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ALIANÇA NACIONAL LGBTI+, inscrita no CNPJ nº 06.925.318/0001-60, com sede na

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366 cj, 43, Curitiba/PR, ,CEP 80010-130  ABMLBT – ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE MULHERES LÉSBICAS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, CNPJ

39.152.647/0001-74, com sede na Rua Alexandre Levi, 202, apto. 74, Cambuci, São Paulo, CEP 01520-000, 

 com sede naASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS – ABRAFH

Rua Clóvis Beviláqua nº 173, sl. 102, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20520-160, CNPJ:

23.420.475/0001-32,  com sede na Avenida GiovanniASSOCIAÇÃO MÃES PELA DIVERSIDADE,

 , Gronchi, 2107, Morumbi, São Paulo-SP, CEP 05651-002, CNPJ nº 28.807.504/0001-37 ACONTECE

 CNPJ nº 18.688.141/0001-04, com sede na Rua Antônio Francisco daARTE E POLÍTICA LGBTI+,

 Silveira, 298, bairro do Pantanal, Florianópolis-SC, CEP 88040-160, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

, com sede na Travessa Washington nº 2, Americanópolis, São Paulo/SP,DIVERCIDADES PERIÉRICAS

CEP 04410-050, ASSOCIAÇÃO DA PARADA DO ORGULHO LGBT DE VINHEDO – BIANCA

 com sede na Estrada Municipal da Capela, nº 2063, Capela, Vinhedo/São Paulo, CEP 13.285-420,NIERO,

inscrita no CNPJ nº 33.188.845/0001-01, , inscritaESPAÇO PARANAENSE DA DIVERSIDADE LGBT

no CNPJ nº 21.948.165/0001-60, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366 cj, 43, Curitiba/PR, 

, CEP 80010-130 GRUPO DIGNIDADE – PELA CIDADANIA PLENA, inscrita no CNPJ nº

68.604,560/0001-99, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366 cj, 43, Curitiba/PR, CEP

 , com sede na80010-130, GRUPO DE ADVOGADOS PELA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Rua da Abolição, nº 167, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01319-010, inscrito no CNPJ nº

17.309.463/0001-32 e UNIÃO NACIONAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E

, com sede na Rua Barão de Iguape, 897, Liberdade, São Paulo/SP, CEPTRANSEXUAIS - UNALGBT

 01507-000, neste ato, representadas pelas advogadas signatárias, vêm, respeitosamente, à presença de V. Exa,

com fundamento no inciso III do art. 1º, incisos I e IV do art. 3º e incisos II e VIII do art. 4º, todos da

Constituição Federal de 1988, c/c com os incisos IV e VII do art. 1º e inciso V do art. 5º ambos da Lei nº

7.347/85, propor a presente

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS

REVERTIDOS À COMUNIDADE LGBTI+ 

 

em face de , inscrito na OAB/SP sob o nº128634, brasileiro, Ministro da Educação,MILTON RIBEIRO

podendo ser localizado no Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Anexo I - 1º

Andar -Brasília/DF, CEP 70047-900; e , pessoa jurídica de direito público interno,UNIÃO FEDERAL

representada pela Advocacia-Geral da União, inscrita no CNPJ – sob nº 26.994.558/0001-23, com endereço

no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, s/nº, representada pela Advocacia-Geral da União, com
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endereço no SAS Qd. 03, Lote 5/6 – Ed. Multi Brasil Corporate, 7º e 8º Andar, Brasília – DF, Cep:

70070-030, tendo a  localizada na Rua Bela Cintra, 657, 12ºProcuradoria Regional Federal da 3ª Região

andar, Consolação, São Paulo – SP, CEP: 01.415-003, e-mail:  e telefone: (11) 35062800pru3@agu.gov.br

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

 

 

I - PRELIMINARMENTE

 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

 

Conforme comprovado com os Estatutos anexados, as entidades autoras atuam em defesa da

população LGBTI+, sendo que todo .trabalho realizado possui caráter social

Desta monta, requer aplicação dos termos do , ou seja, a garantia daartigo 18, da Lei 7.347/1985

isenção das custas processuais e como consequência a concessão da gratuidade de justiça. 

 

DA COMPETÊNCIA

 

Primeiramente, é importante salientar que na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

(ADO) 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção (MI) 4733, relatado pelo

Ministro Edson Fachin, em 13 de junho de 2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a

, considerando a homofobia e a transfobia como tipo penal da Homotransfobia como crime de racismo Lei

Antirracismo, no artigo 20 (Lei 7.716/1989).

Neste sentido, em cumprimento aos princípios constitucionais basilares da República Federativa, 

o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de

 º 65.810/1969.Discriminação Racial, conforme Decreto n

Mais, o Art. 2º da Lei nº 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública, determina que as ações reguladas

nesse diploma legal deverão ser propostas no foro do local de ocorrência do dano.
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Nesse sentido, tendo o requerido proferido fala de cunho homotransfóbico contra  atoda

população LGBTI+, em veículo de comunicação com sede na cidade de São Paulo, resta caracterizada

a competência deste Foro para processamento da presente demanda.

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA  

 

As entidades peticionárias têm notória e consolidada atuação em defesa dos direitos das pessoas 

, estando em consonância com o inciso V do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública.LGBTI+

Assim sendo, todas têm como finalidade estatutária a luta contra preconceitos e discriminações

 ante a necessidade da  contra a quaisquer minorias e grupos vulneráveis, união desses grupos

, mediante discriminações homotransfóbicas a garantia de direitos humanos na luta contra preconceitos

 sendo essas as finalidades institucionais das Entidades.e discriminações,

  Assim, amparadas pela legislação vigente e cumprindo com suas finalidades, conforme comprova-se        

com documentação anexa, resta comprovada a legitimidade das associações autoras para a propositura da

presente ação.

 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

 

Embora o agente causador do dano seja o Ministro da Educação, Senhor Milton Ribeiro, é

importante dizer que a União responde pelos atos de seus agentes nos termos do artigo 37, §6º da

Constituição Federal, assim vejamos:

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Além da previsão constitucional expressa da responsabilidade da União é importante frisar que o

Senhor Milton Ribeiro não expressou simplesmente opiniões pessoais, mas políticas de governo sobre a

educação, usou sua imagem como autoridade máxima da educação brasileira para destilar suas vis palavras

que reforçam o preconceito estrutural da sociedade brasileira, o que reforça a responsabilidade da União

sobre seus agentes.

