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Partido Socialismo

Requeridos:

Presidente da República e Congresso

Relator:

Ministro Edson Fachin

N" 5668

e Liberdade
Nacional

Comlilucional. I.ei n" I3.UU5. de 25 dejzlI1ho de 2UJ.I. (Iue
""aprova o Plano Nacional de Educação - I'NE e dú outras
providências".
Suposla inc(JI7slitucionalidade da lei
ill1pugnada.
que
leria
deixado
de
estahelecer.
expresslImente, () dever de ludas as escolas de coihi,. li
prática de discrill1inaç<io de gênero. idenlitlade de gênero
e orienlllçiio sexual, Ausência de {!fi'onta ao artigo ]':
inciso IV. da Consliluiç<io e ao principio
da
proporcionalidade. na acepç<io da proihiç'<io de proleç<io
deficienle. Direilo à liherdade de orienlaç'<io sexual COll10
ell1anaç<iodo principio da dignidade da pessoa humana.
I'recede11les desse Supremo Trihlll/lll Federal. A despeilo
da ausência de prel'is<io expressa na Carla de 1988. o
Eslado Brasileiro m/o tolera (1'/lIlquer ./ál'll/ll de
discriminaç<io. inc!usi,'e a de gênero. idenl idade de
gênero

e orienlaçüo

estende-se

li

loda

.\,(!X1WI. ()
(I

sociedade

(,(}J11hall!

e,

lIO

fllJ11héJ11.

preconceito
(lO

lÍJJ1hifO

educacional. 11 ohrigaç<io das escolas de proleger
crianças
e
adolescentes
('unIra
c/i.....
criminaçiks
alenla/órias ti identidade de xêl1ero e ti orienlllçüo sexual
estú prel'is/a pela lei impugnada, hem com() por outras
nOl'llwsjurídícas e por polílicas piÍhlícas que eslaheleccll1.
espec(ficamenle.
a erradicllçüO
da discrimillaçiio
e ()
re.\l'eílo à dil'ersidade no (lI1zhienle escolar . .lfanifeslaç<io
pela ill1procedência do pedidofill'llllllado pelo requerenle.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

A Advogada-Geral
I 03, ~ 3°, da Constituição
novembro

da União, tendo em vista o disposto

da República,

de 1999, vem, respeitosamente,

direta de inconstitucionalidade.

no artigo

bem como na Lei nO 9.868, de 10 de
manifestar-se

quanto à presente ação

I- DA AÇÃO DIRETA

Trata-se
medida cautelar,
por objeto

de ação direta de inconstitucionalidade,

proposta

pelo Pm1ido Socialismo

a Lei nO 13.005, de 25 de junho

e Liberdade

com pedido

de

- PSOL, tendo

de 2014, que "aprova o Plano

Nacional de Educação - PNE e dá outras providências", especialmente

o inciso

III de seu artigo 2°, que assim dispõe:

Ar!. 2° São diretrizes do PNE:
(... )

III - superação das desigualdades educacionais. com ênlllsc na
promoção da cidadania c na crradicação de todas as formas de
discriminação:

o

requerente

pm1iculares possuiriam
a diversidade
preconceito

sustenta,

que as escolas

o dever de ensinar crianças e adolescentes

humana,

protegendo-os

ou discriminação,

IV; e 227 da Constituição
9.394,

inicialmente,

de 20 de dezembro

contra

qualquer

espécie

públicas

e

a respeitarem
de violência,

de acordo com o que dispõem os artigos 3°, inciso

Federal

I

e os artigos 1° a 3°, incisos III e IV, da Lei nO

de 1996 (Lei de Diretrizes

e Bases da Educação

Nacional).2

1"..11'1. 30. COI1.\"liluc!m0Nc!lil'osfundum/!l1tais

da Repúhlica Federa/ira do Brasi!:

( ... )

11' - pr0l1101'er () hem de lodos, .\'(.'111
preconceitos

de origem.

raça. sexo, cor. idade e quaisquer

olllras/úrmas

de

C/i,\-c!';m if1(u,;t1o:"

"Arf. 217. É de,'e,. dafamília.

da sociedade e do Estado

aS.w.!j!,ura,.

ti criança. ao adolescente e

(lojol'em.

com

ahsolula prioridade.
(} direito ú ,'ida. ti saúde. ti alimeJ1laç£io. à educaçiio, ao la:er. ti pn~/iss;m1Uli:açii(). ,i
cU/fUra, ti dignidade. ao respeito, ti liherdade e ti COI1l'il'ênâa/amiliar
e COII1l111itúria,a/t;m de coloceÍ-los a .W/l'O
de! IOdajin-ma de l1egligencia. discrimimlç,io.
exploraç£io. l'iolêl1cia. crueldade e!opres.Hio'"
"..11'1.r A t!ducaçiio ahrange os processo.\' /iJrmalivos que se desel1\'oh'em na l'ida júmiliar.
110 COf7Vil'l!I1Cia
humana, no IrahalllO, lUIS inslituh;aes de ensino e pesqui.\'£J, nos mOl'ime11los sociai.\' e organi:açi}es
da sociedade
civil e lUIS l1U1n{fi.!staçaes cullurais .
.\~./" ESla Lei disciplina a t!tlucaçiio escolar, que se desem'olve, predomina11le111e11le, por meio do ensino, em
instiluiçiies prál'ria.\".
,'~.]" A educaçiio escolar de\'erú l'incular-se ao mundo do tr£lhalho L' ti prútica social .
!

