EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por dependência à ADPF 754

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE),
entidade confederativa de caráter nacional, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.579.136/0001-06, com sede no Setor de Diversões
Sul, Ed. Venâncio III, salas 101/106, CEP 70393-900, Brasília-DF (Doc. 1); e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SAÚDE (CNTS),
entidade confederativa de caráter nacional, inscrita no CNPJ n. 67.139.485/000170, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SCS, Quadra 01, Bloco “G”, cj. 1.605,
CEP 70309-900 (Doc. 2), vêm à presença de V. Exa., por seus advogados e
advogadas (Doc. 3), com fundamento no artigo 102, §1º, da Constituição Federal
e nos termos da Lei nº 9.882/1999, propor a presente
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
com pedido de Medida Cautelar
visando o uso do canal Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos, em conformidade com a sua finalidade institucional: espaço para
denúncias de violações a direitos humanos.
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Na atualidade, o canal tem sido via recorrente de enfrentamento às
posições do Supremo Tribunal Federal em temas como vacinação, identidade de
gênero e orientação sexual, com acionamento de forças policiais para
constranger pessoas e instituições que têm concepções de vida e de mundo
distintas daquele Ministério. Esse desvio de finalidade afronta preceitos
fundamentais da maior relevância, notadamente os inscritos nos artigos 1º, inciso
III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput, inciso XXXIX e § 2º; 196, caput; 205, caput; 206, incisos
II e III; 208, inciso VII; 227, caput, da Constituição da República1 Por isso, desafia o
ajuizamento da presente ADPF.

1

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Art. 5º 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 segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
(...)
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
(...)
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Art. 227. É dever da família, 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
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1. DA PREVENÇÃO: COINCIDÊNCIA PARCIAL DE OBJETOS COM
A ADPF 754
A ADPF 754 diz respeito à ausência de discriminação categorizada, na 2ª
edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19,
dos grupos prioritários e, dentre estes, os subgrupos, na ordem de precedência
das distintas fases de imunização contra a Covid-19. O referido processo tramita
nesta Corte sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu
tutela de urgência, medida que veio a ser referendada pelo Plenário.
O Partido Rede Sustentabilidade, autor da ação, em petição juntada no dia
3 de fevereiro de 2022, requereu tutela cautelar incidental de urgência em face
da 12ª edição do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra
a Covid-19, divulgado em 1º de fevereiro de 2022. A alegação é de que, ao contrário
das edições anteriores, o documento apresenta perniciosa novidade, que
permitiria ao indivíduo não vacinado, mas portador de um atestado de
"contraindicação relativa", frequentar todos os locais que exigem o tradicional
comprovante de vacina.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pautado na
Nota Técnica n. 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH (Doc. 4), estabeleceu
entendimento por meio do qual se considera violação de direitos humanos a
exigência de certificado de vacinação para que as pessoas possam ter livre acesso
a determinados locais ou serviços, públicos ou privados. Nesse sentido, a pasta
disponibilizou o canal Disque 100 para envio de denúncias que tenham como
substrato circunstâncias restritivas baseadas na vacinação compulsória. As
denúncias podem ser encaminhadas para órgãos do Ministério Público ou

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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autoridades policiais para análise sobre a instauração de inquéritos e processos
investigatórios específicos.
Considerando que a presente ADPF busca a retificação da taxonomia e
manuseio do Disque 100, para que, entre outras questões, as denúncias
contrárias ao reforço da vacinação compulsória contra a Covid-19 sejam
descartadas ou desconsideradas, nota-se a coincidência parcial entre seu objeto
e o da ADPF 754.
De acordo com o art. 286, inciso I, do CPC/15, devem ser distribuídas por
prevenção as causas conexas. Nos termos do art. 77-B do RISTF, há conexão nas
ações de jurisdição constitucional concentrada quando ocorrer “coincidência
total ou parcial de objetos”, o que é notório no presente feito. Por tal razão,
requer-se a distribuição por dependência à relatoria do Exmo. Sr. Ministro
Ricardo Lewandowski, em razão da prevenção.

2. PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DO CASO
Esta ação debate violações de preceitos fundamentais que estão
ocorrendo em razão de recentes alterações na política pública conhecida como
Disque 100, cujo objetivo institucional é a proteção a direitos humanos
consolidados na Constituição brasileira, em tratados internacionais de que o
Brasil é signatário, bem como na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
Conceitos de direitos humanos vêm sendo subvertidos de forma a permitir a
execução de uma política de vigilância, perseguição, discriminação e repressão,
sobretudo nos campos da Educação e da Saúde.
A primeira evidência dessa situação é o Manual de Taxonomia de Direitos
Humanos (Doc. 5), divulgado em abril de 2021, documento destinado a classificar
e sistematizar as notificações de violações de direitos humanos.
O novo Manual estabelece a categoria “ideologia de gênero” como
elemento circunstancial para uma violação de direitos humanos, que tem sido
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usada para cercear o debate, em sala de aula, a respeito de temáticas
consideradas pelo MMFDH como impróprias ou “ideológicas” (a exemplo de
gênero, sexualidade e orientação sexual), e também para promover a
perseguição de grupos políticos específicos (como professores que abordem
esses temas com a juventude). De outra parte, o Manual retirou as classificações
relacionadas a diversidade sexual e gênero, o que inviabiliza a possibilidade de se
gerar dados para criação de políticas públicas que possam combater a
homofobia e a transfobia.
No campo da saúde, a Nota Técnica divulgada pelo MMFDH incorporou ao
Disque 100 a possibilidade de recebimento de denúncias em casos de exigência
de comprovante de vacinação.
A nova taxonomia e o uso do Disque 100 para combater a vacinação são
estratégias para burlar e subverter a compreensão que essa Suprema Corte vem
conferindo aos temas de identidade de gênero e orientação sexual, liberdade de
cátedra, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e, mais recentemente,
as medidas de enfrentamento à Covid-19.
E para piorar, essas denúncias são enviadas a órgãos policiais sem que se
decline o crime que se deve apurar. Dessa forma, com ofensa ao princípio da
legalidade penal, o aparato policial é utilizado para gerar medo e inibição de
práticas absolutamente legais e constitucionais, endossadas por esse Supremo
Tribunal Federal.
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3. O

CABIMENTO

DA

AÇÃO

DE

DESCUMPRIMENTO

DE

PRECEITO FUNDAMENTAL
Como se sabe, a ADPF se volta contra atos dos Poderes Públicos que violem
ou ameacem preceitos fundamentais da Constituição. Dessa forma, para o seu
cabimento, é essencial que estejam presentes os requisitos legais de
admissibilidade, a saber: (i) a presença de lesão ou ameaça de lesão a preceito
fundamental, (ii) causada por ato do Poder Público, e (iii) a inexistência de outro
instrumento apto a sanar essa lesão ou ameaça (subsidiariedade). Tais
pressupostos estão plenamente configurados no presente caso, como se verá a
seguir.
3.1

Lesão a preceitos fundamentais
Nem a Constituição, nem a Lei n° 9.882/1999 definiram quais preceitos

constitucionais são considerados fundamentais, para fins de cabimento da
ADPF. Não obstante, há sólido consenso doutrinário e jurisprudencial no sentido
de que, nessa categoria, figuram os fundamentos e objetivos da República, bem
como os princípios e direitos fundamentais2.
A situação descrita nesta petição inicial envolve afrontas graves a
princípios e direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a
igualdade material, o pluralismo político, a solidariedade na busca do bem
comum, a estrita legalidade como norma de contenção do poder penal, o direito
à saúde e à prevenção da doença, a liberdade de cátedra e o pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas, a proteção integral e a prioridade absoluta
conferida a crianças e adolescentes.