 

Também não podemos esquecer dos precedentes que coadunam com esse entendimento:

 

Com o devido respeito ao entendimento diverso, penso que a melhor solução está mesmo com os

antigos, em franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação diretamente contra o

servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou contra ambos, se assim desejar.

 

O art. 37, § 6º, da CF/1988 prevê uma garantia para o administrado de buscar a recomposição dos

danos sofridos diretamente da pessoa jurídica que, em princípio, é mais solvente que o servidor,

independentemente de demonstração de culpa do agente público. Vale dizer, a Constituição,

nesse particular, simplesmente impõe ônus maior ao Estado decorrente do risco administrativo;

não prevê, porém, uma demanda de curso forçado em face da Administração Pública quando o

particular livremente dispõe do bônus contraposto.

 

Tampouco confere ao agente público imunidade de não ser demandado diretamente por seus atos,

o qual, aliás, se ficar comprovado dolo ou culpa, responderá de outra forma, em regresso, perante

a Administração. Na verdade, quando a Constituição Federal pretendeu "blindar" os agentes

públicos o fez explicitamente - exceção que deve ser interpretada de forma restritiva -, como, por

exemplo, na imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos (art. 53). RESP 1.325.862 PR,

pág. 6.

 

Nesse sentido, clara é a responsabilidade do Ministro da Educação, ora requerente, causador do

dano e da União, por ser constitucionalmente responsável pelos atos de seus agentes.

Além disso, importante ressaltar que caso a ação fosse proposta somente em face da União, traria

prejuízo aos cofres públicos enquanto ação de regresso não fosse proposta face ao Ministro em caso de

condenação neste processo.

 

II- DOS FATOS 
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No dia 24 de setembro de 2020 foi publicada entrevista com o Ministro da Educação, o Senhor

Milton Ribeiro, no Estadão. A reportagem teve repercussão nacional devido às declarações de teor 

 daquele senhor.homotransfóbico

A entrevistadora questiona sobre a educação sexual nas escolas como modo de coibir abusos

sexuais, desta pergunta em diante o Senhor Ministro Milton Ribeiro deixa clara sua visão extremamente

distorcida e preconceituosa das pessoas LGBTI+ em nossa sociedade, assim vejamos:

 

Mas a educação sexual não deve ser tratada dentro da aula, inclusive para proteger a

criança de abusos sexuais?

Nesse particular, sim. Existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja

molestada. Mas não o outro lado que é uma erotização das crianças. Tem vídeo que corre na

 ( )internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha com a boca. grifo nosso

 

 Isso é um vídeo dentro de uma escola pública?

É dentro de uma escola (na verdade, o vídeo citado pelo ministro foi gravado em uma

). Está no YouTube, é só procurar. E a professora mostrandouniversidade no interior da Bahia

como é. Dizem que é para proteger gravidez indesejada, mas a verdade é que falar para

adolescentes que estão com os hormônios num top sobre isso é a mesma coisa que um incentivo. 

É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de

  gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar. E não é normal. A

 biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de

 ( )ser um homossexual, eu respeito, não concordo. grifo nosso

 

O primeiro ponto a ser levantado é a mentira que ele traz logo no primeiro grifo, não se trata de

um  retirado de escola, mas de um vídeo de uma universidade como levantado pelo próprio jornal que,vídeo

inclusive, mencionou tal informação entre parênteses.

Em seguida a transfobia do Senhor Ministro fica mais evidente quando diz que discussões de

gênero não devem ser incentivadas. Qual o fundamento teórico que se baseia para afirmar a proibição da

discussão da temática dentro das salas de aula?

Ora!  Ninguém escolhe sua identidade de gênero, mas discursosQual é a opção que a ser feita?

como o do Ministro propagam o preconceito que tanto assola a sociedade.
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As declarações até aqui são extremamente , não é possível saber se por falta detransfóbicas

conhecimento do Senhor Ministro ou por má-fé baseada em preconceito ideológico, no entanto, ao que

parece pelo desenrolar da entrevista, trata-se de puro  que deve ser punido com o rigor dadiscurso de ódio

lei.

De que serve a Lei se não for aplicada?

Lembramos ainda que as Transexualidades, após 28 anos de luta e discriminação, não são mais

consideradas transtornos mentais, sendo retirado o CID-10 da Organização Mundial de Saúde
[1]

. Ou seja,

não há qualquer embasamento médico ou legal para que o Sr. Ministro questione a normalidade da questão

de gênero, atribuindo adjetivos preconceituoso que infringem a Lei de Racismo.

Frisamos, desde 2018 a Organização Mundial da Saúde não considera a transexualidade como

uma patologia. A marginalização que o Ministro defende é extremamente prejudicial para pessoas que só

querem viver suas vidas e entender sobre si mesmas, terem um espaço acolhedor nas salas de aula que não as

julgue por serem quem são.

Suas declarações fazem um desserviço social e estimula a segregação, enquanto alguns países do

mundo seguem no sentido de estimular a discussão sobre sexualidade e gênero nos espaços escolares, como

Escócia e Inglaterra, dentre outros, o Ministro da Educação Brasileiro insiste de segregar com falas

discriminatórias ignorando e efetiva diversidade dos ambientes escolares e .passando por cima da lei

É importante mencionar que leis nos moldes da “escola sem partido” têm sido derrubadas em

todo o território nacional pelo Judiciário, leis que proíbem o ensino de gênero.

Ademais, são posturas como a do Ministro da Educação, que impedem inclusive que se discuta,

até hoje, nas escolas, a questão da igualdade de gênero, prevista expressamente no inciso VIII do art. 8º da

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que estabelece “a promoção de programas educacionais que

disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e

de raça ou etnia”.

Ignorando a legislação vigente, o Brasil insiste em negar o direito ao respeito a dignidade da

pessoa humana, premissa existencial do ser humano, permitindo a manipulação da lei, que enquanto não for

aplicada com o devido respeito, estimulará condutas lesivas a toda a sociedade.