..11'1. ]1> A edm:açiio. de\'er da família
e do Estado. inspirada
nos princípios
de liherdade
solidariedade
humana, tem por finalidade
o plel10 desem'oh'ime11lo do educando, seu preparo

e nos ideais de
para o exercido

~
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Não obstante, o autor argumenta que, durante o processo legislativo
que culminou com a edição da lei impugnada, parlamentares
direitos

da

população

Transexuais

e

expressamente,

LGBTI

lntersexos)

(Lésbicas,

teriam

Gays,

suprimido

as

contrários aos

Bissexuais,
normas

Travestis,

que

previam,

a necessidade de prevenir e de coibir as discriminações

de

gênero, identidade de gênero e orientação sexual no ambiente escolar.

Segundo

o requerente,

conquanto

seja notória

a intimidação

sistemática (bu//ying) sofrida por crianças e adolescentes LGBTI nas escolas, a
ausência de menção literal ao enfrentamento de discriminações dessa natureza,
no Plano Nacional de Educação, geraria "o fimdado temor de que as escolas
sintam-se intimidadas e coibidas de tratarem destes temas" (11. 03 da petição
inicial). Acrescenta, ainda, que a referência genérica ao combate a todas as
formas de discriminação não seria suficiente para proteger as minorias sexuais e
de gênero,

uma vez que, "após

educacionais.

a retirada

a inte/1Jretação dominante

destes

termos

dos planos

é a de que tais temáticas estão

vetadas" (11. 32 da petição inicial).

o

autor sustenta que a ausência de previsão expressa no Plano

Nacional de Educação acerca do combate à discriminação de gênero, identidade
de gênero e orientação sexual afrontaria o aI1igo 3°, inciso IV, da Constituição
Federal, que preveria o dever de toda a sociedade de coibir quaisquer formas de
preconceito e discriminação; bem como o "princípio da proporcionalidade.

na

acepção de proibição de proteção insuficiente e do dever de promoçelo do bemestar de todos. o que evidentemente

inclui o dever de garantir

a

/7{IO-

da cidadania e sua lJua/{/icaçcio para (} Irahalho,
"rI. J" () t!nsino serú ministrado
( ... )

('0111hasf! nos seguinres princípios:

III-pluralismo de idéias L' de ('oJ1cepç'()es pedagágica. .•:
11'- re.\peilo ti !iherdade e apreço ti lolenincia;"
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discriminaçelo

e bem-estar

de crianças

e adolescentes

LGBT e meninas

cisgêneras." (n. 51 da petição inicial).

Diante

desses

argumentos,

o requerente

medida cautelar "para se declarar. até ojulgamento

o dever

de todas as escolas.

públicas

pede

a concessão

de

definitivo da presente açelo.

e privadas.

de reprimirem

as

discriminaçr3es por orientaçelo sexual. identidade de gênero e gênero que lhes
forem denunciadas. bem como respeitar as crianças LGBT! em sua orientaçelo
sexual ou identidade de gênero." (tl. 50 da petição inicial).

Quanto

ao mérito,

o autor requer a procedência

do pedido,

nos

termos seguintes:

(iii) seja. ao final. julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
ação. para que seja atribuída interpretação conforme a Constituição ao
art. 2°. 111. da Lei Federal nO 13.005/2014 (Plano Nacional de
Educação). bem como principalmente (mas não exclusivamente). 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 e 16.2 do relCrido plano. bem como ao plano
como um todo. de Ii.mna a que ele seja aplicado sem discriminaçôes à
população LGBTI. para que sejam interpretados no sentido de
obrigarem as escolas públicas e particulares a coibir Iamhém as
discriminaçôes por gênero. por identidade de gênero e por orientação
sexual. de sorte a se coibir o hullying e as diseriminaçôes em geral de
cunho machista (contra meninas - cisgêneras e transgêneras) e
homotransfóbicas
(contra gays. lésbicas. bissexuais. travestis e
transexuais). determinando-se. assim. o respeito às identidades das
crianças e adolescentes LGBTI nas escolas públicas e particulares ou então (requer-se) seja aplicada deC!araçüu de incol1.\'lilucionltlidade
sem promí/lcia de nulidade. com efeito demofitório-aditivo (decisão
aditiva de regra). caso se entenda que existiria uma "norma implícita"
proibitiva de tal exegese. para o lim de conceder aquilo que se acaba
de pleitear. nos termos do pedido cautelar supra exposto (aqui
reiterado. mas que se deixa de transcrever):
(iv) subsidiariamente. por força do principio da fungibilidade das
açôes constitucionais. caso se entenda que a ação cabível seria a
arguição de descumprimento de preceito fundamental. requer-se a
conversão da presente ADI em ADPF. para em seguida serem
apreciados o pedido cautelar e/ou de mérito. conforme o momento da
4
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convcrsão, determinar o enlrentamento das discriminações por gênero.
identidade de gênero e orientação sexual no Plano Nacional de
Educação e se aplique decisâo adilim de regra. que determine o
enlrentamento de tais discriminações. nos termos dos pedidos supra
formulados:
(v) ainda subsidiariamente,
também por força do principio da
fungibilidade das ações constitucionais. caso se entenda que haveria
uma omissão inconstitucional sobre o tema. rcquer-se seja convertida
a presente ação em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissào
para que seja decretada a mora inconstitucional do Congresso
Nacional em determinar o enlrentamento das discriminações por
gênero. identidade de gênero e orientação sexual no Plano Nacional de
Educaçào e se aplique decisâo adilim de regra. que determine o
entrentamento de tais discriminações. nos termos dos pedidos supra
formulados:

Posterionnente,

O

na qual rati fica os argumentos

autor apresentou
anteriormente

sobre o tema em exame a fim de corroborar

o

processo

termos do artigo
requeridas,

foi distribuído

Procurador-Geral

apresentando

estudos

ao Ministro
solicitou

Edson

Fachin,

informações

a oitiva da Advogada-Geral

que, nos

às autoridades
da União e do

da República.

