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PORTARIA Nº  

INQUÉRITO CIVIL - GEDUC  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Considerando o teor das representações anexas, que 

noticiam que a Secretaria Estadual da Educação determinou o recolhimento de 

milhares de apostilas de Ciências do “São Paulo Faz Escola”, material didático 

destinado ao uso de professores e alunos do 8º. ano da rede pública estadual 

de ensino; 

   Considerando que, segundo as representações, a decisão 

baseou-se em avaliação de suposto “conteúdo impróprio para a respectiva idade 

e série”, por tratar o material didático do tema “identidade de gênero”, o que, 

segundo nota da própria Secretaria Estadual de Educação, estaria em 

“desacordo com a Base Nacional Comum Curricular” (...) e com o “Novo 

Currículo Paulista”; 

   Considerando que a dignidade da pessoa humana é um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme seu artigo 1º, III; 

   Considerando que são objetivos da República Federativa 

do Brasil (artigo 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal) construir uma 

sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação; 

   Considerando que são princípios constitucionais da 

Administração Pública a legalidade, impessoalidade e eficiência, artigo 37 

da CF; 

   Considerando que a inutilização de material didático 

produzido e distribuído com dispêndio de recursos públicos, sem forte 

fundamento jurídico, pode caracterizar ato de improbidade administrativa, a teor 

do que dispõem os artigos 10 e 11 da Lei nº 8429/92; 

   Considerando que a educação, Direito de Todos, visa ao 

pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para o 

exercício da cidadania, artigo 205 da CF; 

   Considerando que são princípios do ensino, dentre outros, 

a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, além da 

gestão democrática do ensino público, artigo 206, incisos II, III e VI, 

da CF; 

   Considerando que o artigo 210 da constituição prevê a 

fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 

a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais;  

   Considerando que o artigo 214 da Constituição prevê que 

o planejamento das políticas públicas educacionais exige dos poderes públicos 

ações articuladas que conduzam a promoção humanística, científica e 

tecnológica do País; 
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   Considerando que o egrégio Supremo Tribunal Federal, 

em decisão monocrática (ADI 5537 MC/AL), ao abordar o alcance conferido 

ao Direito à Educação na Constituição de 1988, consignou os seguintes 

argumentos de fato e de Direito: 

 

A Constituição assegura, portanto, uma 

educação emancipadora, que habilite a pessoa 

para os mais diversos âmbitos da vida, como 

ser humano, como cidadão, como profissional. 

Com tal propósito, define as diretrizes que devem ser 

observadas pelo ensino, a fim de que tal objetivo 

seja alcançado, dentre elas a já mencionada (i) 

liberdade de aprender e de ensinar; (ii) o 

pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; (iii) a valorização dos 

profissionais da educação escolar. (...) 

No mesmo sentido, o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo 

Adicional de São Salvador à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos reconhecem que a educação 

deve visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana, à capacitação para a vida em 

sociedade e à tolerância e, portanto, fortalecer o 

pluralismo ideológico e as liberdades 

fundamentais. 

Veja-se: 
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Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e 

Culturais (Decreto nº 591/1992) 

“Artigo 13. [...]. 

§ 1º. Os Estados-partes no presente pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa à educação. 

Concordam em que a educação deverá visar ao 

pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer 

o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Concordam ainda que a educação 

deverá capacitar todas as pessoas a participar 

efetivamente de uma sociedade livre, favorecer 

a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e entre todos os grupos raciais, 

étnicos ou religiosos e promover as atividades das 

Nações Unidas em prol da manutenção da paz.” 

(Grifou-se). 

Protocolo Adicional de São Salvador (Decreto nº 

3.321/1999) 

“Art. 13. Direito à Educação 

[...]. 

2. Os Estados-Partes neste Protocolo convêm em que 

a educação deverá orientar-se para o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e 

do sentido de sua dignidade, e deverá fortalecer o 

respeito pelos direitos humanos, pelo 
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pluralismo ideológico, pelas liberdades 

fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm 

também em que a educação deve tornar todas as 

pessoas capazes de participar efetivamente de 

uma sociedade democrática e pluralista e de 

conseguir uma subsistência digna; bem como 

favorecer a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais, étnicos ou religiosos, e promover as 

atividades em prol da manutenção da paz. 

3. Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem 

que, a fim de conseguir o pleno exercício do direito à 

educação: [...]. 

De acordo com a legislação interna dos Estados-

Partes, os pais terão direito a escolher o tipo de 

educação que deverá ser ministrada aos seus filhos, 

desde que esteja de acordo com os princípios 

enunciados acima.” (Grifou-se). 