Vale relembrar, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo de acordo com o

relatório da Antra
[2]

, tendo inclusive casos de subnotificação em decorrência da falta de transparência do

Estado, o que torna o número de mortes ainda maior.
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Segundo a Antra a média de idade em que crianças trans são expulsas de casa é de 13 anos
[3]

, a

identificação com a identidade de gênero vem desde cedo, não é uma escolha, mas uma descoberta, uma

descoberta que leva a repressões terríveis da própria família, dos colegas de escola e da sociedade como um

todo.

O Projeto Além do Arco-Íris com o Grupo Afro-Reggae levantou os dados de que 72% (setenta e

dois por cento) da população trans sequer consegue terminar o ensino médio, ao passo que 56% não

terminam o ensino médio e somente 0.02% têm acesso ao ensino superior
[4]

.

Nesse mesmo sentido, a Fundação Roberto Marinho divulgou estudo informando que o Brasil

perde R$214.000.000.000,00 (duzentos e quatorze bilhões de reais) por ano com a evasão escolar, embora o

estudo não faça recortes de sexualidade e identidade de gênero, sabemos que esses dados levantados

anteriormente estão enquadrados nessa evasão
[5]

.

Aqui cabe uma indagação, quanto de fato custo para o Brasil o estímulo do preconceito? O Brasil

perde socialmente, culturalmente e economicamente.

O inconformismo com o gênero independe de qualquer “ideologia”, de qualquer “doutrinação”

isso , nos termos como quer fazer acreditar o entrevistado.NÃO EXISTE

O inconformismo pode vir para qualquer pessoa em qualquer momento de sua vida, desde

crianças em sua idade pré-escolar até adultos ou idosos, não é questão de escolher, mas descobrir.

Querer suprimir a descoberta do indivíduo com a falta de informação é extremamente cruel, é

algo que somente regimes autoritários fazem, é a desumanização dos grupos considerados inimigos do

Estado.

Não é de hoje que pessoas utilizam-se das mídias para divulgar infinitas  induzindo afake news

população a erro, manipulando as pessoas sobre assuntos que de fato não possuem conhecimento concreto. A

fala tem um enorme poder e justamente por isso, seu abuso deve ser responsabilizado, conforme estabelece

nossa Constituição Federal.

Outras falas que visivelmente constituem crime de racismo, proferidas durante a entrevista:

 

A escola é um ambiente com prática de bullying, o que leva, por exemplo, a depressão e

outros casos mais graves. Não é importante fazer essa discussão dentro da escola?

Por esse viés, é claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso, e

achar que está tudo certo, é uma questão de opinião. Acho que o adolescente que muitas

vezes opta por andar no caminho do homossexualismo (sic) tem um contexto familiar muito
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próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do

pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve

com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores

e princípios. ( )grifo nosso

 

A fala inteira é racista, é lgbtifóbica!

Dispensaria qualquer comentário, mas nos sentimos obrigadas a tecê-los.

O Sr. Ministro da Educação, ignorando o enorme número de pessoas LGBTI+s, em idade escolar,

e os reflexos negativos ao estímulo da segregação, questiona suas orientações, chamando-os de ANORMAIS!

Sim, não podemos diminuir o sentido da frase ou ignorar seu real conteúdo, “mas normalizar

isso”, não é forma de dizer, não é interpretação equivocada, é FOBIA, é LGBTIfobia, é RACISMO, é

CRIME, realizado aos olhos da mídia pelo instrumentador do Ministério da Educação.

A palavra “normal” e seus derivados pode ser utilizada de maneira extremamente preconceituosa,

como é o caso em tela. O que é normal? É aquilo que está dentro da norma, da regra, quando afirma “não

poder normalizar” significa que a regra é justamente o oposto daquilo, que a regra é marginalizar, não incluir,

não abraçar o diferente, a regra é buscar uma homogeneidade, uma espécie de eugenia, de higienização

social, algo que foi buscado por certo político no século XX.

Como se não fosse o suficiente, chamar as orientações sexuais de anormais, ainda usa a palavra

com o sufixo  que denota ideia de doença, de patologia sendo que a Organização Mundial da Saúde“ismo”

despatologizou a homossexualidade em 1990, o que demonstra que o Ministro tem o conhecimento sobre o

assunto defasado em 30 anos, ou simplesmente preconceito.

Em seguida ele continua com o discurso de que a orientação sexual é uma escolha, uma “opção”.

Esse tipo de discurso serve para que as orientações sexuais diversas da heterossexualidade sejam vistas como

“falta de vergonha”, como uma “falha de caráter”, o que não poderia ser mais distante da realidade,

orientação sexual não define caráter do indivíduo, declarações preconceituosas, por outro lado, dizem muito

sobre uma pessoa.

Chamar as homossexualidades de “opção” é responsabilizar a pessoa por escolher sobre

discriminação. O eterno comportamento de culpar a vítima.

As orientações sexuais não são e nunca foram escolhas. No entanto, se pensarmos em

doutrinação, pensaria nas imposições da heterossexualidade como única normalidade possível, ou seja, as

crianças, simplesmente não possuem escola, isso é ideologia, isso é doutrinar.
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De forma absolutamente vergonhosa, o Sr. Ministro não ofende apenas toda comunidade

LGBTI+, mas agride milhares de lares, milhares de crianças, pessoas trabalhadoras, que cumprem com

suas obrigações legais, foram violentamente ofendidas, ao atribuir a homossexualidade a “famílias

”.desajustadas

Mães, pais, tios, tias, irmãos, avós, enfim, seu alvo foi cruel e fóbico. Não podemos permitir de

pessoas sejam ofendidas de forma gratuita e sem o menor respeito à dignidade desses espaços familiares.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos no inciso III do art. 16 estabelece que a família

tem direito a proteção do estado, da mesma forma, o inciso II do art. 10 da Convenção Americana de Direitos

Humanos estabelece inclusive direito a indenização por lesar a família e seu art. 17, tutela a proteção geral.

Nesse mesmo liame, nossa Constituição federal defende a instituição da Família e o IBDFAM, já se

manifestou no sentido de conceituar família, vínculo de laços afetivos.

Cabe-nos concluir que, as declarações do Sr. Ministro proferidas, lesam primados de Direitos

Humanos, que são base da dignidade humana e considerados protegidos universalmente.

O STJ também deu interpretação de que famílias homoafetivas são protegidas pela Constituição

Federal, o que vai de encontro com a ideia de que a homoafetividade é resultado de famílias “desajustadas”:

 

EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF).

PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU

RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS

ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos

fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação

conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2.

PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO

DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO

SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO

DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO

VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA

SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO

INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À

INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição

constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação

jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir

frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da

Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma
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geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está

juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do

princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da

consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito

para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da

autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e

da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.

3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.

RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO

SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA

TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E

PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA.

INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da

sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em

seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou

informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A

Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais

 Famíliaheteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa.

como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o

Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal

lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por

“intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares

homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à

formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o

mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como

instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição

Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria

sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente,

o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de

preconceito quanto à orientação sexual das pessoas.

 

Assim, o discurso de ódio apresentado vai na contramão, inclusive do entendimento do STF.

A ideia de higienização social apresentada nas declarações, visa definir família de forma excludente,

indo contra à ideia fundamental de democracia, ao estabelecer um modelo inflexível de estrutura familiar, o

que é absolutamente incompatível com a realidade social.

Modelo que só existe nas mentes saudosistas do período eugenista brasileiro, mentes que

provavelmente sentem falta de locais de despejo dos indesejáveis como o Hospital Colônia de Barbacena.
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Ainda em discussão apresentamos a seguinte frase:

 

“Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um

homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios.”

 

Pergunto, Excelência, é necessário algum argumento sobre o dano de caráter LGBTIfóbico aqui

desenhado, além de ser uma afirmação extremamente machista?

Frases como: “É gay porque nunca dormiu com mulher” ou ainda “é sapatão por nunca teve um

homem que soube pegar de jeito” – possuem o mesmo sentido social, estimular violência, estigmatizar, sem

falar no estupro corretivo, derivado de comportamentos que vinculam a orientação sexual lésbica à falta de

homem.

O Sr. Ministro da Educação, “deseducando” como suas falas fomenta, incentiva esse tipo de

pensamento social, e a falta de sua responsabilização servirá apenas para estimular comportamentos

semelhantes.

O simples fato de existir o termo “estupro corretivo” em nosso idioma já revela como a sociedade é

cruel com as pessoas LGBTI+.

Por fim mais uma vez o Sr. Ministro da Educação, pratica crime e ato danoso de caráter

LGBTIfóbico, contra pessoas transexuais, destilando seu ódio e toda a sua vontade de que essas pessoas

fiquem à margem da sociedade, de que essas pessoas continuem sem trabalhos formais, que dependam da

prostituição para sobreviver.

Seguem trechos:

 

Esse posicionamento do Sr. não é um choque com o seu compromisso de posse de respeitar a

laicidade do Estado na sua gestão?

Não. Tem muita gente que não é evangélico que também não . É uma pauta da sociedadeaceita isso

mais conservadora. Se eu estabelecesse, por exemplo, uma regra “não vai dar uma aula se o cara é

homossexual”... Temos Estados aí que têm professores transgêneros, isso não tem nada a ver

 Não terei influência. ( )comigo. grifo nosso

O senhor é contra um professor transgênero na sala de aula? 

Se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso e incentivar meninos e meninas para

andarem por esse caminho.... Tenho certas reservas. ( )grifo nosso
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Diante dessa afirmação, mais uma vez claramente se apresenta crime de transfobia, ignorando

inclusive o direito constitucional ao livre trabalho, ferindo a dignidade da pessoa humana.

O discurso de ódio, aqui muito bem definido, impera em estimular escolas a posturas transfóbicas

autorizadas expressamente pelo Ministro da Educação, indo contra a lei.

Nota-se durante toda a entrevista que o Ministro busca fazer um discurso de doutrinação às avessas,

excluindo e segregando todas as demais diversidades e impondo um ritmo social cisheteronormativo, indo de

fronte a Lei de Racismo e seu significado, bem como violando os direitos difusos e coletivos da população

LGBTI+.

Infelizmente, discursos como o realizado pelo Ministro da Educação devem ser punidos no rigor da

Lei, em busca de uma equidade social capaz de dialogar com todas as diferenças, base da democracia.

O Brasil permanece na contramão do Sistema Educacional, incitando preconceito sob o argumento

que Educação Sexual nas escolas seria sexualizar crianças!!!

No entanto, países com a Holanda, Bélgica, Nova Zelândia, Inglaterra e Escócia adotam o tema como

compulsório no ambiente escolar.

Cabe aqui pontuar que a Escócia, desde 2018, introduziu no currículo escolar a temática LGBTI+,

passando a ser obrigatória em todo Sistema de ensino desde setembro de 2020, visando incluir as

diversidades existentes no âmbito educacional, trabalhando a tolerância e empatia ao próximo além de focar

na diminuição do .bullying

Nessa mesma linha, a UNESCO realizou alguns estudos sobre as questões da educação sexual, ao

todo, foram realizados 87 estudos pelo mundo no ano de 2008 e 99 estudos em 2016, que podem ser

encontrados em seu Guia internacional sobre educação sexual - International technical guidance of

sexuality education.

Neste estudo, constatou-se que a Educação Sexual nas escolas contribui para um retardamento das

atividades sexuais, em razão da informação dada aos alunos a iniciação das atividades sexuais ocorram mais

tarde, redução da frequência da atividade sexual entre jovens, redução de relações arriscadas, aumento do uso

de preservativos, aumento no uso de contraceptivos, maior conhecimento sobre gravidez e doenças

sexualmente transmissíveis (DSTs), prevenção, de baixo custo, do HIV .
[6]

Vale ressaltar que a UNESCO já apresentou um Guia sobre as Orientações técnicas para a aplicação

da educação em sexualidade para o Brasil.
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(...)

Outra iniciativa inédita no Brasil, com o envolvimento de dez ministérios e ampla participação da

sociedade civil, é o Programa Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à

Discriminação contra LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) e de Promoção da

Cidadania Homossexual. Ao envolver os ministérios federais na promoção de ações voltadas às

demandas e cidadania da população LGBT (como segurança, trabalho, participação, educação, saúde,

cultura, entre outras), o governo federal reconhece formalmente a necessidade de ações específicas

para essa população, bem como a importância de promover políticas de inclusão para a garantia da

igualdade de direitos.  