Em atendimento

à solicitação,

a constitucionalidade

da lei impugnada.

tutelaria

de orientação

explícita,

sustentados,

à inicial,

a urgência do pleito cautelar.

12 da Lei nO 9.868/99,

bem como determinou

petição de aditamento

a liberdade
cabendo

o Presidente

Aduziu,

da República

inicialmente,

sexual, a despeito

ao Estado e à sociedade

assegurar

sustentou

que a Lei Maior

da ausência

de previsão

ao indivíduo

o direito de

não ser discriminado

por motivação dessa ordem. O requerido afirmou. também,

que

Tribunal

esse

Supremo

Inconstitucionalidade

nO 4277,

proibição

ao preconceito,

abrangeria

a discriminação

Federal,
teria

prevista

no julgamento
consolidado

no artigo

em razão de orientação

da

Ação

o entendimento

3°,

1I1CISO

Direta

de

de que a

IV, da Lei Maior,

sexual.
5
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o

requerido

Nacional

de Educação

tipo

discriminação

de

subjacente

outrossim,

não comportariam
arbitrária.

ao mencionado

respeito à diversidade

a propósito,

que

adotadas

seria a de promover

que

teria

instituído

fora processada

pelo Ministério

da Educação,

em Direitos

o programa

nacional

de

dos Deputados

dentro

dos estritos

informou

procedibilidade,

trâmites

à

combate

constitucionais

Federal sustentou

a improcedência

e

do pedido formulado

haja vista que não teria sido demonstrada

constitucional
conferiria

acerca da matéria.

proteção

a partir de eventuais controvérsias

Ademais,
formulados

o requerido

e

tidos

a existência

de

que a lei sob

como

violados

pelo

o debate legítimo acerca do assunto,
instauradas.

asseverou

que o eventual

a atuação

acolhimento

desse Supremo

positivo. Nessa linha, argumentou

desnecessário

mínimas de

ainda,

concretamente

pelo autor implicaria

Federal como legislador

Afirmou,

aos bens jurídicos

na medida em que possibilitaria

prematuro

Humanos.

que a Lei nO

pelo autor. Alegou que a presente ação direta não reuniria condições

pedidos

as

inerentes à espécie.

o Senado

requerente,

o

sistemática.

13.005/2014

invectiva

a intenção

ao tinal, as ações especi ficas de

na política pública da Educação

Por sua vez, a Câmara

controvérsia

qualquer

quantos aos atos de bullying, o requerido destacou o teor da Lei

nO 13.185/2015,

regimentais

do Plano

que permitisse

plano, desde a sua concepção,

do Executivo mencionou,

quais estariam inseridas

intimidação

interpretação

Salientou,

a esse tipo de discriminação

Especi ticamente

que os dispositivos

no âmbito da educação brasileira.

o Chefe
combate

ressaltou,

dos

Tribunal

que "o acionamento

da jurisdiçc70 constitucional

abstrata

na
(j
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il7lerpretação regular de lei fere o prinCipIO da proporcionalidade

porque

implica absorção daflll1ção judiciária pelo legislador negativo. com a remoção
de um dos pilares fundamentais

da Constituição."

(tl.

10 das informações

prestadas ).

Na sequencJa,

vIeram os autos para manifestação

da Advogada-

Geral da União.

11 - DO MÉRITO

Conforme
vulneraria
proteção

relatado, o requerente

o princípio
insuficiente,

sustenta que a Lei nO 13.005/2014

da proporcionalidade,
bem como o disposto

na vel1ente

da proibição

no aI1igo 3°, inciso

IV, da Lei

Maior, na medida em que teria deixado de estabelecer,

expressamente,

de todas as escolas de coibir a prática de discriminação

por gênero,

de gênero e orientação

cumpre

ressaltar

identidade

que

o

postulado

do

Estado

pelo artigo 1°, caput, da Lei Maior\

de Direito, contemplado

se coaduna com a execução
a promoção

o dever

sexual.

Inicialmente,
Democrático

de

de ações estatais que não proporcionem

indistinta do bem de todos os seres humanos.

não

o respeito e

De fàto, segundo José

Afonso da Si Iva, "a promoção do bem de todos ou do bem comum é um objetivo

primordial

de todo Estado.

É isso que justifica

sua existência.

quer a

Constituição formal o diga. ou não. ,,~

Referida

.1

"A rI.

Dislrito

forma de Estado (ou "forma de vida", nas palavras

A Repúhlica ""/lderali\'ll do Brasil. formada pela unicio inc/;s.wlún!l dos Estados
Federal. COJlslillti-se em Estado Del11ocrúlico de Direito t! tem cO/11oluJltiameJ1los:"

lO.

, SILVA. Jose AI<lJlsOda. Comentário

Contextual

,i Constitni~ão.

f!

de

l\flmicípios C! do

6' ed. São Paulo: Malheiros. 2009. p. 48.
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Marcelo Galuppo5)

caracteriza-se

diversos

de vida

pluralista,

projetos

permitindo-lhes

por pretender viabilizar a convivência

que os indivíduos
que concorram

possuem

em igualdade

em uma

entre os
sociedade

de condições

para sua

própria realização.