35. O próprio Protocolo Adicional de São Salvador, ao 

reconhecer o direito dos pais de escolher o tipo de 

educação que deverá ser ministrada a seus filhos, 

previsto no artigo 12, §4º da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, condiciona tal direito à 

opção por uma educação que esteja de acordo 

com os demais princípios contemplados no 

Protocolo e que, por consequência, seja apta 

ao pleno desenvolvimento da personalidade 
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humana, à participação em uma sociedade 

democrática, à promoção do pluralismo 

ideológico e das liberdades fundamentais. 

36. A toda evidência, os pais não podem pretender 

limitar o universo informacional de seus filhos 

ou impor à escola que não veicule qualquer 

conteúdo com o qual não estejam de acordo. 

Esse tipo de providência – expressa no art. 13, § 5º – 

significa impedir o acesso dos jovens a domínios 

inteiros da vida, em evidente violação ao pluralismo e 

ao seu direito de aprender. A educação é, 

justamente, o acúmulo e o processamento de 

informações, conhecimentos e ideias que 

proveem de pontos de vista distintos, 

experimentados em casa, no contato com 

amigos, com eventuais grupos religiosos, com 

movimentos sociais e, igualmente, na escola. 

1. Direito à educação e pluralismo de ideias 

37. Há uma evidente relação de causa e efeito 

entre o que pode dizer um professor em sala 

de aula, a exposição dos alunos aos mais 

diversos conteúdos e a aptidão da educação 

para promover o seu pleno desenvolvimento e 

a tolerância à diferença. Quanto maior é o 

contato do aluno com visões de mundo 

diferentes, mais amplo tende a ser o universo 

de ideias a partir do qual pode desenvolver 
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uma visão crítica, e mais confortável tende a 

ser o trânsito em ambientes diferentes dos 

seus. (...) 

A liberdade de ensinar é um mecanismo essencial 

para provocar o aluno e estimulá-lo a produzir seus 

próprios pontos de vista. 

Só pode ensinar a liberdade quem dispõe de 

liberdade. Só pode provocar o pensamento 

crítico, quem pode igualmente proferir um 

pensamento crítico. Para que a educação seja 

um instrumento de emancipação, é preciso 

ampliar o universo informacional e cultural do 

aluno, e não reduzi-lo, com a supressão de 

conteúdos políticos ou filosóficos, a pretexto de ser o 

estudante um ser “vulnerável”. O excesso de 

proteção não emancipa, o excesso de proteção 

infantiliza. (...) 

 

Considerando que, na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, o Brasil 

assumiu o compromisso de assegurar a educação inclusiva e equitativa e 

de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todas e todos (ODS 4), fixando as seguintes metas: 4.5: eliminar 

as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de 

acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais 

vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as 

crianças em situação de vulnerabilidade; 4.7: garantir que todos os 
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alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para 

promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 

meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma 

cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da 

diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável; 4.a: Construir e melhorar instalações 

físicas para a educação, apropriada para crianças e sensíveis às 

deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de 

aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para 

todos; 

Considerando que o Brasil apresentou projeto de Resolução 

aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 2014 sobre 

Direitos humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, instando 

o Alto Comissariado da ONU (ACNUDH) a atualizar seu relatório sobre as leis e 

práticas discriminatórias e atos de violência contra indivíduos com base em sua 

orientação sexual e identidade de gênero (https://nacoesunidas.org/conselho-

de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-pedindo-fim-da-homofobia/); 

Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — traz os 

seguintes dispositivos relevantes par a análise dos fatos tratados na 

representação: Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 3º O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: (...) II - liberdade de 

https://nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-pedindo-fim-da-homofobia/
https://nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-pedindo-fim-da-homofobia/
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aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; (...) VII - valorização do 

profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; (...) Art. 

12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e 

executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus 

recursos materiais e financeiros; (...) IX - promover medidas de 

conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 

violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no 

âmbito das escolas;  estabelecer ações destinadas a promover a 

cultura de paz nas escolas. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I - 

participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela 

aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - colaborar 

com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. Art. 15. Os sistemas de ensino 
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assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 

normas gerais de direito financeiro público. (...) Art. 26.  Os currículos 

da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos. (...) Art. 32. O ensino fundamental 

obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

Considerando que o Parecer nº 8/2012 do Conselho Nacional de 

Educação traz as seguintes considerações a respeito da Educação em Direitos 

Humanos: 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo 

reconhecimento, realização e universalização 
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da dignidade humana. Histórica e socialmente 

construídos, dizem respeito a um processo em 

constante elaboração, ampliando o reconhecimento 

de direitos face às transformações ocorridas nos 

diferentes contextos sociais, históricos e políticos. 