A educação é apontada, no Programa, como área estratégica para o combate à homofobia e à

discriminação. São previstas ações no campo da formação inicial e continuada de professores na área

de sexualidade, avaliação de livros didáticos, produção de materiais educativos, estímulo à pesquisa e

difusão de conhecimentos que contribuam para o combate à violência e à discriminação da população

LGBT .
[7]

 

No entanto, todos sabemos os obstáculos sofridos pela “Escola sem Homofobia” que resultou

num impedimento de sua efetiva aplicação.

Seguindo essa lógica de tolerância e empatia, a ONU já se manifestou no sentido de dizer que a

educação sexual nos ambientes escolares prioriza a igualdade de gênero .
[8]

Ainda sobre a temática a UNAIDS em seu Guia Técnico para a Educação Sexual estabelece que:

 

“Educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais

da sexualidade. Seu objetivo é equipar crianças e jovens com o conhecimento, habilidades, atitudes e

valores que os empoderem para: vivenciar sua saúde, bem estar e dignidade; desenvolver

relacionamentos sociais e sexuais respeitosos; considerar como suas escolhas afetam o bem estar

próprio e dos outros; entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. ”
[9]

 

Assim, cabe-nos indagar: Qual o fundamento utilizado pelo Sr. Ministro da Educação para ignorar as

vidas de milhares de crianças e adolescentes que poderiam ser beneficiados com um ensino que aborde

sexualidade e gênero, além de puro racismo, a mais clara discriminação?

Ressaltamos que, no dia 07 de outubro o Exmo. Sr. Dr. Ministro Dias Toffoli, autorizou a Polícia

Federal a colher o depoimento do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre possível crime de

homotransfobia, sendo decidido sobre a abertura do inquérito posteriormente.
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Cabe-nos relatar que já não é de hoje que discursos de ódio são utilizados para discriminar a

comunidade LGBTI+, e quando tais pessoas são confrontadas, defendem-se através de alegações de serem

mal interpretadas.

Não houve má interpretação, houve discurso de ódio por todo seguimento das declarações, que

não admitem retratação por serem crime de racismo!!!

É ainda importante mencionar estudo  realizado pela Flacso (Faculdade Latino-Americana de
[10]

Ciências Sociais) em parceria com o MEC que demonstra REPULSA dos alunos com colegas LGBTI+, o

que deve ser combatido e não apoiado como faz o Ministro. Esse estudo levanta os seguintes dados: 7.1% dos

alunos não querem ter como colegas de classe travestis; 5.3% não querem ter como colegas de classe

homossexuais; 4.4% não querem ter como colegas de classe transsexuais; 2.5% não querem ter como colegas

de classe transgêneros.

Esses dados representam somente aqueles que tiveram abertamente a coragem de dizer sua repulsa,

mas há sempre preconceito velado ou sutil. 

 

III- DAS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAL QUE TRATAM DA POPULAÇÃO LGBTI+

 

Além da Lei nº 7.716/89 que aplica-se nos casos de racismo LGBTI+, nas últimas décadas o mundo

tem entendido que a diversidade é crucial para o desenvolvimento de qualquer civilização humana, nesse

ínterim diversas normas foram editadas acerca do tema no Brasil e no mundo para que o princípio da

dignidade da pessoa humana não seja simplesmente um enfeite em uma folha de papel.

A Constituição Cidadã é um bom exemplo disso em seu artigo 3º I e IV estabelecendo como objetivos

fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação.

Vários tratados vão ao encontro da ideia de proteção dos direitos humanos, direitos esses que incluem

Direitos LGBTI+, dentre elas é importante lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais (1966), o Protocolo de São Salvador (1988), a Declaração da Conferência Mundial contra

o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001).

Os Princípios de Yogyakarta merecendo destaque nessa peça o segundo e o décimo sexto, in verbis

respectivamente:
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2) Todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de

discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Todos e todas têm direito à

igualdade perante à lei e à proteção da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também

afetado o gozo de outro direito humano. A lei deve proibir qualquer dessas discriminações e

garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer uma dessas discriminações.

A discriminação com base na orientação sexual ou identidade gênero inclui qualquer distinção,

exclusão, restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de gênero que

tenha o objetivos ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade perante à lei ou proteção igual

da lei, ou o reconhecimento, gozo ou exercício, em base igualitária, de todos os direitos

humanos e das liberdades fundamentais. A discriminação baseada na orientação sexual ou

identidade de gênero pode ser, e comumente é, agravada por discriminação decorrente de

outras circunstâncias, inclusive aquelas relacionadas ao gênero, raça, idade, religião,

necessidades especiais, situação de saúde e status econômico.

 

16) Toda pessoa tem o direito educação, sem discriminação por motivo de sua orientação

sexual e identidade de gênero, e respeitando essas características.

 

A opinião consultiva OC 24-7 de 24 de novembro de 2017 na Comissão Interamericana de

Direitos humanos a requerimento da República da Costa Rica garantindo a proteção da orientação

sexual e igualdade de gênero no artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, vale dizer

que tal OC foi um dos fatores importantes levantados no RE 670422 e posteriormente no provimento 73/2018

do CNJ que assegurou o direito à retificação de registro civil por pessoas trans em  cartório. A riqueza 

argumentativa da OC 24-7 é gigante, decidimos citar o trecho de número 63, vale dizer:

 

63. A este respeito, o Tribunal estabeleceu que o artigo 1.1 da Convenção é uma norma de

caráter geral cujo conteúdo se estende a todas às disposições do tratado, e estabelece a

obrigação dos Estados Partes de respeitar e garantir o pleno e livre exercício dos direitos e

liberdades nele reconhecidos "sem qualquer discriminação". Ou seja, independentemente da

origem ou da forma que assuma, qualquer tratamento que possa ser considerado

discriminatório em relação ao exercício de qualquer um dos direitos garantidos na Convenção

é, per se, incompatível com a mesma. A violação pelo Estado da obrigação geral de respeitar e

garantir os direitos humanos, por meio de qualquer tratamento diferente que possa resultar

discriminatório, ou seja, que não persiga fins legítimos, seja desnecessário e/ou
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desproporcional, gera responsabilidade internacional. É por isso que existe uma ligação

indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e o princípio da

igualdade e da não discriminação.

 

O Decreto 8.727/16 que dispõe do conceito de identidade de gênero e a garantia do uso do nome

social em nível da administração pública direta ou indireta de nível federal.