Impõe-se,

portanto,

adoção de mecanismos
plurais

existentes

indispensabilidade

em um

democráticos

em

uma

Democrático

que possibilitem

sociedade,

da tolerância,

Estado

dentre

de Direito,

a realização
os

qUaiS

a signi ficar, essencialmente,

a

dos projetos

se

destaca

a

"que a vida em

sociedade lem sei1lido enquanlo o oulro puder realizar seus projetos de vida
tanto quai1lO eu"!>. Conforme

sintetiza

Ronald

Dworkin7,

"ninguém

melhorar a vida de oulrem o forçando a comportar-se diferentemente.

pode
coi1lra

sua v011fadee convicções".

Trata-se,

em resumo,

.fim, e nunca simplesmente

de considerar

toda e qualquer

pessoa como

como meio, de modo a conferir a todo ser humano a

mesma dignidadex.

Nesse contexto,

a despeito

menCIOnar, de modo expresso,
identidade

GALUPPO.

a proteção

à liberdade

de 1988 não

de orientação

de gênero, não restam dúvidas de que o Estado Brasileiro

qualquer conduta discriminatória
5

de a Carta Republicana

sexual e
não tolera

dessa natureza.

Marcelo Campos. lJ,:lwldadc c diferença:

Estado democrático de direito a partir do pensamento de

Ilabcrmas. Belo Ilorizollte: Mandamentos. 2002. p. 20.

(, GALUPPO. Marcelo Campos. Tolerância e Exclusão: um impasse para a democracia. In: BITTAR. Eduardo
Carlos Bianca. SOARES. Fabiana de Menezes (Org.). Temas de Filosofia do Uin'ito. São Paulo: Manole. 200 ..L
p.230.
[)WORKIN apud G/\LUPPO. Marcelo Campos. Tolerância c Exclusão: um impasse para a democracia. In:
[lITTAR. Eduardo Carlos [lianea. SOARES. Fabiana de Menezes (Org.). Temas de Filosofia do Direilo. São
Paulo: Manole. 2004. p. 23 I.

7

GALUI'PO. Marcelo Campos. lJ!;uald.tde e diferença:
I{abcrlllas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 98.
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Estado democrático

de direito a partir do pensamento

de

Vale destacar,
intimamente
dignidade

relacionado

aliás,

que o enli'entamento

com a concretização

dessas

dos postulados

questões

constitucionais

está
da

da pessoa humana (artigo l°, inciso I1I); da liberdade (artigo 3°, inciso

I); da isonomia (artigo 5°, cap/lf); da igualdade entre os gêneros (artigo 5°, inciso
I); e da promoção

de uma sociedade

Merece destaque,

ainda, o inciso XLI do artigo 5° da Carta, que veda qualquer

discriminação

atentatória

livre de preconceitos

a direitos e liberdades

Os mencionados
e

preceitos
consagram

fundamentais.

da Lei Maior

democrática

nacional

a

fundamentais

no Estado Brasileiro. Conlira-se:

(artigo 3°, inciso IV).

afirmação

confirmam
dos

direitos

a vocação
humanos

Ar!. 1°. A República Federativa do Brasil. formada pela umao
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fi.mdamentos:
( ... )

111- a dignidade da pessoa humana:
(... )

Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil:
I - construir uma sociedade livrc. justa e solidária:
( ... )

IV - promover o bem de todos. sem preconceitos de origem. raça.
sexo. cor. idade e quaisquer outras formas de discriminação.
( ...)

Ar!. 5°. Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer
natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade. à igualdade. à
scgurança e à propriedade. nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. nos termos
dcsta Constituição:
( ... )

XLI - a lei punirá qualquer discriminação
liberdades fundamentais:

Até mesmo o preãmbulo

da Constituição

atentatória dos direitos e

Federal de 1988, apesar de
9
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não integrar

o seu corpo normativo,

registra as relevantes

intenções

do povo

brasileiro no sentido de assegurar o exerCÍcio dos direitos sociais e individuais,
liberdade,
como

a segurança,

valores

preconceitos.

o bem-estar,

supremos

de

uma

o desenvolvimento,
sociedade

a igualdade

ti'aterna,

a

e a justiça

pluralista

e

sem

Veja-se:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais c individuais, a
liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento,
a
igualdade c a justiça como valores sup,'emos de uma sociedade
fraterna, pluralista c sem preconceitos. fundada na harmonia social
e comprometida. na ordem interna e internacional. com a solução
pacítica das controvérsias. promulgamos. sob a protcção de Dcus. a
seguinte CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERA TIV A DO
BRASIL. (Grifelll-se).