2

Cf., e.g., Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 1267-1269; e Luís Roberto Barroso. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 562-563.
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3.2

Atos do Poder Público
De acordo com o art. 1º da Lei n° 9.882/1999, os atos que podem ser objeto

de ADPF são todos aqueles emanados do Poder Público, aí incluídos os de
natureza normativa, administrativa ou judicial. A ADPF não se volta apenas
contra normas jurídicas, podendo também questionar atos, comportamentos e
práticas estatais de outra natureza, comissivos ou omissivos.3 O STF já assentou,
inclusive, que a ADPF é também cabível diante de um quadro sistêmico e
generalizado de graves violações a direitos fundamentais, resultantes de
múltiplos atos e omissões estatais, como se deu no julgamento das medidas
cautelares na ADPF 347 (reconhecimento do estado de coisas inconstitucional
do sistema penitenciário brasileiro), ADPF 635 (excessiva letalidade da atuação
da Polícia do Estado do Rio de Janeiro em operações em favelas), ADPF 709
(falhas no enfrentamento da pandemia do coronavírus em relação aos povos
indígenas) e na decisão de mérito da ADPF 742 (falhas no enfrentamento da
pandemia do coronavírus em relação aos quilombolas).
E é isso que se verifica na presente hipótese, já que, como se verá, as lesões
a preceitos fundamentais aqui impugnadas se originam de atos administrativos
- Novo Manual de Taxonomia de Direitos Humanos (Doc. 5), e Nota Técnica n.
1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH

(Doc.

4),

ambos

com

vistas

à

infraestrutura do Disque 100 - que subvertem o seu sentido e a compreensão que
lhes foi conferida por esta Suprema Corte.

3

Cf., e.g., STF. ADPF nº 347-MC, Tribunal Pleno, Rel. Marco Aurélio, DJe 19/02/2016.
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3.3

A subsidiariedade
A doutrina e a jurisprudência convergem no entendimento de que o

pressuposto da subsidiariedade da ADPF (art. 4º, §1º, Lei n° 9.882/1999) se
configura sempre que inexistirem outros instrumentos processuais aptos à
solução global da questão constitucional suscitada. Nesse sentido, decidiu este
STF:
Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): inexistência de outro
meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional
global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma
ampla, geral e imediata.
A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a
priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em
virtude da feição marcadamente objetiva desta ação.4

No presente caso, não há qualquer remédio processual no âmbito da
jurisdição constitucional que permita atacar atos administrativos destituídos de
densidade normativa.

4. A LEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS
As autoras desta ação são Confederações de classe de âmbito nacional.
Como

tais,

inserem-se

no

rol

dos

legitimados

ativos

expressamente

mencionados no art. 103, inciso IX, cumulado com o artigo 2º, I, da Lei nº
9.882/1999, como aptos a propor as ações do controle concentrado de
constitucionalidade, gênero do qual a ação em comento é espécie.

4

STF. ADPF n° 33, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27/10/2006. No mesmo sentido, cf. e.g., ADPF n°
388, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2016; e ADPF n° 97, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe 30/10/2014.
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
constitui entidade sindical de grau superior com registro no Ministério da Justiça
(outrora realizado junto ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego) cuja
atuação se estende por todo o território nacional, representando os
trabalhadores na educação básica de 25 Estados da Federação e mais do Distrito
Federal. A CNTE congrega entidades sindicais de trabalhadores em educação,
ativos e aposentados, vinculados às redes públicas estaduais e/ou municipais de
educação básica de todo o Brasil (cf. art. 1º e 3ºde seu Estatuto Sindical).
No que tange à pertinência temática, no caso em tela, a CNTE constitui
entidade de classe do segmento de servidores públicos, ativos e aposentados
(art. 8º., inc. VII, da Constituição da República) da educação, carreira com
identidade definida no próprio texto constitucional, nos termos do que define o
art. 206 e seu parágrafo único.
De forma concreta, há interesse direto da categoria representada pela
CNTE na impugnação dos atos do Poder Executivo relacionados ao
funcionamento do Disque Direitos Humanos – Disque 100, na medida em que
violam preceitos fundamentais da Constituição Federal, com repercussão direta
para o direito à educação de crianças e adolescentes e à liberdade de cátedra de
professores e professoras Brasil afora.
O interesse da CNTE na impugnação, ora pleiteada, deriva do fato de as
alterações introduzidas a partir do Manual de Taxonomia terem possibilitado
comprovadamente a instrumentalização do canal para censurar o conteúdo
pedagógico e didático de professores e professoras, que têm sido alvo de
denúncias simplesmente por abordagem de conteúdos relacionados a gênero e
a sexualidade.
Ademais, o mesmo Disque 100 foi colocado à disposição, pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para denunciar a exigência do
certificado de vacinação para acesso a serviços e espaços e a obrigatoriedade da
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vacinação de crianças, recentemente autorizada e recomendada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e pelos órgãos técnicos competentes do
Ministério da Saúde, o SECOV.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS), por sua
vez, também é entidade sindical de grau superior, do sistema cooperativo
sindical que engloba uma rede com 8 federações (de São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Região Nordeste e
Região Norte) e 190 sindicatos vinculados. Sua finalidade é representar e
defender os interesses individuais e coletivos dos trabalhadores da área da
Saúde, bem como tem por missão institucional contribuir para promoção de
políticas de saúde pública universalizadas, com respeito aos princípios
orientadores do Sistema Único de Saúde (SUS) – integralidade, universalidade e
gratuidade.
A CNTS atua não somente da defesa dos profissionais de saúde, mas
desempenha papel ativo na construção de políticas de saúde, estruturação dos
serviços de assistência e questões relacionadas aos trabalhadores da área de
saúde, contribuindo, de forma decisiva, para a ampliação das políticas públicas
de saúde e na tomada de decisão dos gestores.
Seu interesse direto refere-se à instrumentalização do Disque 100 como
canal para receber denúncias de obrigatoriedade do certificado de vacinação, o
que é incompatível com as disposições constitucionais de acesso à saúde e ao
dever do Estado em prover saúde pública equitativa, integral, universal e gratuita.
Mostra-se, evidente, a congruência entre o objeto da demanda e os objetivos da
categoria representada, tendo em vista que a entidade possui como
compromisso institucional atuar na defesa de políticas públicas de saúde
pautadas pela observância do mandamento constitucional do direito universal à
saúde pública.
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5. “IDEOLOGIA DE GÊNERO”, IDENTIDADE DE GÊNERO E
ORIENTAÇÃO SEXUAL
De acordo com a página do programa na internet, o Disque Direitos
Humanos - Disque 100 é um serviço de disseminação de informações sobre
direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos.
Nesse sentido, o serviço é utilizado para que o cidadão possa reportar
graves violações de direitos humanos que acabaram de ocorrer ou que ainda
estão em curso, de modo a viabilizar que os órgãos competentes sejam
rapidamente acionados para investigar e coibir as violações.
Ainda segundo essa página, por meio do programa “o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos recebe, analisa e encaminha aos órgãos de
proteção e responsabilização as denúncias de violações de direitos de crianças e
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBT,
população em situação de rua, entre outros.”
Considerando sua função institucional – analisar e encaminhar denúncias
de violações de direitos humanos - a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos,
órgão incumbido do Disque 100, criou uma metodologia própria para registrar e
encaminhar aos órgãos competentes as denúncias recebidas: é o chamado
Manual de Taxonomia de Direitos Humanos (Doc. 4).
Na introdução do Manual, o órgão esclarece os objetivos da criação da
metodologia:
[...] a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) construiu uma taxonomia
própria, cujos critérios de seleção foram elegidos a partir de uma metodologia
cuidadosamente desenhada para atender às necessidades dos agentes envolvidos
e, ao mesmo tempo, zelar pela proteção dos usuários dos serviços públicos
prestados por este órgão do governo federal.
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Em abril de 2021, o Ministério da Mulher, da Família e Dos Direitos Humanos
(MMFDH) divulgou esse Manual que, estruturalmente, se propõe à classificação
das denúncias a partir de cinco níveis: “classes”, “subclasses”, “espécies”,
"subespécies" e “termos circunstanciais” (onde estão dispostos os elementos de
motivação e de gravidade das violações). Na apresentação do manual está a
explicação para cada um dos referidos níveis:
Nível 01 [classe] – Direitos a serem tutelados sob a perspectiva dos direitos humanos.
Nível 02 [subclasse] – Bem jurídico em sentido estrito.
Nível 03 [espécie] – Espécies de violações a determinado bem jurídico protegido.
Nível 04 [subespécie] – Detalhamento de violações a determinada espécie.
[Elementos Circunstanciais] - Indicadores de gravidade e de motivação que poderão
ser aplicados, conforme o caso concreto que envolva cada relato denunciado.