Nesse processo, a educação vem sendo 

entendida como uma das mediações 

fundamentais tanto para o acesso ao legado 

histórico dos Direitos Humanos, quanto para a 

compreensão de que a cultura dos Direitos 

Humanos é um dos alicerces para a mudança 

social. Assim sendo, a educação é reconhecida como 

um dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos 

Humanos é parte fundamental do conjunto desses 

direitos, inclusive do próprio direito à educação.   

(...) 

Reconhecer e realizar a educação como direito 

humano e a Educação em Direitos Humanos como 

um dos eixos fundamentais do direito à educação, 

exige posicionamentos claros quanto à promoção de 

uma cultura de direitos. Essa concepção de Educação 

em Direitos Humanos é refletida na própria noção de 

educação expressa na Constituição Federal de 1988 e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/1996). Apesar da existência de 
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normativas que determinam o caráter geral dessa 

educação, expressas em documentos nacionais e 

internacionais dos quais o País é signatário, é 

imprescindível, para a sua efetivação, a adoção de 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, contribuindo para a promoção de uma 

educação voltada para a democracia e a cidadania. 

Uma educação que se comprometa com a 

superação do racismo, sexismo, homofobia e 

outras formas de discriminação correlatas e 

que promova a cultura da paz e se posicione 

contra toda e qualquer forma de violência. 

  (...) 

As escolas, nessa orientação, assumem importante 

papel na garantia dos Direitos Humanos, sendo 

imprescindível, nos diversos níveis, etapas e 

modalidades de ensino, a criação de espaços e 

tempos promotores da cultura dos Direitos 

Humanos. No ambiente escolar, portanto, as 

práticas que promovem os Direitos Humanos 

deverão estar presentes tanto na elaboração 

do projeto político-pedagógico, na organização 

curricular, no modelo de gestão e avaliação, na 

produção de materiais didático-
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pedagógicos, quanto na formação inicial e 

continuada dos/as profissionais da educação. 

(...) 

A inserção dos conhecimentos concernentes à 

Educação em Direitos Humanos na organização dos 

currículos da Educação Básica e Educação Superior 

poderá se dar de diferentes formas, como por 

exemplo: • pela transversalidade, por meio de 

temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; • como um conteúdo 

específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; • de maneira mista, ou seja, 

combinando transversalidade e disciplinaridade; Não 

é demasiado lembrar que os sistemas de ensino e 

suas instituições têm autonomia para articular e 

adaptar essas possibilidades de implementação da 

EDH em suas orientações teóricas e práticas no 

processo educativo, observando os princípios e 

objetivos gerais da Educação em Direitos Humanos. 

Há, todavia, especificidades da Educação Básica e 

da Educação Superior que precisam ser explicitadas. 

(...) 

A escola de educação básica é um espaço 

privilegiado de formação pelas contribuições que 
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possibilitam o desenvolvimento do ser humano. A 

socialização e a apreensão de determinados 

conhecimentos acumulados ao longo da história da 

humanidade podem ser efetivados na ambiência da 

educação básica por meio de suas diferentes 

modalidades e múltiplas dimensionalidades, tais 

como a educação de jovens e adultos, educação no 

campo, educação indígena, educação quilombola, 

educação étnico-racial, educação em 

sexualidade, educação ambiental, educação 

especial, dentre outras. 

 

Considerando que a Resolução nº1, de 30 de maio de 

2012, do Conselho Nacional de Educação, estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, merecendo destaque os 

artigos a seguir transcritos: Art. 1º A presente Resolução estabelece as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem 

observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Art. 2º A Educação em 

Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se 

ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e 

em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana 

e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. 

§1º Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto 

de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam 

eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à 
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necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. § 2º Aos 

sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em 

Direitos Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por 

todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos educacionais. Art. 3º A Educação 

em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: I - 

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V 

- democracia na educação; VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - 

sustentabilidade socioambiental. (...) Art. 11. Os sistemas de ensino deverão 

criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, 

tendo como princípios orientadores os Direitos Humanos e, por 

extensão, a Educação em Direitos Humanos. 

Considerando que o Decreto Estadual 55.839, de 

18/05/2010, impôs à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

as seguintes ações de enfrentamento da homofobia e suas decorrentes 

manifestações de intolerância: 

Apresentam-se as seguintes diretrizes de ação para o 

enfrentamento à homofobia e suas decorrentes 

manifestações de intolerância no âmbito da 

Secretaria de Educação: 

Meta 1. Capacitar Gestores Públicos. 