Sobre o tema, ressalte-se
conjunto

da Ação Direta de Inconstitucionalidade

Descumprimento
liberdade

que essa Suprema

de Preceito

de orientação

Fundamental

Corte, no julgamento

nO 4277 e da Arguição

n° 132, reconheceu

sexual como emanação

o direito

do prinCÍpio da dignidade

de

à
da

pessoa humana. Confira-se:

(...) 2. PROIBiÇÃO DE DISCRIMINA<,'ÃO DAS PESSOAS EM
RAZÃO DO SEXO. SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER
(GÊNERO).
SEJA
'O
PLANO
DA
ORIENTAÇÃO
SEXUAL
DE CADA
QUAL
DELES.
A
PROI!3IÇÃO
DO PRECONCEITO
COMO CAPÍTULO
DO
CONSTITUCIONALISMO
FRATERNAL.
1I0ME AGEM 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 PRIV ADi\.
CLÁUSULA PÉTREi\. O scxo das pessoas. salvo disposição
constitucional cxpressa ou implícita em sentido contrário. não sc
presta como filtor de desigualação jurídica. Proihição de p,'eeonceito,
à luz do inciso IV do art. )0 da Constituição Federal, por colidir
frontalmcnte com o ohjetivo constitucional de "promovcr o hem
de todos". Silêncio normativo da Carla Magna a respeito do concreto
uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana "norma geral
10
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negativa". segundo a qual "o que não estiver juridicamente proibido.
ou obrigado. está juridicamente permitido". Reconhecimento
do
direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da
"dignidade
da pessoa humaml": direito a auto-cstima no mais
elevado ponto da consciência do indivíduo. I>ireito à busca da
felicidade. Salto nonnativo 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. (... )
(AD! n" 4277. Relator: Ministro Ayres Britto. Órgão Julgador:
Tribunal Pleno. Julgamento
em 05/05/20 I I. Publicação
em
14/10/2011; grifou-se).

Conforme
Tribunal

Federal

nacional.

do postulado

da felicidade"

se observa da emenda do referido julgado.

reconhece.

ainda.

a existência.

constitucional

como consectário

no ordenamento

implícito que consagra

do princípio

esse Supremo

da dignidade

jurídico

o "direito à busca
da pessoa humana

(artigo 1°. inciso lI!. da Lei Maior).')

à luz do Texto Constitucional

Por todo o exposto.
restam

dúvidas

de que

desenvolvimento
salvaguardando

compete

das

ao

Estado

potencialidades

das

o direito à autodeterminação

o direito de ser integralmente
preconceito.

discriminação

A obrigação
aqueles

decolTentes

sexual. estende-se

respeitado

atuar

de 1988. não

na promoção

personalidades

sexual do indivíduo.

e não ser submetido

do

livre

individuais.
o qual possui

a quaisquer

atos de

ou violência.

de combate a todas as formas de preconceito.

de questões

de gênero.

identidade

inclusive

de gênero e orientação

a toda a sociedade e. também. ao âmbito educacional.

Com efeito. a Constituição

Federal. ao tempo em que reconhece

a

') No mesmo sentido: RE n° 477.554 AgR. Relator: Ministro Celso de Mello. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Julgamonto om 16/08/2011. Publicação om 26/08/2011.
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educação como direito de todos e dever do Estado e da tàmília, orientada para o
pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania,
elenca como princípios norteadores do ensino a "liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber" e o "pluralismo de idéias e
de concepções pedagógicas" (artigos 205 e 206, incisos 11e I1I, da Lei MaiorlO),

Na mesma linha, o artigo 3°, inciso IV, da Lei federal n° 9.394, de
20 de dezembro de 199611, que "estabelece as diretrizes e bases da educaçelo
nacionar', consagra como princípio do ensino o "respeito à liberdade e apreço
ú tolerância",

A própria lei impugnada elenca como diretrizes do Plano Nacional
de Educação a erradicação de todas as formas de discriminação e a promoção
dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade, A propósito,
confira-se a redação do artigo 2°, incisos 11I e X, da Lei nO13,005/20 J 4:

Ali,

2" São diretrizes do PNE:

(,,')

111 - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania c na erradicação de todas as formas de
discriminação:
(, ..)

X - promoção dos princlplos do respeito aos direitos humanos,
diversidade c à suslenlahilidade socioamhienlaI. (Grifou-se).

à

IH "Arl. 105. A educaçiio. direito de lodos f! dc\'er do Estado e daft.l1l1í!ia. sení pro/J1m'ida
I! ;11C1!nm'mla com ti
co/ahoraçao da sociedade. \';sando ao pleno Je.'il!m'oh'imen1o da pe.\'.wa. seu preparo para (} exercício da
cidadania e sua (Iucl!t!h.:aç-iio para () frahalho,

Arl. JOt>.() ensino será ministrado com ha.H!nos seguimes princípios:
( ... )

II-liherdade de aprender, ensinar, peslluisar e dind?,or o pensamel1lo, ti ar/e e () saher;
11/ - pluralismo de idéias e de cOl7cepç"f)espedujf,ógicos, e coexistência de insti1uiçiJes púhlicos
ensino;
11

f!

Iwil'mlao; dI!

"Ar'. Jo. () ensino st'rú ministrado com hase nos seguinles prinâpios:

( ... )

11' - respeito

ti liherdmle e alwe~'o ti IOlel'lincia:"'
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Nesse sentido, note-se que a exposição
o Projeto de Lei nO8035/201412,

de motivos que acompanha

do qual se originou a lei federal sob invectiva,

demonstra a intenção do legislador de construir uma política educacional
ao reconhecimento,

ao respeito e ao direito à diversidade

da população

voltada
LGBTI.