Como explica o estudo anexo elaborado por pesquisadores (Doc. 6), dentre
os indicadores de motivação, o item 2.6 classifica as violações “em razão da
orientação sexual”, delimitada da seguinte forma: “Quando a violação é motivada
pela orientação sexual da vítima”. Em seguida, o item 2.11 nomeia “Em razão da
orientação sexual / ideologia de gênero”, que é definido da seguinte maneira:
“Quando a agressão é praticada em razão da direção ou inclinação do desejo
afetivo e/ou erótico de cada pessoa ou por ideologia de gênero”. Essas são as duas
únicas menções a questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero no
manual.
A categoria “orientação sexual” é compartilhada por dois itens distintos no
manual, tratando-se, no primeiro deles, como o “motivador” específico da
violação e, no segundo, dividindo espaço com a categoria “ideologia de gênero”.
O documento não fornece nenhuma definição para a chamada “ideologia de
gênero”, o que gera ausência de especificação de quais condições seriam
necessárias para que tal categoria viesse a figurar como “motivadora” de uma
violação de direitos humanos.
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O item 1.21 do Manual ainda faz referência a “violência institucional”,
definida da seguinte forma: “Quando um agente público realiza algum tipo de
ação discriminatória, humilhante ou preconceituosa no exercício de suas
funções”.
Esse estudo (Doc. 6) revela que essa designação foi tema de um seminário
promovido pelo MMFDH, no mês de abril de 2021, e sua centralidade foi o
combate à “ideologia de gênero” – materializada na área da Educação a partir de
conteúdos abordados em aula e na área da Saúde a partir dos protocolos de
atenção voltada a crianças e adolescentes transgênero.
Durante o Fórum Nacional sobre Violência Institucional contra Crianças e
Adolescentes, que pode ser acessado a partir de vídeos no Youtube e em formato
de anais, cinco palestras foram dedicadas ao tema da “ideologia de gênero”,
proposta como uma ameaça ao desenvolvimento saudável da juventude.
Naquele seminário, apontou-se, por exemplo, “que o modo forçoso de infundir a
ideologia de gênero em crianças e adolescentes afronta diametralmente o pleno
e saudável desenvolvimento biopsicossocial” (Maurício Cunha - Secretário
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Sobre a conceituação do
termo, são apresentadas afirmações como “a chamada ‘ideologia de gênero’
reinterpreta a história sob uma perspectiva neomarxista, em que a mulher se
identifica com a classe oprimida e o homem com a opressora” (Ana Caroline
Campagnolo - Deputada Estadual pelo PSL - SC).
Reitera-se, também, que a suposta “ideologia de gênero” estaria
permeando diversos níveis da vida social de forma impositiva, exigindo um
constante combate para sua eliminação:
Sua aplicação discreta e gradual nos discursos e metas das grandes organizações
internacionais, na elaboração de currículos escolares, nas políticas de saúde nos
âmbitos acadêmico e artístico, bem como em outras áreas, aliado ao grande
potencial danoso da ideologia de gênero para a família brasileira, bem como para
a manutenção da ordem jurídica e institucional, são motivos mais do que
P. 13 de 39

suficientes para empreendermos uma investigação profunda a respeito desse
discurso revolucionário, para que possamos detê-lo e, na medida do possível,
reverter seus efeitos nefastos. (Chris Tonietto - Deputada Estadual pelo PSL - RJ).

O foco das palestras dirige-se às áreas da Saúde e da Educação, tomando
como exemplos de violência institucional a abordagem de temáticas LGBTQIA+
em salas de aula, considerada “doutrinação ideológica”, e os protocolos de
atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) voltados a crianças e
adolescentes transgênero. É visível, nas falas e nos textos elaborados a partir da
conferência, uma motivação ministerial para que adultos reportem às centrais
de denúncia contra os direitos humanos - sobretudo através do canal Disque 100
- “violências institucionais” referidas a essas duas áreas.
Tais concepções se concretizaram no encaminhamento promovido pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio do qual
docentes da escola Municipal Getúlio Vargas (Rio de Janeiro) foram intimados
pela Polícia Civil para prestarem esclarecimentos após denúncia realizada
através do Disque 100, que afirmava a existência de “situação de violência contra
criança ou adolescente" por exposição "a conceitos comunistas" e "ideologia de
gênero"5.
Igualmente,

docente

do

Colégio

Estadual

Thales

de

Azevedo

(Salvador/Bahia), foi intimada pela Delegacia de Repressão à Crimes Contra
Crianças e Adolescentes (Derca) para prestar esclarecimento após registro de
ocorrência denunciar a exposição de “conteúdos esquerdistas”, o que incluía
temas como gênero, racismo e diversidade6.

5

Cf: <https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/exposicao-conceitos-comunistas-ideologia-de-genero-escola-municipaldo-rj-recebe-intimacao-da-policia-apos-denuncia-encaminhada-pelo-ministerio-de-damares-25301561>
6
Cf:
<https://oglobo.globo.com/brasil/professora-da-bahia-intimada-pela-policia-apos-aluna-denunciar-conteudoesquerdista25283155#:~:text=RIO%20%2D%20Uma%20professora%20de%20filosofia,esquerdista%22%20em%20sala%20de%2
0aula.>
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Tudo isso está na contramão da jurisprudência mais do que consolidada
do Supremo Tribunal Federal sobre esses mesmíssimos temas.
Cabe lembrar, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
conjunto da ADI 4277 e da ADPF 132, em que o Plenário da Corte decidiu, por
unanimidade, reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar, sujeita às
mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, foi inscrita como
patrimônio documental da humanidade da Unesco7.
No julgamento do RE 670.422, com repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal afirmou o direito à identidade de gênero, como expressão de muitos
outros direitos fundamentais, em acórdão assim ementado:
EMENTA Direito Constitucional e Civil. Transexual. Identidade de gênero. Direito
subjetivo à alteração do nome e da classificação de gênero no assento de
nascimento. Possibilidade independentemente de cirurgia de procedimento
cirúrgico de redesignação. Princípios da dignidade da pessoa humana, da
personalidade, da intimidade, da isonomia, da saúde e da felicidade. Convivência
com os princípios da publicidade, da informação pública, da segurança jurídica, da
veracidade dos registros públicos e da confiança. Recurso extraordinário provido. 1.
A ordem constitucional vigente guia-se pelo propósito de construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, voltada para a promoção do bem de todos e sem
preconceitos de qualquer ordem, de modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e
a justiça como valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da
privacidade. Dado que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude de seus
direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da
sociedade, é imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao
desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos
que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia e a liberdade do
indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e
comunitária. 2. É mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente

7

https://ibdfam.org.br/noticias/namidia/17139/Decis%C3%A3o+do+STF+sobre+uni%C3%A3o+homoafetiva+%C3%A9+reconhecida+como+patrim%
C3%B4nio+documental+da+humanidade+da+UNESCO
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restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser
humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois
essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento
da personalidade humana. 3. O sistema há de avançar para além da tradicional
identificação de sexos para abarcar também o registro daqueles cuja
autopercepção difere do que se registrou no momento de seu nascimento. Nessa
seara, ao Estado incumbe apenas o reconhecimento da identidade de gênero; a
alteração dos assentos no registro público, por sua vez, pauta-se unicamente pela
livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua identidade de
gênero. 4. Saliente-se que a alteração do prenome e da classificação de sexo do
indivíduo, independente de dar-se pela via judicial ou administrativa, deverá ser
coberta pelo sigilo durante todo o trâmite, procedendo-se a sua anotação à
margem da averbação, ficando vedada a inclusão, mesmo que sigilosa, do termo
“transexual” ou da classificação de sexo biológico no respectivo assento ou em
certidão pública. Dessa forma, atende-se o desejo do transgênero de ter
reconhecida sua identidade de gênero e, simultaneamente, asseguram-se os
princípios da segurança jurídica e da confiança, que regem o sistema registral. 5.
Assentadas as seguintes teses de repercussão geral: i) O transgênero tem direito
fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de
gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da
vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial
como diretamente pela via administrativa. ii) Essa alteração deve ser averbada à
margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão do termo ‘transexual’.
iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do
ato, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do
próprio interessado ou por determinação judicial. iv) Efetuando-se o procedimento
pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do
interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais
registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar
o sigilo sobre a origem dos atos. 6. Recurso extraordinário provido.
(RE 670422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-051 DIVULG 09-032020 PUBLIC 10-03-2020)
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Reafirmando os direitos à identidade de gênero e à orientação sexual, o
Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais leis estaduais e municipais
que proibiam a discussão desses temas em sala de aula, afastando, porque
inexistente, a categoria “ideologia de gênero”. A título de mero exemplo, os
acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA
DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À
LIBERDADE DE APRENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO
A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM
ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À
IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE

FORMAL

E

MATERIAL

RECONHECIDAS.

PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm
competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos,
conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da
atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação
federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não
justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes
fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996).
Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se
na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução
das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a
efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3.
Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II,
CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF),
amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em
geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se
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direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis
ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas
maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais
abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo
a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei
municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por
consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município
de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia
de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover
políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da
discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.
Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137, DIVULG 02-06-2020, PUBLIC 03-062020)
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. 2.
Cabimento da ADPF. Objeto: artigos 2º, caput, e 3º, caput, da Lei 3.491, de 28 de
agosto de 2015, do município de Ipatinga (MG), que excluem da política municipal
de ensino qualquer referência à diversidade de gênero e orientação sexual.
Legislação reproduzida por diversos outros municípios. Controvérsia constitucional
relevante. Inexistência de outro instrumento capaz de resolver a questão de forma
efetiva. Preenchimento do requisito da subsidiariedade. Conhecimento da ação. 3.
Violação à competência da União para editar normas gerais sobre educação. 4.
Afronta aos princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
relativos ao pluralismo político e à construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, sem quaisquer preconceitos. 5. Direito à liberdade de ensino, ao
pluralismo de ideais e concepções pedagógicas e ao fomento à liberdade e à
tolerância. Diversidade de gênero e orientação sexual. 6. Normas constitucionais e
internacionais proibitivas da discriminação: Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, Princípios de Yogyakarta, Constituição Federal. 7.
Violação à liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a
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arte

e

o

saber.

8.

Arguição

julgada

procedente

para

declarar

a

inconstitucionalidade dos trechos impugnados dos artigos 2º, caput, e 3º, caput, da
Lei 3.491, de 28 de agosto de 2015, do município de Ipatinga, que excluem da
política municipal de ensino qualquer referência à diversidade de gênero e à
orientação sexual.
(ADPF 467, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 06-07-2020 PUBLIC 07-07-2020)
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.496/2015 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL PR. VEDAÇÃO DE “POLÍTICAS DE ENSINO QUE TENDAM A APLICAR A IDEOLOGIA
DE GÊNERO, O TERMO ‘GÊNERO’ OU ‘ORIENTAÇÃO SEXUAL’”. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO. A PROIBIÇÃO GENÉRICA DE DETERMINADO CONTEÚDO,
SUPOSTAMENTE