E diversas outras normas que coadunam com o pensamento de que direitos da população LGBTI+ são

direitos humanos e devem ser tratados com a seriedade adequada, tendo em vista que inerentes ao direito da

personalidade, amparado pela dignidade da pessoa humana.

Conforme já dizia Ives Gandra sobre o direito à personalidade:

A lei não pode alterar, ao bel-prazer do legislador, direitos indisponíveis ou disponíveis, mas apenas

aqueles cuja disponibilidade decorra de princípio geral flexível, admitido pela lei suprema. O que

for, explícita ou implicitamente, indisponível na Constituição, não poderá tornar-se disponível por

força de lei.

 

Isto posto, a dignidade da pessoa humana, não pode ser mitigada, pois é fundamento da própria

existência, e sua ofensa, deve ser punida no rigor da lei, frisando que no caso em tela, a ofensa não foi

individual, atingiu a toda comunidade LGBTI+ e seus familiares.

 

IV- DO DIREITO

 

Conforme relatado, claro é o caráter discriminatório, o racismo na fala do Sr. Ministro da

Educação, na supracitada reportagem. Seu discurso, , emfomenta a violência contra a população LGBTI+

um país onde a vida dessas pessoas encontra-se em risco constante. 

Nesse sentido, na Ação que reconheceu as discriminações LGBTIfóbicas como discriminações

racistas, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski abordou sobre a importância da tutela desses direitos

relativos à orientação sexual e a proteção do estado para grupos minoritários historicamente discriminados, a

conforme transcrição abaixo (doc anexo):

 

Direitos relativos à orientação sexual e à identidade de gênero são reconhecidos, hoje,

nacional e internacionalmente, como essenciais para a dignidade e humanidade da pessoa
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humana, integrando o núcleo dos direitos à igualdade e à não-discriminação. Os referidos

Princípios de Yogyakarta voltam-se a tutelar o indivíduo diante da violência, do assédio, da

discriminação, da exclusão, da estigmatização e do preconceito dirigidos contra pessoas em todas

as partes do mundo por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Esses grupos, por serem minoritários e, não raro, vítimas de preconceito e violência,

demandam especial proteção do Estado. Nesse sentido, a criminalização de condutas

discriminatórias não é só um passo importante, mas também obrigatório, eis que a Constituição

contém claro mandado de criminalização neste sentido: conforme o art. 5º, XLI, “a lei punirá

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

 

O voto do Ministro Relator Celso de Melo analisou a necessidade de garantir proteção da

comunidade LGBTI+ contra qualquer discriminação ou intolerância, sendo que os dados ainda demonstram

as diversas formas de agressão motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, abaixo:

 

Isso significa que também os homossexuais (e também, os integrantes da comunidade

LGBT) têm o direito de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico

instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer

medida que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e

que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.

Essa afirmação, mais do que simples proclamação retórica, traduz o reconhecimento, que emerge

do quadro das liberdades públicas, de que o Estado não pode tolerar comportamentos nem

formular prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a

exclusão jurídica de grupos, minoritários ou não, que integram a comunhão nacional.

(…)

Os dados estatísticos revelados pelos “ ” demonstram que a comunidade LGBT noamici curiae

Brasil é, reiteradamente, vítima das mais diversas formas de agressão motivadas, única e

exclusivamente, pela orientação sexual e/ou identidade de gênero dos indivíduos, sendo as

agressões físicas – lesões corporais e homicídios – a concretização efetiva do comportamento

racista dirigido contra essa minoria, dissonante do padrão hétero-normativo prevalecente na

sociedade brasileira. 

 

Nesse mesmo sentido, a r. decisão entende que o conceito de racismo ultrapassa aspectos

 e alcança a negação da dignidade e humanidade desses grupos vulneráveisbiológicos ou fenotípicos , em que

consta:
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O conceito de racismo,  em sua dimensão social,   decompreendido projeta-se para além

aspectos  biológicos  fenotípicos, , , estritamente ou pois resulta enquanto manifestação de poder

   pelo objetivo de de uma construção de índole histórico-cultural motivada justificar a

  ,  ,   desigualdade e destinada ao controle ideológico à dominação política à subjugação social e à

   que, negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles por  grupointegrarem

 (LGBTI+)   ao estamento  posição de hegemonia emvulnerável e por  pertenceremnão que detém

uma dada estrutura social,  estranhos e diferentes,  à condição desão considerados degradados

marginais do ordenamento jurídico, , expostos em consequência de odiosa inferiorização e de

,   do sistema geral deperversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão

proteção do direito.

 

Ainda em seu voto, o Ministro Celso de Mello fez um resgate histórico das perseguições sofridas

pela comunidade LGBTI+, relembrando casos recentes de violências, trazendo dados de mortes de ódio –

sem se esquecer das subnotificações.

Assim, é evidente que falas como a proferida pelo requerido, repletas de elementos que excluem,

inferiorizam e subjugam pessoas da comunidade LGBTI devem ser combatidas.

Noutro pórtico, ainda que a liberdade de expressão seja um direito constitucional, que envolve o

pluralismo de ideias e a livre manifestação dos indivíduos, não há nenhum direito que se revista de

, principalmente quando envolve questões de interesse público ou quando desrespeitadoscaráter absoluto

outras garantias da própria Constituição, como os preceitos fundamentais de direito humanos e sociais,

previstos no artigo 3 e artigo 1, da Constituição Federal.

O E. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou anteriormente acerca da extensão dos direitos e

garantias individuais e ponderou ressalvas sobre o tema, a seguir:

 

Não há, , no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de

, mesmo porque razões de  interesse público  exigências derivadascaráter absoluto relevante ou

do princípio de convivência das liberdades , ainda que , a adoção,legitimam excepcionalmente

por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, 

.desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição

 

O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão

sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa –, permite que sobre elas incidam

limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social

e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia

pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de

terceiros.”
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 Esse entendimento também fica evidente no voto que criminalizou homotransfobia, a seguir transcrito:       

 

A livre expressão e divulgação de ideias não deve (nem pode) ser impedida pelo Estado, cabendo

advertir, no entanto – precisamente por não se tratar de direito absoluto –, que eventuais

abusos cometidos no exercício dessa prerrogativa constitucional ficarão sujeitos à

apreciação do Poder Judiciário, mediante controle jurisdicional “a posteriori”.