Ação 1.1. Realizar “Ciclos de Conferências” para 

capacitar gestores da rede estadual de educação 

acerca da temática “Diversidade Sexual na Sala de 
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Aula”. 

Ação 1.2. Fomentar a troca de experiências sobre 

iniciativas desenvolvidas que abordam questões de 

gênero, sexualidade e diversidade sexual na escola. 

Meta 2. Capacitar professores. 

Ação 2.1. Realizar, por meio da “Rede do Saber”, 

cursos de Capacitação e Sensibilização em Direitos 

Humanos e Diversidade Sexual para professores 

coordenadores da Oficina Pedagógica das Diretorias 

de Ensino, por meio dos instrumentos de educação 

telepresencial. 

Ação 2.2. Propiciar, por meio de estudos dirigidos, a 

discussão sobre práticas pedagógicas e mecanismos 

de enfrentamento ao preconceito homofóbico nos 

espaços escolares. 

Meta 3. Garantir a realização das diretrizes 

curriculares. 

Ação 3.1. Promover discussão com a 

Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas em torno dos currículos escolares 

de modo a incrementar a temática da 

diversidade sexual na formação discente, a 

partir da reflexão sobre as dimensões de 

gênero e sexualidade. 

Ação 3.2. Implementar a abordagem do assunto 

diversidade sexual na prática docente, de acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo do 
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Estado de São Paulo. 

Meta 4. Ampliar o acervo bibliotecário da rede 

estadual de ensino. 

Ação 4.1. Ampliar a aquisição de livros que 

abordem a temática da diversidade sexual, 

distribuindo-os uniformemente para as 

escolas. 

Ação 4.2. Ampliar a aquisição de material audiovisual 

que abordem a temática da diversidade sexual, 

distribuindo-os uniformemente para as escolas. 

Meta 5. Enfrentar a discriminação homofóbica nos 

ambientes escolares. 

Ação 5.1. Promover ações de enfrentamento à 

discriminação homofóbica no ambiente 

escolar. 

Ação 5.2. Incrementar a continuidade da parceria 

com a Secretaria da Saúde, por meio da realização do 

projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”. 

 

Considerando que a Base Nacional Curricular Comum 

é documento normativo hierarquicamente inferior à Constituição e à 

Legislação acima referida; que versa sobre conjunto mínimo e não 

exaustivo de aprendizagens das crianças e não veda a abordagem de 

temas relacionados aos Direitos Humanos, orientação sexual e 

identidade de gênero; 
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Considerando que a BNCC traz como competências 

gerais da educação básica, dentre outras, “conhecer-se, apreciar-se, e 

cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 

com autocrítica e capacidade para lidar com elas” bem como “exercitar 

a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza; 

Considerando que a BNCC prevê como objetos do 

conhecimento para o 8º. Ano do ensino fundamental “mecanismos 

reprodutivos” e “sexualidade”, sendo certo que dentre as habilidades 

mínimas esperadas (EF08C111) estão a de “selecionar argumentos 

que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana 

(biológica, sociocultural, afetiva e ética)”; 

Considerando que o Currículo Paulista não pode 

reduzir o alcance da Base Nacional Curricular Comum e suprimir da 

comunidade escolar o direito ao conhecimento amplo, à educação na 

liberdade, emancipadora, com estrita observância dos princípios 

constitucionais que regem o ensino; 

Considerando que o próprio Currículo Paulista traz 

como competência específica da área das ciências da natureza o 

“conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, 

compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e 
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respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza e às suas tecnologias”; 

Considerando que, da leitura da cópia do material 

didático que instrui as representações, não se vê qualquer 

desconformidade com o arcabouço jurídico anteriormente 

mencionado, tratando-se, ao contrário, em princípio, de conteúdo que 

guarda correspondência com os fundamentos e objetivos 

constitucionais da República Federativa do Brasil, com compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil no campo da educação em 

Direitos Humanos e com as imposições legais previstas no 

ordenamento infraconstitucional; 

Considerando que houve o emprego de recursos 

humanos e materiais — dispêndio de recursos públicos, portanto — 

para a elaboração, edição, impressão e distribuição do mencionado 

material didático; 

Considerando que o próprio Conselho Estadual de 

Educação, na Deliberação CEE nº 125/2014, impõe às instituições 

vinculadas ao Sistema de ensino do Estado de São Paulo, em respeito 

à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo e à 

dignidade humana, que estas incluam, a pedido dos interessados, além 

do nome civil, o nome social de travestis e transexuais nos registros 

escolares internos; 