DOUTRINADOR

OU

PROSELITISTA,

DESVALORIZA

O

PROFESSOR, GERA PERSEGUIÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR, COMPROMETE O
PLURALISMO DE IDEIAS, ESFRIA O DEBATE DEMOCRÁTICO E PRESTIGIA
PERSPECTIVAS HEGEMÔNICAS POR VEZES SECTÁRIAS. A CONSTRUÇÃO DE UMA
SOCIEDADE SOLIDÁRIA, LIVRE E JUSTA PERPASSA A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE
DE TOLERÂNCIA, A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E A CONVIVÊNCIA COM
DIFERENTES VISÕES DE MUNDO. PRECEDENTES ARGUIÇÃO CONHECIDA E
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência privativa da União para
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da
Constituição Federal) impede que leis estaduais, distritais e municipais
estabeleçam princípios e regras gerais sobre ensino e educação, cabendo-lhes
somente editar regras e condições específicas para a adequação da lei nacional à
realidade local (artigos 24, §§ 1º e 2º, e 30, I e II, CRFB). Precedentes: ADPF 457, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 24/4/2020; ADPF 526, Rel. Min.
Carmen Lúcia, Plenário, julgado em 8/5/2020; e ADPF 467, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, julgado em 28/5/2020. 2. A vedação da abordagem dos temas de “gênero”
e de “orientação sexual” no âmbito escolar viola os princípios da liberdade,
enquanto pressuposto para a cidadania; da liberdade de ensinar e aprender; da
valorização dos profissionais da educação escolar; da gestão democrática do
ensino; do padrão de qualidade social do ensino; da livre manifestação do
pensamento; e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença (artigos 1º, II e V; 5º, IV e
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IX; e 206, II, V, VI e VII, da Constituição Federal). 3. A cidadania, fundamento da
República Federativa do Brasil assim como o pluralismo político, está consagrada
na Constituição ao lado de objetivos fundamentais de construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e de combate à discriminação (artigos 1º, II e V; e 3º,
I e IV, CRFB), sendo certo que o sistema político se funda na representação dos
diversos setores da sociedade, todos com liberdade para alcançar o poder por meio
de processo político livre e democrático e com educação que os habilite a exercer
essa liberdade. 4. A neutralidade ideológica ou política pretendida pelo legislador
municipal, ao vedar a abordagem dos temas de “gênero” e “orientação sexual”,
esteriliza a participação social decorrente dos ensinamentos plurais adquiridos em
âmbito escolar, mostrando-se não apenas inconstitucional, mas também
incompatível com o nosso ordenamento jurídico. 5. Os artigos 205 e 206 da
Constituição Federal e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio,
previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em atos dos demais
agentes públicos especializados consubstanciam o arcabouço normativo que se
alinha harmoniosamente para a formação política do estudante, habilitando-o a
exercer sua cidadania. 6. A renovação de ideias e perspectivas é um elemento caro
à democracia política, consoante consta do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo Decreto 591, de 6 de julho de
1992, e no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador),
promulgado pelo Decreto 3.321, de 30 de dezembro de 1999, revelando exemplo de
educação democrática. 7. O pluralismo de ideias, posto integrar o conceito de
educação, constitui dever também da família, cabendo-lhe zelar pela liberdade de
aprendizado e divulgação do pensamento, da arte e do saber, ao invés de
condicionar à sua prévia concordância quanto ao conteúdo acadêmico, sob pena
de esvaziar a capacidade de inovação, a oportunidade de o estudante construir um
caminho próprio, diverso ou coincidente com o de seus pais ou professores. 8. A
Constituição, para além do preparo para o exercício da cidadania, estabelece que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visa ao pleno
desenvolvimento da pessoa (artigo 205, CRFB). 9. A capacidade institucional da
comunidade de especialistas em pedagogia, psicologia e educação, responsável
pelo desenho de políticas públicas no setor, impõe a virtude passiva e a deferência
do Poder Judiciário. Precedentes: RE 888.815, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre
de Moraes, Plenário, DJe de 21/3/2019; ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado
em 1º/8/2018; ADC 17, Relator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado
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em 1º/8/2018. 10. A escola assegura o olhar profissional sob as crianças e
adolescentes, vez que professores, pedagogos e psicólogos aliam a expertise com
a impessoalidade, necessárias para assegurar uma formação mais ampla do aluno.
Não à toa, a Constituição previu a valorização dos profissionais da educação escolar
como um dos princípios do ensino (artigo 206, V, CRFB). 11. A Constituição Federal
de 1988 erigiu a liberdade acadêmica à condição de direito fundamental,
notadamente por sua relação intrínseca e substancial com a liberdade de
expressão, com o direito fundamental à educação e com o princípio democrático.
No mesmo sentido, destaca o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
das Nações Unidas, criado para avaliar o cumprimento da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelos países signatários. 12. A “gestão democrática do ensino
público”, princípio previsto no artigo 206, VI, da CRFB, exige redobrada cautela
quando se refere ao conteúdo programático da escola, vez que, ao permitir que as
entidades religiosas e familiares ditem o conteúdo do ensino, o Estado legitimaria
que as perspectivas hegemônicas se sobreponham às demais. 13. A liberdade dos
pais de fazer que filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com suas
convicções, prevista no artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos,
encontra limites nos princípios constitucionais que conformam o direito
fundamental à educação, entre os quais se destacam a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias
e concepções pedagógicas (artigo 206, II e III, CRFB). 14. O Tribunal Constitucional
Alemão, ao apreciar se a introdução da disciplina Educação Sexual em escolas
públicas do ensino fundamental violaria norma da Lei Fundamental alemã que
assegura aos pais direito natural de assistir e educar os filhos, assentou que,
contanto que não haja proselitismo, a educação sexual integra o dever do Estado
que não pode ser obstado pela vontade dos pais (BverfGE 47, 46, 21 de dezembro
de 1977). 15. A “Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil: as
experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais em nossos ambientes educacionais” (2016) revela um cenário ainda
bastante opressor: os expressivos casos de agressão verbal ou física por causa da
orientação sexual e identidade de gênero provocam insegurança na escola, o que
repercute na assiduidade do aluno e na evasão escolar. 16. É vedada a
discriminação em razão do sexo, gênero ou orientação sexual. “Direito à busca da
felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do
direito à liberdade sexual”. Precedente: ADI 4.277, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário,
DJe de 14/10/2011. 17. A escola, sob a dimensão negativa das obrigações estatais,
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vocaciona-se a ser locus da pluralidade, cabendo ao poder público, sob a dimensão
positiva das liberdades individuais, ensinar tais valores e combater perspectivas
sectárias e discriminatórias, o que se concretiza também por meio do convívio
social com o diferente. 18. In casu, o parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.496/2015
do Município de Cascavel - PR, que veda a adoção de “políticas de ensino que
tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’”,
viola a Constituição Federal, vez que (i) o estabelecimento de regras sobre o
conteúdo didático e a forma de ensino usurpa competência privativa da União para
legislar sobre diretrizes e bases da educação; e que (ii) a proibição genérica de
determinado conteúdo, supostamente doutrinador ou proselitista, desvaloriza o
professor, gera perseguições no ambiente escolar, compromete o pluralismo de
ideias, esfria o debate democrático e prestigia perspectivas hegemônicas por vezes
sectárias. 19. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e
julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo
único do artigo 2º da Lei 6.496/2015 do Município de Cascavel – PR.
(ADPF 460, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)
Direito à educação. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei
municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, bem como a
utilização desses termos nas escolas. Procedência do pedido. 1. Violação à
competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação
nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para
estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX).
Inobservância dos limites da competência normativa suplementar municipal
(CF/88, art. 30, II). 2. Supressão de domínio do saber do universo escolar.
Desrespeito ao direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe
confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural, que
prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e
de aprender (CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214). 3. Comprometimento do
papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter
grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do
direito de todos os indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de
estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º). 4. Violação ao princípio da proteção integral.
Importância da educação sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e
jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades
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de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado.
Dever do estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão.
Regime constitucional especialmente protetivo (CF/88, art. 227). 5. Declaração de
inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de descumprimento
de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020)

Parece suficientemente claro que o Manual de Taxonomia, do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, orienta-se em sentido contrário à
posição consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ao não incorporar a categoria
“identidade de gênero”, recusa o dever do Estado, afirmado pela Corte, de
desenvolver

políticas

públicas

que

assegurem

que

todas

as

pessoas,

especialmente crianças, adolescentes e jovens, estejam livres de discriminação
por sua identidade de gênero e/ou orientação sexual.
Do mesmo modo, cria a categoria “ideologia de gênero”, que foi
seguidamente refutada por esta Corte, porque inexistente e pelo efeito inibidor
de uma cultura de respeito e de diversidade. E, concretamente, ao ativar essa
categoria, associada de modo confuso à “violência institucional”, o MMFDH
reativou prática que o Supremo considerou inconstitucional: perseguição a
docentes, em violação aos princípios da liberdade de aprender e ensinar, do
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e do direito a uma educação
emancipatória.
Mas não é só. Com a classificação fornecida pelo manual, é impossível
classificar crimes de homofobia ou de transfobia, posto que a única forma de
especificação no campo das motivações diz respeito ao termo amplo e vago da
“orientação sexual”. Situado no campo das motivações, o grupo que deveria ser
protegido de crimes previstos na legislação brasileira (homofobia e transfobia)
deixa a condição de vítima, analisando-se apenas o comportamento dos
“agressores”. Nos termos da taxonomia proposta pelo manual, as violações “em
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razão de orientação sexual” passam a considerar a motivação da seguinte forma:
praticadas em razão de “inclinação do desejo afetivo e/ou erótico de cada
pessoa”.
É importante ressaltar, ainda, que os dados coletados pelo Disque 100
alimentam a rede de enfrentamento da violência contra a população LGBTQIA+
nos municípios. Relatórios nacionais sobre a violência LGBTfóbica, por exemplo,
são efetuados a partir de informações coletadas pelo Disque 100.
Assim, a ausência de termos como “homofobia” e “transfobia” na nova
taxonomia impede a coleta de dados fundamentais para a elaboração de
políticas públicas voltadas à redução da violência cometida contra pessoas
homossexuais, transexuais ou outras identidades em situação de marginalização.
Além disso, a aglutinação dos termos “orientação sexual” e “ideologia de
gênero” no item 2.11 dos indicadores de motivação do manual de taxonomia,
impossibilita o entendimento preciso da denúncia. Não é possível compreender,
por meio dos dados gerados pela plataforma do MMFDH, se as denúncias
sistematizadas a partir de tal categoria dizem respeito a violações contra pessoas
em razão de sua orientação sexual ou se a “ideologia de gênero” é o motivador
da violação.
Portanto, mais do que eliminar termos fundamentais para o entendimento
da violência contra a população LGBTQIA+ no Brasil (tais como “homofobia” e
“transfobia”), a nova taxonomia torna impossível o reconhecimento do número
de denúncias contra violações motivadas por questões relativas a gênero e
sexualidade.
É o que acontece se se pesquisam tais informações no Painel de Dados da
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O painel de dados é uma ferramenta
online lançada pelo MMFDH que permite o acesso às informações oriundas de
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denúncias realizadas pelos canais Disque 100, Ligue 180 e outras formas de
contato com a ouvidoria.
O painel de dados dispõe de informações acerca das seguintes
demarcações temporais: “primeiro semestre de 2020” e “a partir de 01/07/2020”.
No primeiro dos casos, se selecionado o descritor “em razão de orientação
sexual/ideologia de gênero”, são descritos 982 protocolos abertos, 1165 denúncias
e 2968 violações. Selecionado o segundo, até o momento da escrita da presente
ADPF, constavam 1790 protocolos, 1943 denúncias e 1794 violações reportadas.
Ao todo, somam-se ao menos 4762 violações registradas pela Ouvidoria de
Direitos Humanos relativas à ligação ambígua entre os termos “orientação
sexual” e “ideologia de gênero”.
No painel de dados, a sigla “LGBT” funciona como uma categoria de
filtragem de informações, relacionada ao perfil das vítimas ou dos suspeitos
denunciados através das plataformas. Com tal demarcação, é possível acessar os
seguintes descritores: “homossexual, bissexual, pansexual, assexual e outros”,
disponíveis tanto para as vítimas quanto para os suspeitos. É possível, também,
utilizar a sigla “LGBT” como filtro para pesquisas na categoria “grupo vulnerável”.
No entanto, esses dados não suprem a lacuna referida acerca das motivações
homofóbicas ou transfóbicas de violações de direitos humanos. Com eles, podese ter acesso apenas ao número de potenciais vítimas reconhecidas a partir de
algumas categorias relacionadas à orientação sexual, mas não à motivação das
violações.
Dessa forma, o painel informa apenas que pessoas LGBTQIA+ podem ser
vítimas de violações contra os direitos humanos, mas não indica como a
diversidade sexual e de gênero pode estar implicada na motivação das violações.
Também aqui, há recusa à jurisprudência colacionada, que impõe o dever
estatal de produzir políticas públicas voltadas a esse segmento, mas de forma
mais explícita ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
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Omissão n. 26, que possibilitou a tipificação penal de condutas de homofobia e
transfobia. A Corte apontou a inconstitucional omissão do Estado em punir
práticas homofóbicas e transfóbicas, nos seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO –
EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E DEMAIS
INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ A GRAVES OFENSAS AOS SEUS
DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL DO
LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS MANDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS

DE

CRIMINALIZAÇÃO

INSTITUÍDOS

PELO

TEXTO

CONSTITUCIONAL (CF, art. 5º, incisos XLI e XLII) – A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

POR

OMISSÃO

COMO

INSTRUMENTO

DE

CONCRETIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA
EFICÁCIA, POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – A SITUAÇÃO DE
INÉRCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À EDIÇÃO DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS
NECESSÁRIOS À PUNIÇÃO DOS ATOS DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM
RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – A
QUESTÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” – SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A
COLMATAÇÃO DO ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL: (A) CIENTIFICAÇÃO
AO

CONGRESSO

NACIONAL

QUANTO

AO

SEU

ESTADO

DE

MORA

INCONSTITUCIONAL E (B) ENQUADRAMENTO IMEDIATO DAS PRÁTICAS DE
HOMOFOBIA E DE TRANSFOBIA, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME (QUE
NÃO SE CONFUNDE COM EXEGESE FUNDADA EM ANALOGIA “IN MALAM
PARTEM”), NO CONCEITO DE RACISMO PREVISTO NA LEI Nº 7.716/89 –
INVIABILIDADE DA FORMULAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO DE CONTROLE
CONCENTRADO

DE

CONSTITUCIONALIDADE,

DE

PEDIDO

DE

ÍNDOLE

CONDENATÓRIA FUNDADO EM ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO, EIS QUE, EM AÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PERFIL OBJETIVO, NÃO SE
DISCUTEM

SITUAÇÕES

INDIVIDUAIS

OU

INTERESSES

SUBJETIVOS

–

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, MEDIANTE PROVIMENTO JURISDICIONAL, TIPIFICAR DELITOS E
COMINAR SANÇÕES DE DIREITO PENAL, EIS QUE REFERIDOS TEMAS SUBMETEMSE À CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF,
art. 5º, inciso XXXIX) – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS REGISTROS HISTÓRICOS
E DAS PRÁTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS QUE REVELAM O TRATAMENTO
PRECONCEITUOSO,

EXCLUDENTE

E

DISCRIMINATÓRIO

QUE

TEM

SIDO
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DISPENSADO À VIVÊNCIA HOMOERÓTICA EM NOSSO PAÍS: “O AMOR QUE NÃO
OUSA DIZER O SEU NOME” (LORD ALFRED DOUGLAS, DO POEMA “TWO LOVES”,
PUBLICADO EM “THE CHAMELEON”, 1894, VERSO ERRONEAMENTE ATRIBUÍDO A
OSCAR WILDE) – A VIOLÊNCIA CONTRA INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+
OU “A BANALIDADE DO MAL HOMOFÓBICO E TRANSFÓBICO” (PAULO ROBERTO
IOTTI VECCHIATTI): UMA INACEITÁVEL (E CRUEL) REALIDADE CONTEMPORÂNEA
– O PODER JUDICIÁRIO, EM SUA ATIVIDADE HERMENÊUTICA, HÁ DE TORNAR
EFETIVA A REAÇÃO DO ESTADO NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AOS ATOS DE
PRECONCEITO OU DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS CONTRA PESSOAS
INTEGRANTES

DE

GRUPOS

SOCIAIS

VULNERÁVEIS

–

A

QUESTÃO

DA

INTOLERÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO DIRIGIDA CONTRA A COMUNIDADE
LGBTI+:

A

INADMISSIBILIDADE

DO

DISCURSO

DE

ÓDIO

(CONVENÇÃO

AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ARTIGO 13, § 5º) – A NOÇÃO DE TOLERÂNCIA
COMO A HARMONIA NA DIFERENÇA E O RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS
PESSOAS E PELA MULTICULTURALIDADE DOS POVOS – LIBERDADE RELIGIOSA E
REPULSA

À

HOMOTRANSFOBIA:

CONVÍVIO

CONSTITUCIONALMENTE

HARMONIOSO ENTRE O DEVER ESTATAL DE REPRIMIR PRÁTICAS ILÍCITAS
CONTRA MEMBROS INTEGRANTES DO GRUPO LGBTI+ E A LIBERDADE
FUNDAMENTAL DE PROFESSAR, OU NÃO, QUALQUER FÉ RELIGIOSA, DE
PROCLAMAR E DE VIVER SEGUNDO SEUS PRINCÍPIOS, DE CELEBRAR O CULTO E
CONCERNENTES RITOS LITÚRGICOS E DE PRATICAR O PROSELITISMO (ADI
2.566/DF, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN), SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES
OU INDEVIDAS INTERFERÊNCIAS DO PODER PÚBLICO – REPÚBLICA E
LAICIDADE ESTATAL: A QUESTÃO DA NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA DO PODER
PÚBLICO EM MATÉRIA RELIGIOSA – O CARÁTER HISTÓRICO DO DECRETO Nº 119A, DE 07/01/1890, EDITADO PELO GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA, QUE
APROVOU PROJETO ELABORADO POR RUY BARBOSA E POR DEMÉTRIO NUNES
RIBEIRO