(...)

Com efeito, , em nosso sistema jurídico,    a necessidade de assegurar-se proteção às minorias e

 , ,   aos grupos vulneráveis qualifica-se na verdade como fundamento imprescindível à plena

 do Estado Democrático de Direito.legitimação material

 

Ainda sob esse prisma, insta salientar que manifestações que degradem, inferiorizem,

 subjuguem, ofendam ou que levem a intolerância ou discriminação, não estão protegidos pela

 e podem ser configurados como crime, conforme entendimento do STF:liberdade de expressão,

 

É que pronunciamentos   de índole religiosa que extravasam os limites da livre manifestação de

ideias,  ao nível primário do insulto, da ofensa , , degradando-se e sobretudo do estímulo à

 , por exemplo, intolerância e ao ódio público contra os integrantes da comunidade LGBT não

 a dignidade da proteção constitucional  a liberdade de expressão domerecem que assegura

pensamento, ,  , manifestações  deque não pode compreender em seu âmbito de tutela revestidas

ilicitude penal.

 

Isso significa, ,  concernente à liberdade de manifestação doportanto que a prerrogativa

pensamento, por mais abrangente  o seu campo de incidência,  meioque deva ser não constitui

que possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos,  especialmente quando as

 –  com  dos limites da propagação deexpressões de ódio público veiculadas evidente superação

ideias – , , valores tutelados transgridem de modo inaceitável pela própria ordem constitucional

.

 

 O discurso do ódio , também conhecido como “hate speech”, é disseminado e promovido no             
[11]

momento que uma classe considerada, ainda que socialmente e não numericamente, como maioria, utiliza-se

de manifestações públicas de pensamento para oprimir e ofender grupos minoritários, sejam eles étnicos,

religiosos ou sexuais. Desta forma, os discursos de ódio contra um grupo de pessoas podem atingir bens

jurídicos de uma coletividade, um número indeterminado de indivíduos, representado por um número

indefinido de ofendidos.

 Para a , “        ministra Cármen Lúcia no julgamento destas ações
[12]

a singularidade de cada ser humano
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 Para a , “        ministra Cármen Lúcia no julgamento destas ações
[12]

a singularidade de cada ser humano

não é pretexto para a desigualdade de dignidades e direitos, e a discriminação contra uma pessoa atinge

igualmente toda a sociedade. A tutela dos direitos fundamentais há de ser plena, para que a Constituição

”.não se torne mera folha de papel

 Não há como ignorar o potencial ofensivo do discurso de ódio desferido contra um grupo de pessoas        

com orientações sexuais e identidades de gênero diferente do padrão cisheteronormativo, principalmente

quando proferido por um representante do Estado e figuras públicas com alta capacidade de

.influenciar as atitudes de outras pessoas

                

Assim, não há como negar o desrespeito, não apenas de normas penais, mas da legislação civil,

conforme estabelece o art. 11 do CC:

 

Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

 

Nesse liame, os direitos da personalidade são direitos existenciais e inseparáveis do próprio conceito

de personalidade humana, ou seja, não depende de qualquer regulamentação, derivando de um direito natural,

sendo sua positivação mero formalismo.

Logo, a ofensa irrogada pelo Ministro da Educação, fere primados Constitucionais e lesa a estrutura

dos Direitos Humanos.

Negar a lesão, claramente ocorrida à personalidade de toda uma comunidade é negar-lhes direito

existencial de dignidade, devendo ser reconhecida pelo ordenamento preservar e tutelar o valor, a autonomia

e o fim individual do ser humano, não apenas de forma geral e abstrata, mas também no respeito à ordem

atual e jurisdicional do direito positivo .
[13]

 

 

IV- DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO DE REPERCUSSÃO NACIONAL E

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
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“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência,

”devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade

Art. 1  da   o Declaração Universal dos Direitos do Homem

 

Onde está o direito à igualdade, a equidade? Cadê o direito de reparação dos danos a dignidade das

pessoas LGBTI+ e suas famílias, objetivamente ofendidas?

Não há qualquer dúvida que paire sobre a configuração do dano moral coletivo no caso aqui

apresentado, o Requerido, não simplesmente discriminou e propagou informações falsas que prejudicam

toda uma comunidade vulnerável, mas o fez em veículo de comunicação de alcance nacional.

A atitude do Sr. Ministro da Educação, falando em nome da função pública que representa, ofende

primados basilares da dignidade humana tutelados como garantias fundamentais previstas no inciso X do art.

5º da Constituição Federal Brasileira:

Art. 5º

(...)

X- “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” (grifamos).

 

Ademais, o caso em tela, mostra-se evidente a realização de um ato ilícito por parte do Requerido,

assim destacamos o que alude o art. 186 do Código Civil, :in verbis

 

“Aquele que, por ação ou  omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar

, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (grifamos)dano a outrem

 

Nesta mesma linha, segue o art. 187, CC, dispondo que o excesso capaz de causar dano a terceiro,

deve ser reparado, pois trata-se de ilícito, responsável por lesar direito de outrem:

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons

costumes.
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Neste sentido, surge o dever legal de indenizar, conforme normas contidas no art. 927, CC que assim

dispõe:

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a

repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

 

O discurso de ódio, o racismo, emanados nas declarações do Ministro perpetuam uma ideia

equivocada de que pessoas LGBTI+ são nocivas à sociedade, são de alguma forma aberrações, são nada mais

que sombras inumanas, o que vai de encontro com todo o avanço feito nos últimos anos contra esse tipo de

violência.

Apenas por amor ao tema, a doutrina alega o surgimento do instituto do Dano Moral já no Código de

Hamurabi, sofrendo ao longo da evolução histórica diversas mudanças ultrapassando a esfera física,

superando a sanção através da violência física e chegando à compensação financeira pelo dano.

Podemos definir o dano moral como um abalo psíquico, intelectual ou moral que uma pessoa sofre,

seja ele por ataque à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade ou até mesmo físico.

No Brasil há proteção constitucional tutelado no art. 5º, incisos V e X, dispõe que a indenização

pelos danos morais se inclui como uma garantia individual:

 

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:

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano

material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

 

Vejamos, resumidamente:
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a) Doentes;

b) Famílias desajustadas;

c) Meninos optam por serem gays porque nunca tiveram mulher;

d)Pessoas transexuais não estão aptas a trabalharem como professores porque podem induzir crianças.