Considerando que, na mesma Deliberação, o Conselho 

Estadual de Educação determina que as instituições de ensino do 
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sistema estadual de educação deverão “viabilizar as condições 

necessárias de respeito às individualidades, mantendo, entre outros, 

programas educativos e assegurando ações e diretrizes previstas nos 

Planos Estaduais de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da 

Cidadania LGBT”; 

  Considerando a necessidade de diligências para melhor apuração 

dos fatos noticiados, constatação e dimensionamento da mencionada lesão a 

direito fundamental e formação da convicção a respeito da efetiva necessidade 

de adoção de outras medidas extrajudiciais e judiciais; 

  Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da 

ordem democrática, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, artigo 127 da Constituição Federal; 

Considerando que o Ministério Público possui o dever e a 

legitimidade para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos à infância e à 

adolescência, conforme o que dispõe o artigo 201, V do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e que dentre suas funções institucionais temos a promoção de 

inquérito civil e ação civil pública para tutela dos interesses metaindividuais 

(Constituição da República, art. 129, III). 

 

 

RESOLVE: 

   

Instaurar Inquérito Civil, determinando, desde logo: 
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1. Registro e autuação deste expediente como Inquérito Civil, observando-

se o disposto no Ato nº 484/06 – CPJ, fazendo-se juntada da 

documentação que o instrui e consignando-se, as seguintes informações; 

 

A- Investigados: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

B- Objeto: Apuração de notícia de recolhimento e inutilização de 

material didático sem fundamento legal, sob frágil justificativa 

de suposta indevida abordagem do tema da identidade de 

gênero, com violação ao Direito à Educação em seu amplo 

alcance constitucional, aos princípios constitucionais de ensino e 

possível lesão ao erário. 

 

2. Comunique-se a instauração do presente ao Centro de Apoio Operacional 

Cível, áreas de Educação e da Infância e da Juventude; 

 

3. Instrua-se a presente Portaria com as representações protocoladas sob os 

nºs 421/19 e 423/19; 

 

4. Com cópia da Portaria e do protocolo nº 421/2019, expeça-se urgente ofício 

à UACEX — via mensagem eletrônica com certificação de recebimento — para 

que, em dez dias: a) manifeste-se a respeito dos fatos noticiados na 

representação, confirmando ou não a efetiva ordem oficial de 

recolhimento  e inutilização do referido material didático; b) caso 

confirmada a determinação de recolhimento e inutilização do material 

didático, apresentar os fundamentos jurídicos do ato administrativo, 

bem como eventual consulta aos docentes da rede e órgão colegiados 
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de gestão democrática antes da adoção de referida medida; c) 

esclareça se houve contratação de profissionais para a elaboração do 

citado material didático, apresentando, em caso afirmativo, os 

respectivos contratos e valores gastos; d) caso o material tenha sido 

elaborado por servidores da própria Secretaria de Educação, informar 

o número de profissionais envolvidos, qualificação e tempo destinado 

para a elaboração da citada apostila de ciências; e) informar os valores 

pagos para edição, impressão, distribuição e armazenamento das 

citadas apostilas, especificando empresas contratadas ou setores da 

administração pública mobilizados para a realização de tais atividades; 

f) informar o número de apostilas produzidas, número de apostilas 

efetivamente distribuídas e escolas para as quais foram remetidas; g) 

esclareça, detalhadamente, o procedimento para elaboração e 

aprovação dos materiais didáticos produzidos e usados pela rede 

pública estadual de ensino; h) especificar data de publicação e de 

distribuição inicial da mencionada apostila; g) considerando os 

argumentos de fato e de direito trazidos na representação e na 

presente portaria de instauração de inquérito civil, em esforço de 

solução extrajudicial e dialógica da questão, avalie a possibilidade de 

reconsideração administrativa da decisão de imediato recolhimento do 

material didático citado, permitindo-se debate democrático sobre o 

tema e análise mais acurada dos fundamentos jurídicos de referido ato 

administrativo, evitando-se, assim, consequências mais gravosas; h) 

pelas mesmas razões, requisito, caso mantida a decisão de 

recolhimento, seja preservado o material, tendo em vista a 

necessidade de tal providência para cabal apuração dos fatos. 
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5. Encaminhe-se ofício de mesmo teor, via Procuradoria-Geral de Justiça, ao 

Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Educação; 

 
6. Solicite-se, via UACEX, urgente reunião com o Secretário Estadual de 

Educação para discussão do objeto do presente inquérito Civil. 

 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2019. 

 

 

João Paulo Faustinoni e Silva 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA 

Grupo de Atuação Especial de Educação – GEDUC 