–

DEMOCRACIA

CONSTITUCIONAL,

PROTEÇÃO

DOS

GRUPOS

VULNERÁVEIS E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – A BUSCA DA
FELICIDADE COMO DERIVAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITA DO PRINCÍPIO
FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – UMA OBSERVAÇÃO
FINAL: O SIGNIFICADO DA DEFESA DA CONSTITUIÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE,
COM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE – APROVAÇÃO, PELO PLENÁRIO DO
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS TESES PROPOSTAS PELO RELATOR,
MINISTRO CELSO DE MELLO. PRÁTICAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS
CONFIGURAM ATOS DELITUOSOS PASSÍVEIS DE REPRESSÃO PENAL, POR EFEITO
DE MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO (CF, ART. 5º, INCISOS XLI
E XLII), POR TRADUZIREM EXPRESSÕES DE RACISMO EM SUA DIMENSÃO SOCIAL
– Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a
implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art.
5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou
supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de
gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em
sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação
típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de
08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância
que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”).
NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE DIREITOS NEM SOFRER QUAISQUER
RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA POR MOTIVO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL
OU EM RAZÃO DE SUA IDENTIDADE DE GÊNERO – Os integrantes do grupo
LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e
possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais
em matéria afetiva e amorosa, especialmente no que concerne à sua vivência
homoerótica. Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser
privado de seus direitos (entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à
igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República dispensam às
pessoas em geral) ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de
sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero! Garantir aos integrantes do
grupo LGBTI+ a posse da cidadania plena e o integral respeito tanto à sua condição
quanto às suas escolhas pessoais pode significar, nestes tempos em que as
liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes
sombrias e retrógradas, a diferença essencial entre civilização e barbárie. AS
VÁRIAS DIMENSÕES CONCEITUAIS DE RACISMO. O RACISMO, QUE NÃO SE
RESUME A ASPECTOS ESTRITAMENTE FENOTÍPICOS, CONSTITUI MANIFESTAÇÃO
DE PODER QUE, AO BUSCAR JUSTIFICAÇÃO NA DESIGUALDADE, OBJETIVA
VIABILIZAR A DOMINAÇÃO DO GRUPO MAJORITÁRIO SOBRE INTEGRANTES DE
GRUPOS VULNERÁVEIS (COMO A COMUNIDADE LGBTI+), FAZENDO INSTAURAR,
MEDIANTE ODIOSA (E INACEITÁVEL) INFERIORIZAÇÃO, SITUAÇÃO DE INJUSTA
EXCLUSÃO DE ORDEM POLÍTICA E DE NATUREZA JURÍDICO-SOCIAL – O conceito
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de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de
aspectos

estritamente

biológicos

ou

fenotípicos,

pois

resulta,

enquanto

manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada
pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à
dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e
da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não
pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada
estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição
de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa
inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de
exclusão

do

sistema

geral

de

proteção

do

direito.

COMPATIBILIDADE

CONSTITUCIONAL ENTRE A REPRESSÃO PENAL À HOMOTRANSFOBIA E A
INTANGIBILIDADE DO PLENO EXERCÍCIO DA LIBERDADE RELIGIOSA – A
repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita
o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional
professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos
muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é
assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem
ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de
acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de
ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e
conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia,
independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou
coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim
entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a
violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade
de gênero. TOLERÂNCIA COMO EXPRESSÃO DA “HARMONIA NA DIFERENÇA” E O
RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS PESSOAS E PELA MULTICULTURALIDADE
DOS POVOS. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO, POR REVESTIR-SE DE CARÁTER ABRANGENTE, ESTENDE-SE,
TAMBÉM, ÀS IDEIAS QUE CAUSEM PROFUNDA DISCORDÂNCIA OU QUE
SUSCITEM INTENSO CLAMOR PÚBLICO OU QUE PROVOQUEM GRAVE REJEIÇÃO
POR PARTE DE CORRENTES MAJORITÁRIAS OU HEGEMÔNICAS EM UMA DADA
COLETIVIDADE – As ideias, nestas compreendidas as mensagens, inclusive as
pregações de cunho religioso, podem ser fecundas, libertadoras, transformadoras
ou, até mesmo, revolucionárias e subversivas, provocando mudanças, superando
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imobilismos e rompendo paradigmas até então estabelecidos nas formações
sociais. O verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão
consiste não apenas em garantir o direito daqueles que pensam como nós, mas,
igualmente, em proteger o direito dos que sustentam ideias (mesmo que se cuide
de ideias ou de manifestações religiosas) que causem discordância ou que
provoquem, até mesmo, o repúdio por parte da maioria existente em uma dada
coletividade. O caso “United States v. Schwimmer” (279 U.S. 644, 1929): o célebre
voto vencido (“dissenting opinion”) do Justice OLIVER WENDELL HOLMES JR.. É
por isso que se impõe construir espaços de liberdade, em tudo compatíveis com o
sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais,
para que o pensamento – e, particularmente, o pensamento religioso – não seja
reprimido e, o que se mostra fundamental, para que as ideias, especialmente as de
natureza confessional, possam florescer, sem indevidas restrições, em um
ambiente de plena tolerância, que, longe de sufocar opiniões divergentes, legitime
a instauração do dissenso e viabilize, pelo conteúdo argumentativo do discurso
fundado em convicções antagônicas, a concretização de valores essenciais à
configuração do Estado Democrático de Direito: o respeito ao pluralismo e à
tolerância. – O discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações e
manifestações que incitem a discriminação, que estimulem a hostilidade ou que
provoquem a violência (física ou moral) contra pessoas em razão de sua orientação
sexual ou de sua identidade de gênero, não encontra amparo na liberdade
constitucional de expressão nem na Convenção Americana de Direitos Humanos
(Artigo 13, § 5º), que expressamente o repele. A QUESTÃO DA OMISSÃO
NORMATIVA E DA SUPERAÇÃO TEMPORAL IRRAZOÁVEL NA IMPLEMENTAÇÃO
DE ORDENS CONSTITUCIONAIS DE LEGISLAR. A INSTRUMENTALIDADE DA AÇÃO
DIRETA POR OMISSÃO NA COLMATAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS
CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA, POR INJUSTIFICÁVEL
INÉRCIA DO PODER PÚBLICO A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional (como
aquela que deriva do art. 5º, XLI e XLII, de nossa Lei Fundamental) – qualifica-se
como comportamento revestido de intensa gravidade político-jurídica, eis que,
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também
ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou
insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados
da Lei Fundamental. Doutrina. Precedentes (ADI 1.458- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.). – Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma
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Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, do que a
promulgar com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de
torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos
desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos
interesses maiores dos cidadãos ou, muitas vezes, em frontal desrespeito aos
direitos

das

minorias,

notadamente

daquelas

expostas

a

situações

de

vulnerabilidade. – A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse
contexto,

tem

por

objetivo

provocar

legítima

reação

jurisdicional

que,

expressamente autorizada e atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela própria
Carta Política, destina-se a impedir o desprestígio da Lei Fundamental, a
neutralizar gestos de desprezo pela Constituição, a outorgar proteção a princípios,
direitos e garantias nela proclamados e a obstar, por extremamente grave, a erosão
da consciência constitucional. Doutrina. Precedentes do STF.
(ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Se se reconhece que há um segmento populacional vítima de violência
equivalente ao racismo, e que os atos assim configurados são criminosos, com
muito mais razão o Estado é obrigado a promover políticas públicas voltadas ao
enfrentamento à desigualdade sofrida pela população LGBTIQA+, o que requer
produção de dados, e o MMFDH se recusa a fazer, em clara afronta à
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

6. O Disque 100 E A VACINAÇÃO NO CONTEXTO DA Covid-19.
Por meio da Nota Técnica n. 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH, o
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estabeleceu como
violação de direitos humanos: (i) a exigência de certificado de vacina para que as
pessoas possam ter livre acesso a determinados locais ou serviços, quer sejam
públicos ou privados; (ii) e as medidas imperativas de vacinação como condição
para acesso à escola.
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Sob essa perspectiva, disponibilizou o canal do Disque 100 para
“todo cidadão que por ventura se encontrar em situação de violação de direitos,
por qualquer motivo, bem como por conta de atos normativos ou outras medidas
de autoridades e gestores públicos, ou, ainda, por discriminação em
estabelecimentos particulares”.

