da
formação integral dos sujeitos de direitos. articula-se às seguintes dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com
os contextos internacional. nacional e local;
11 - afirmação de valores. atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em
todos os espaços da sociedade:
111 - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo. social. cultural
e político: IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva.
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados: e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em tàvor da
promoção. da proteção e da defesa dos direitos humanos. bem como da reparação das diferentes formas
de violação de direitos.
Art. 5° A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a
convivência. no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social.
política. econômica e cultural nos níveis regionais. nacionais e planetário.
§ I° Este objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao
planejamento e ao desenvolvimento de ações de Educação em Direitos Humanos adequadas às
necessidades. às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos.
§ 2° Os Conselhos de Educação definirão estratégias de acompanhamento das ações de Educação em
Direitos Humanos.
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lei. A propósito, a esse respeito, transcreve-se a lição do Ministro Celso de Mello. ao
julgar o Agravo de Instrumento n° 401.337-AgR:
É preciso advertir, neste ponto, que "a 'mens legislatoris representa fator secundário
no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagaçiio em
torno da 'mens legis', vale dizer, a definiçiio exegética do sentido que resulta,
ohjetivamente, do texto da lei ".
I

Ninguém ignora que a lei nada mais é do que a sua própria interpretação. consoante tem
proclamado ajurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE
COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMA TIV A.
- O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria interpretação, notadamente
quando a exegese das leis e da Constituição emanar do Poder Judiciário. cujos
pronunciamentos qualificam-se pela nota da definitividade.
A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado, tem por objetivo
definir o sentido e esclarecer o alcance de determinado preceito inscrito no ordenamento
positivo do Estado, não se confundindo, por isso mesmo, com o ato estatal de produção
normativa. Em uma palavra: o exercício de interpretação da Constituição e dos textos
legais - por caracterizar ao atividade típica dos Juízes e Tribunais - não importa em
usurpação das atribuições normativas dos demais Poderes da República. Precedente'"
(RE 258. 088-AgR/SC. ReI. Min. CELSO DE MELLO)
Daí a procedente advertência que GERALDO ATALlBA faz em lapidar magistério
('Revisão Constitucional', In Revista de Informação Legislativa, vol. 110/87-90, 87):
'Em primeiro lugar, o jurista sabe que a eventual intenção do legislador nada vale (ou
não vale nada) para a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os
constituintes quiseram fazer; é muito mais que isso: é o que eles fizeram. A lei é mais
sábia que o legislador. Como pauta objetiva de comportamento. a lei é o que nela
está escrito (e a Constituição é lei, a lei das leis. a lei máxima e suprema). Se um
grupo maior ou menor de legisladores quis isto ou aquilo, é irrelevante, para fins de
interpretação. Importa somente o que foi efetivamente feito pela maioria e que se
traduziu na redação final do texto, entendido sistematicamente (no seu conjunto,
como um todo solidário e incindível).
( .. ) O que o jurista investiga é só a vontade da lei ( ..). '(grifei)
Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do
discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal. pretendeu
incluir o legislador, pois. em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma
legislativo ('mens legis) e o que neste buscava instituir o seu autor ('mens legislatoris '),
deve prevalecer a vontade objetiva da lei. perdendo em relevo, sob tal perspectiva. a
indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador.

32.

Diante disso, entende-se que carece de fundamentação jurídica a tese de

interpretação conforme apresentada pelo requerente.
33.

Ressalta-se o entendimento da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa

Civil da Presidência da República na Nota SAJ n° 35/2017 - LC, contrário à tese de
inconstitucionalidade apresentada pelo requerente, asseverando-se que "o Estado

brllsileiro não tolera qualquer tipo de conduta discriminatória relativa às orientações
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sexuais das pessoas, inclusive de crianças e adolescentes". devendo haver a especial
proteção dessas pessoas. pelas instituições públicas e privadas. Para a SAJ/PR. os
dispositivos impugnados nesta ação não criam "embaraços a uma política educacional

emancipatória. seja no plano da instrução seja no plano da cidadania".
34.

Segue na mesma linha a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da

Educação. entendendo que as normas questionadas não configuram violação ao
disposto no art. 30. IV. da Constituição Federal de 1988 (INFORMAÇÕES n°
00245/20l7/CONJUR-MEC/CGU/AGU).

IH - CONCLUSÃO
35.

Assim. pelas razões aCIma expostas, entende-se que a lei impugnada

apresenta-se em confonnidade com a Constituição Federal de 1988. motivo pelo qual
merece improcedência o pedido apresentado na presente ação.
36.

São essas.

Senhor Consultor-Geral

da

União.

as

considerações

apresentadas a partir dos subsídios oferecidos pela Subchefia para Assuntos Jurídicos
da Casa Civil da Presidência da República e pela Consultoria Jurídica junto ao
Ministério da Justiça e Cidadania e Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Educação. a título de informações no processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade

na 5668.
À consideração superior.

Brasília-DF. 23 de maio de 2017

J~'YY'A a~U)J do J{ ~v
Inna Cláudia do Nascimento Morais
Advogada da União
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