Confira-se:

A avaliação do PNE. entendida como política de Estado e. portanto.
não circunscrita à csfcra governamcntal. partiu dc VlÍrias conccpções e
perspectivas. Resultou. portanto. dc anàlise contextualizada. em que se
articularam as dimensões técnica e política. traduzidas por políticas.
programas c ações. descncadeados pelos diferentes agentes. Assim.
cla envolveu questões cspccíficas da educação c outras quc a
transcendcm. na medida em que a proposição de políticas na árca
envolve a ação da sociedade política e da socicdade civil. A avaliação
das políticas públicas na arcna educacional apresenta. também. alto
grau de complexidade. dadas sua natureza. caracteristicas e dimensões
em um país de portc contincntal como o Brasil.
Estc processo alcançou seu ponto culminantc na Conferência Nacional
de Educação - CONAE. realizada no período de 28 de março a f" dc
abril de 2010. a qual sc cstruturou a partir do tema central:
"Construindo o Sistema Nacional At1iculado de Educação: O Plano
Nacional de Educação. Diretrizes e Estratégias dc Ação". A
confcrência - espaço privilegiado de discussão. avaliação c proposição
dc políticas - aprcscntou. cm seu documcnto Iinal. concepções c
proposiçõcs voltadas a balizar o processo de construção do novo PNE.
Dentre as conceituações que subjazcm às proposiçõcs para claboração
do PNE. dcstacam-se:
( ... )

(9) Diversidade:
entendida eomo construção
histórica, social,
cultural e polítiea das diferenças nos contextos e relações de
poder. Nesse cenário. o direito à diversidade na cducação brasileira
não significa a mera soma das dilercnças. antes. ele se concrctiza por
meio do reconhecimento das diferentes exprcssôes. histórias. ações.
sujeitos e lutas no contexto histórico. político. cconômico. cultural.
social brasileiro marcado por prollmdas dcsigualdades. Portanto. a
construção de uma política nacional do direito à educação que
contemple
a divcrsidade
deverá considerar:
os negros, os
quilomholas, os indígenas, as pessoas com deficiênci:1 e do campo,
as crianças, adolescentes e jovens em situação de riseo, os jovens e
adultos, a população LGBT, os sujeitos privados de Iíherdade e
em conflito com a lei. Devcrá. ainda. considerar a educação dos
ciganos. a educação ambiental. os direitos humanos. a liberdadc dc
expressão religiosa na cscola e a educação prolissional. Nesse
12 Disponível
em: < h/lP://lI'lI'H'.
Acesso em: I'" jun. 2017.

camara.gOl', hrlproposicol.!s " 'eh(jicluuh:lramifaclIo? id/)roposicao=-!90 116>.
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sentido, o reeonhecimento, o respeito e o direito à diversidade a
serem eonsolidados na polítiea edueacional deverão ser realizados
por meio de politieas, programas, ações e práticas pedagógicas
que garantam a efctivação da .justiça social, da igualdade e da
equidade. Devcrão ser políticas de Estado. Tais políticas. ao serem
implementadas. deverão reconhccer que cada uma das expressões da
diversidade possuem especilicidades históricas. políticas. de lutas
sociais e ocupam lugares distintos na constituição e consolidação das
políticas educacionais. Além disso. realizam-se de I(mna diterenciada
no contexto das instituições públicas e privadas da educação básica e
da educação supcrior. O conjunto das politicas educacionais deverá
atender a essa complexidade e considerá-Ia em todos os seus
processos. sobretudo. no que se retere ao tinanciamento da educação.
(10) Ações Afirmativas:
são politicas e práticas
públicas e
privadas que visam à eorreção de desigualdades
e injustiças
histÍlricas face a determinados grupos sociais: mulheres/homens,
léshicas, gays, hissexuais, travestis e transexuais - LGBT. negros.
indígenas. pessoas com deliciência. ciganos. Trata-se de políticas
passiveis de avaliação sistelmílica. 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
excluídos em todos os níveis e modalidades de educação. Nesse
sentido. o Estado deverá garantir o acesso e a permanência
lia
educação hásica c superior aos coletivos diversos transformados
em desiguais 110 contexto das desigualdades sociais, do racismo, do
sexismo, da homofohia. da negação dos direitos da infância.
adolescência. juvelltude e vida adulta. da negação do direíto à terra.
(Grit(lU-se).

Some-se a isso que a Lei nO 13.185, de 06 de novembro
instituiu o Programa de Combate à Intimidação
território

nacional,

com os objetivos,

Sistemática

de 2015,

(Bu/~ving) em todo o

entre outros, de "prevenir e combater a

prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade"; "capacitar
docentes e equipes pedagógicas para a implementaçc70das açôes de discussào.
prevençc7o, orienraçào e soluçtío do problema"; e "promover a cidadania. a
capacidade empática e o respeito a terceiros. nos marcos de uma cultura de paz
e tolerância m/Ítua" (at1igo 4°, incisos I, 11 e VII, da referida lei).

No que diz respeito à promoção
releva destacar

de políticas

públicas

que, por meio de parceria entre a então Secretaria

pelo Estado,
Especial

de
14
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Direitos Humanos da Presidência

e o Ministério

da Educação,

foi

editado, pela primeira vez, no ano de 2003, o Plano Nacional

de Educação

em

Direitos

Humanos

(PNEDH).

constante aprimoramento.
do Conselho
março

consolidação

Referido

plano foi revisto em 2006 e está em

Sobre o tema, confira-se

Pleno do Conselho

do referido

da República

Nacional

ano, o qual reconhece

excerto do Parecer nO8/2012

da Educação",
o papel

aprovado

crucial

em 06 de

da educação

na

de uma cultura social de promoção dos direitos humanos:

As profundas contradiçõcs (IUC marcam a socicdade hrasileira
indicam a existência de ~ravcs violações destes direitos em
consequência da exclusão social, econllmica, política e cultural (Iue
promovem a pohreza, as desi~ualdades,
as diseriminações,
os
autoritarismos,
enfim, as múltiplas formas de violências contra a
pessoa humana. Estas contradições tamhém se fazem presentes no
amhiente educaeional (escolas, instituições de educação superior e
outros espaços educativos).
Cahe aos sistemas
de ensino,
~estores/as, professores/as e demais profissionais da educação, em
todos os níveis e modalidades, envidar esforços para reverter essa
situação construida historicamente.
Em suma. cstas contradiçôes
precisam scr rcconhecidas. cxigindo o compromisso dos vários
agcntes públicos c da soeiedade com a realização dos Direitos
I lumanos.
Nestc contexto. a Educação em Direitos Humanos cmcrge como uma
forte necessidade capaz de rcposicionar os compromissos nacionais
com a fónnação de sujeitos dc dircitos e dc responsabilidadcs. Ela
podcrá inlluenciar na construção e na consolidação da dcmocracia
eomo um proccsso para o fortalecimento de comunidadcs e grupos
tradicionalmcnte excluídos dos scus dircitos.
Como a Educação em Direitos Humanos requcr a construção de
conccpçôes e práticas que compôcm os Dircitos Humanos c seus
processos de promoção. proteção. dclcsa e aplicação na vida
cotidiana. ela se destina a fórmar crianças. jovcns c adultos para
participar ativamente da vida dcmocrática e exercitar scus direitos c
rcsponsabilidades na socicdadc. também rcspeitando c promovcndo os
direitos das demais pcssoas. I~ uma educação integral quc visa o
respeito mútuo. pelo outro e pelas diferentes culturas c tradiçôcs.
Para a sua consolidação. a Educação em Direitos Humanos precisa da
coopcração de uma ampla varicdadc de sujeitos e instituiçôes quc
atucm na proposição de açôcs que a sustentam. Para isso todos os
atorcs do amhicnte educacional devcm fazcr par.te do proccsso dc
implementação da Educação cm Dircitos lIumanos. Isso si~nifiea

IJ
D iSPOll ívc I
em:
IOdos!p£(pParecer/lOl11o/0;I.al!oDiretri:es/\'acionais£DII.pd/>.

</111p: //\1'\1'\1',

Acesso

('111:

sdh.gm', hrlass

lfl1fosldireilt

J-para-
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que todas as pessoas, independente
do seu sexo; origem nacional,
étnico-racial,
de suas condições econômicas,
sociais ou culturais;
de suas escolhas
de credo;
orientação
sexual;
identidade
de

gênero,

faixa

ct~íria,

pessoas

com

hahilidades/superdotação,
transtornos
desenvolvimento,
têm a possihilidade
de
educação não discriminatória
c demoenítiea.

Na mesma
Resolução

o Conselho

nO 1, de 30 de maio de 20121\

para a educação
envolvidos

linha,

em direitos

nos processos

2° e 3° da mencionada

humanos

educacionais.

Nacional

que estabelece
que devem

deficiência,
glohais
usufruirem

de Educação
as diretrizes

ser adotadas

Veja-se, a propósito,

altas
c
de

do
uma

editou

a

nacionais

por todos os

o teor dos artigos

resolução:

Ar!. 2° /\ Educação em Dircitos llumanos. um dos eixos fundamentais
do direito á educação.
rcfcrc-sc ao uso dc concepções
e práticas
educativas fimdadas nos Direitos Humanos c em scus processos de
promoção. proteção. defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de
sujeitos de direitos e de responsabilidades
individuais e coletivas.

~ 10 Os Direitos Humanos. internacionalmente
reconhecidos como um
conjunto de direitos civis. políticos. sociais. econômicos.
culturais e
ambientais.
sejam eles individuais.
coletivos.
transindividuais
ou
difilsos. refcrem-se
à necessidade
de igualdade
c de defesa da
dignidade humana.
~ 20 /\os sistemas de ensino e suas instituições cabe a eletivação da
Educação em Direitos Humanos. implicando
a adoção sistemútica
dessas diretrizes por todos(as) os(as) cnvolvidos(as)
nos proccssos
educacionais.
Ar!. 3° A Educação
em Direitos lIumanos.
com a finalidade de
prolllover a educação
para a 11ludança c a transionnaçào
social.
fundamenta-se
nos seguintes princípios:
I - dignidade humana:
1I - igualdade de direitos:
111 - reconhecimento
c valorização
das
diferenças
c das
diversidades:
(grifou-se).

No
discriminações

que

concerne,

de gênero,

especificamente,

identidade

ao tema

de gênero e orientação

da

coibição

das

sexual no âmbito

1-1
Disponivcl
em: <hllp://portal. f11ec.W)\'.hr/il1£/ex.php? oprion=com _ docmon&r;ell'=dmrn/oad&
np(J(J I-I ]&calc!~01:l'_slug=mai()-2()12-pc(r&
lremid=30/92>. Acesso em: 14 jun 2017.
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escolar,

as

Consultoria
Presidente

Infollllações

nO 00245/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU

Jurídica do Ministério
da República

Pública divulgada
estabelecendo

na presente

pelo Conselho

orientações

transcritas

ação direta,

Legislativas,

de Vereadores,

de Educaçào e à Sociedade

na manifestação

destacam

Nacional de Educação,

às Assembleias

Distrital Federal, às Câmaras
e Municipais

da Educação,

da

o teor da Nota

em setembro

de 2015,

à Câmara Legislativa

aos Conselhos

do

Estaduais,

do

Distrital

Brasileira, nos seguintes termos:

i. Considcrando que a Carta Magna Brasileira prevê em scu art. 3°.
inciso IV. que constitucm objetivos fundamentais da Rcpública
Federativa do Brasil. dcntrc outros. promovcr o bcm de todos. sem
prcconceitos dc origem. raça. sexo. cor. idadc e quaisqucr outras
formas de discriminação:
ii. Considerando quc o art. 3°. inciso IV. da Lci dc Dirctrizcs c Bascs
da Educação Nacional. prcvê o rcspcito ú liberdadc c aprcço ú
tolcrância:
iii. Considerando que a Lei nU 13.00S, de 2S de junho de 2014, que
instituiu o l'lano Nacional de Edueação (2014-2024), determinou,
em seu art. SU, inciso 111, que o Conselho Nacional de Edueação
(CNE),
juntamente
eom
outras
instâncias,
monitore
continuamentc e avalic periodicamente o cumprimcnto das metas
do referido I'lano c que. ainda. nos tcrmos do art. 8° dessa mcsma
Lci. "os Estados. o Distrito Fedcral c os Municípios deverão elaborar
scus corrcspondentes planos de educação. ou adequar os planos jâ
aprovados cm lei. cm consonância com as dirctrizcs. mctas c
cstratégias prcvistas nestc I'NE ... ":
iv. Considerando que o I'arccer nO8. do Conselho I'leno do Conselho
Nacional de Educação. aprovado cm 6 de março dc 2012 c
homologado pelo Ministro de Estado da Educação (D.O.U .. dc
30105/2012. Sessão I, p. 33. considera que. segundo "os princípios
fundadores de uma sociedade moderna, os Ilireitos lIumanos tem
se convertido
em normas de luta contra as situações
de
desigualdades de acesso aos hcns nlatcriais
c intatcriais, as
discriminações praticadas sohre as diversidades socioculturais. dc
(destaquc dcsta Nota Pública). dc ctnia. dc raça. de orientação sexual.
dc dcficiências. dcntrc outras e. dc modo gcral. as oprcssõcs
vinculadas ao controlc do podcr por minorias sociais":
v. Considerando. finalmcntc. que o Conselho Nacional de Educação é
rcsponsâvcl pela elaboração de Dirctrizcs Nacionais no campo
cducacional. c quc. por isso. cntcndc quc disposiçõcs Icgislativas c
normativas genéricas. como "combatc a toda c qualquer forma dc
discriminação" não colaboram. cspccialmcnte no campo da educação.
para a supcração das discriminaçõcs a dctcrminados segmentos sociais
17
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que. por sua identidadc cspecitica. t()ram scculanncnte

invisibilizados

(. ..).

vi. O ato dc univcrsalizar dircitos. mormcntc na cducação. implica
idcntiticar c nominar. cm situaçõcs concrctas do cotidiano da
cxistência bumana. as singularidades. cspccialmentc cm tormaçõcs
sociais quc. tradicionalmcntc as desconhcceram. scja por via da
omissão. seja por via da generalização quc não Ihc dá cobel1ura. O
Conselho
Nacional de Educação
reafirma
sua orientação,
recomendando,
inclusive, a seus pares Conselhos
Estaduais,
Conselho Distrital c Conselhos Municipais
que zelem pela
explicitação
das singularidades
mencionadas
nos planos de
educação elaborados pelos entes federativos c informa que, em
razão de inúmenls demandas que lhe foram enviadas c por um
dever de ofício, encaminha-se
para a elahoração de Diretrizes
Nacionais de Educação voltadas para o respeito à diversidade, à
orientação sexual c 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 ohjeto de revisão. (Gritou-se).

Dito isto, em que pese a relevância
pelo requerente,
13.005/2014

dos argumentos

sustentados

cumpre observar que a ausência de menção expressa

na Lei nO

dos termos gênero, identidade de gênero e orientaçelo sexual não

ofende. por si só. o artigo 3°, inciso IV. da Constituição

Federal, nem tampouco

vulnera o princípio da proporcionalidade.

Isso porque, como visto. o dever das escolas de proteger crianças e
adolescentes
orientação

sexual

13.005/2014,
jurídicas

contra

discriminações
encontra-se

previsto,

em

à identidade
termos

de gênero

gerais,

cujo diploma legal integra um sistema composto

e por politicas públicas que se destinam,

discriminação

pela

Lei

e à
n°

por outras normas

especificamente.

a erradicar a

no ambiente escolar em tàce das minorias sexuais e de gênero.

Desse modo, constata-se
revelam

atentatórias

desnecessários,

haja

vista

proteção adequada aos bens jurídicos

que os pedidos

formulados

que o ordenamento

jurídico

pelo autor se
já confere

invocados na petição inicial.
1R
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Nesses termos, conclui-se

que a Lei nO 13.005/2014

é compatível

e com o artigo 3°, inciso IV, da Lei Maior.

com o princípio da proporcionalidade

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
improcedência

a Advogada-Geral

do pedido formulado

constitucionalidade

da União

pelo requerente,

manifesta-se

devendo

pela

ser declarada

a

da Lei nO 13.005, de 25 de junho de 2014.

São essas, Excelentíssimo
tem a fazer em face do artigo 103,

S

Senhor Relator, as considerações
3°, da Constituição

que se

Federal, cuja juntada

aos autos ora se requer.

Brasília, ;(f de

junho de 2017.

GRACE MARIA F~NDES
Advogada-Geral
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