Isso é reforçado pela fala do secretário Nacional de Infância e Juventude,
do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maurício Cunha, em
entrevista à Gazeta do Povo, que, para além de recusar a exigência do certificado
de vacinação e a obrigatoriedade da própria vacinação para crianças e
adolescentes, disponibiliza o Disque 100 para o recebimento de denúncias de
pais e tutores contrários à vacinação de seus filhos e tutelados8.
Nesse sentido, o MMFDH criou uma categoria de violação de direitos
humanos – categoria essa que não encontra respaldo nos principais tratados de
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, tampouco no ordenamento
jurídico pátrio.
Em mais de 100 países, alguma espécie de vacinação mandatória é exigida
de crianças para uma variedade de doenças. Em abril de 2021, países como Chile,
Alemanha, Israel, México, Noruega, Sérvia e Espanha estabeleceram legalmente
a possibilidade de imposição mandatória da vacinação contra a covid-19.
Em abril de 2021, em relação a uma lei anterior à covid-19, a Grande Câmara
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou que uma lei tcheca
exigindo a vacinação obrigatória de crianças contra nove doenças não violava o
direito à integridade física do artigo 8, porque o esquema era um meio
proporcional de proteger a saúde pública. Em várias outras jurisdições, os

8

Cf. Entrevista concedida por Mauricio Cunha, Nacional de Infância e Juventude, do Ministério da Mulher, Família e

Direitos Humanos à Gazeta do Povo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wre8dMDU_lw
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tribunais chegaram a conclusões iguais ou semelhantes, incluindo a decisão da
Suprema Corte dos EUA em Jacobson v Massachusetts (1904), e recentes
julgamentos anteriores à covid-19 que mantêm a obrigatoriedade de esquemas
de vacinação na França, Itália e Chile.
Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6586/DF, assim decidiu:
Ementa:

AÇÕES

DIRETAS

DE

INCONSTITUCIONALIDADE.

VACINAÇÃO

COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO
DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM
ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE
VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO
DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA,
LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA.
VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE.
COMPULSORIEDADE

DA

IMUNIZAÇÃO

A

SER

ALÇANÇADA

MEDIANTE

RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS
CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À
OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA
UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E
ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE
PROCEDENTES. I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada
pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a
morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de
rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais
vulneráveis. II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária
brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas,
em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do
corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação
legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem
o expresso consentimento informado das pessoas. III – A previsão de vacinação
obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde
que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes
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da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a
saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda,
ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. IV – A
competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização
não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer
medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente
do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de
“cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da
Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes
para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei
13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não
significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário,
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais
compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela
decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia,
segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana
e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente;
e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto
pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as
respectivas esferas de competência.
(ADI 6586, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-042021)

Dessa forma, este E. Tribunal entendeu que, para se chegar à imunidade
de rebanho mediante ampla vacinação, eram legítimas as medidas indiretas tais
como a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados

lugares.

Na

contramão

desse

entendimento,

o

MMFDH

transformou as medidas restritivas em violação a direitos humanos.
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Em relação à vacinação de crianças e adolescentes, a Corte ainda conta
com outro precedente, com repercussão geral, assim ementado:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Ilegitimidade da recusa dos pais
em vacinarem os filhos por motivo de convicção filosófica. 1. Recurso contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que
pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como
obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas. 2.
A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o
mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos,
a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência
e as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um
método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela
erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram
ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade. 3. A liberdade de
consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no
direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu
próprio ideal de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto,
encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em
exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e
da saúde de todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da criança
e do adolescente (art. 227). 4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a
obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis
vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de
Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal
previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº
13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de
iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 5. É legítimo
impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância
sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos
fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações
excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como
valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a
sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente
direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não
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autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde
dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança). 6.
Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É
constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada
em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de
Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja
objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base
em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à
liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem
tampouco ao poder familiar”.
(ARE 1267879, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064
DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Desde o dia 16 de dezembro de 2021, a ANVISA aprovou a vacina
Pfizer/Comirnaty para a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19,
através da Resolução RE nº 4.678. Agências correlatas dos Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá, Comunidade Europeia, Singapura, entre outras, já haviam
promovido a liberação deste mesmo imunizante para a faixa etária agora
contemplada pelo órgão regulatório brasileiro.
A ANVISA aprovou, ainda no dia 21 de janeiro de 2022 o uso pediátrico da
CoronaVac

para

a

faixa

etária

de

6

a

10/2022/SEI/DIRE2/ANVISA/2022/SEI/DIRE2/ANVISA,

17

anos

(cf.

Processo

Voto
SEI

nº
n.º

25351.905522/2021-83).
Desse modo, é absolutamente razoável afirmar que o canal Disque 100 tem
o singular propósito de descumprir decisões do STF na afirmação de direitos,
transformando-os em condutas reprováveis e mesmo criminosas.
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7. PEDIDO CAUTELAR
Em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a
medida cautelar encontra amparo no artigo 5º da Lei nº 9.882/99, com a
possibilidade de concessão por decisão monocrática do Relator, ad referendum
do Plenário, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.
Conforme relatado, tanto o Manual de Taxonomia de Direitos Humanos
como a Nota Técnica n. 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH – documentos
elaborados no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e Dos Direitos
Humanos (MMFDH) – formulam categorias e tipificações de violações de direitos
humanos em contrariedade às decisões reiteradas da Suprema Corte, em clara
disputa por uma pauta moral.
É extremamente perigoso para a ordem democrática e para o regime de
direitos inscritos na Constituição Federal que haja, no aparato da burocracia,
dispositivos que permitam o acionamento de forças policiais para coibir ou inibir
condutas reputadas legítimas pelo STF ou que reduzam o grau de proteção por
ele

conferido

a

determinados

segmentos

sociais

historicamente

vulnerabilizados. O caso é de urgência, não só porque esse regime de direitos é
de aplicação imediata, mas também porque perseguições com base nesses
documentos vêm ocorrendo.
Nesse sentido, requer-se liminarmente:
(i)

A remoção, do Manual de Taxonomia de Direitos Humanos e do
Painel de dados do Disque 100, ambos do MMFDH, da expressão
“ideologia de gênero”;

(ii)

A inclusão, no Manual de Taxonomia e no Painel de dados do Disque
100, da categoria identidade de gênero, que deve necessariamente
constar dentre os indicadores de motivação;
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(iii)

A inclusão, no Manual de Taxonomia e no Painel de dados do Disque
100, de indicadores de motivação que contemplem especificamente
violações de direitos contra a população LGBTQIA+;

(iv)

A

suspensão

da

eficácia

da

Nota

Técnica

n.

1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH até julgamento do mérito
da presente ação;
(v)

A determinação, ao MMFDH, de que o encaminhamento de
denúncias do Disque 100 aos órgãos policiais só aconteça na
hipótese de crime tipificado em lei, devendo constar do documento
o tipo penal específico.

8. PEDIDO FINAL
Em face do exposto, requer-se:
A) o deferimento da medida cautelar para as providências acima
arroladas;
B) a intimação da UNIÃO FEDERAL para prestar as informações
necessárias e se manifestar no feito;
C) sejam ouvidos, no prazo legal, o Advogado-Geral da União e o
Procurador Geral da República;
D) seja julgada totalmente procedente a presente ação para:
D.1) A remoção, do Manual de Taxonomia e do Painel de dados do Disque 100, da
expressão “ideologia de gênero”;
D.2) A inclusão, no Manual de Taxonomia e no Painel de dados do Disque 100, da
categoria identidade de gênero, que deve necessariamente constar dentre os
indicadores de motivação;
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D.3) A inclusão, no Manual de Taxonomia e no Painel de dados do Disque 100, de
indicadores de motivação que contemplem especificamente violações de
direitos contra a população LGBTQIA+;
D.4) A declaração de nulidade, por inconstitucionalidade, da Nota Técnica n.
1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/MMFDH;
D.5) A determinação, ao MMFDH, de que o encaminhamento de denúncias do
Disque 100 aos órgãos policiais só aconteça na hipótese de crime tipificado em
lei, devendo constar do documento o tipo penal específico.
Brasília, 8 de fevereiro de 2022
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