Se isso não for uma brutal ofensa a dignidade da pessoa humana, desconhecemos o que seria!!!

Evidente o DANO MORAL caracterizado!!!

Seguindo esse raciocínio conceitual de dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, conceitua o dano

moral asseverando que:

 

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem

que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom

nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao

lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359).

 

Yussef Said Cahali por sua vez, assim dispõe:

 

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem

repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de

uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag.

28).

 

Nesse sentido, é possível considerar que o dano moral está vinculado à dor, angústia, sofrimento e

tristeza, não restringindo-se a esses temas, pois estende a todos os bens personalíssimos.

Assim, verifica-se uma clara distinção entre os danos moral e material, onde a principal distinção

está nos efeitos da lesão, a repercussão que esta teve sobre o ofendido e seus bens tutelados. 

Ver uma pessoa no cargo de Ministro da Educação de um país propagando ideias de pura

discriminação, excludentes, chega a ser assustador.
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Suas declarações implicam grande retrocesso em toda a luta feita nos últimos anos, é uma

humilhação, uma ofensa institucional à todos que tiveram seu sangue derramado pela violência LGBTfóbica,

as mortes, violências físicas, psicológicas e seus reflexos nas vidas de inúmeras pessoas LGBTI+, que lutam

diariamente pelo direito de não serem invisibilizadas, direito de existirem.

É assim comprovado o , não se trata de mera questão de liberdade de expressãodano moral coletivo

ou opinião.

A opinião é restringida diante da dignidade humana de outrem, desta forma, opinião não é

inferiorizar grupo social em relação a outro, opinião não é um manto que pode ser usado para esconder

práticas criminosas.

Opinião é não o direito de praticar crime de racismo.

Opinião não é ofender e discriminar inúmeras famílias.

 

Acerca da liberdade de expressão próprio STF já julgou que não é um direito absoluto, não podendo,

assim, ser usado como argumento para cometer crimes:

 

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME

IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE

DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. (...)

13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e

jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de

conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais,

por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria

Constituição Federal (CF Art. 5º § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de

expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode

constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra.

Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. (...) (STF - HC

82.424-2 RS. Relator MOREIRA ALVES. Data de julgamento 17/09/2003, Tribunal Pleno. Data de

publicação: 19/03/2004)

 

Havendo a existência de lesão, a própria Lei 7.347/85 traz a previsão legal do dano moral coletivo

em seu artigo 1º,  e IV:caput
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“Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)

- a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”

 

Carlos Alberto Bittar Filho narra nesse sentido:

 

“(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a

violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral

coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade

(maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do

ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu

aspecto imaterial.”

 

Por fim, cabalmente configurado o Dano Moral.

 

O valor a ser arbitrado deverá ser condizente com o dano provocado, a quantia deve ser

economicamente significativa como Carlos Alberto Bittar nos ensina:

 

“(...) deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não

se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em

importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no

patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do

resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das

potencialidades do patrimônio do lesante. Coaduna-se essa postura, ademais, com a própria índole

da teoria em debate, possibilitando que se realize com maior ênfase, a sua função inibidora de

comportamentos. Com efeito, o peso do ônus financeiro é, em um mundo em que cintilam interesses

econômicos, a resposta pecuniária mais adequada a lesionamentos de ordem moral.”

 

Desta maneira é imperioso lembrar que as declarações homotransfóbicas do Requerido atingem a

sociedade como um todo, não somente a população LGBTI+, atinge também as famílias dessas pessoas que

foram taxadas de desajustadas, atinge a própria paz social, afinal de contas, sem tais declarações esta ação

sequer seria proposta.

 

Num. 40035826 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: PATRICIA DA SILVA ROSA MANNARO - 09/10/2020 17:58:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100917585882900000036235777
Número do documento: 20100917585882900000036235777



Nesse ritmo é importante dizer que a indenização deve ser justa de acordo com a gravidade dos

fatos, a fixação do quantum indenizatório não deve ser insignificante para o ofensor, ao passo que não deve

servir de fonte de enriquecimento ilícito, é esse o entendimento de José Raffaeli Santini:

 

“o critério de fixação do dano moral não se faz mediante um simples cálculo aritmético. O parecer a

que se referem é que sustenta a referida tese. Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a

indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso

concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à

luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de

escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes

para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de

flexibilidade para dar a cada um o que é seu.”

 

Não é diferente o entendimento de Mário da Silva Pereira:

 

“o fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido

técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se

à ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos”. “A vítima de uma lesão a algum daqueles

direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode

ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso,

e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

 

O arbitramento deve levar em consideração o poder econômico do Requerido, o rendimento de um

Ministro de Estado.

Neste diapasão, a indenização não apenas repara o dano moral, mitigando-o, mas também atua

 para o ofensor e a sociedade, inibindo novas práticas semelhantes.de forma educativa ou pedagógica

No que tange à quantificação do dano moral o Ministério Público Federal propôs ação civil

 por fatos, no entendimento dessas advogadas, menos gravosospública contra o então Ministro Weintraub

que os aqui narrados pedindo danos morais coletivos no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de

reais). 0800928-89.2019.4.05.8401/10º vara federal do RN.
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Desta maneira, entendemos que, diante da gravidade dos fatos e da extensão dos danos, tal valor

também é  para a presente ação.justo

 

V- DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

 

Pelo exposto, pede e requer:

 

a)      A citação dos requeridos para querendo, apresentarem contestação no prazo legal;

b)            A condenação dos requeridos ao pagamento de cincoindenização no valor de R$5.000.000,00 (

milhões de reais  em razão dos danos morais coletivos), ;

c)          Sejam os requeridos condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor

atualizado da causa;

d)           A intimação do ilustre representante do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, 1º da Lei

7.347/85, para acompanhar todos os atos e termos da presente ação;

e)           Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em

nome das advogadas Dra. Patrícia Mannaro, OAB/SP 197.476, Dra. Luanda Morais Pires,

OAB/SP 357.642 e Dra. Amanda Souto Baliza, OAB/GO 36.578.

f)      Protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida (CF, art. 5º, inciso LV), nomeadamente

pelo depoimento do representante legal do Requerido, oitiva de testemunhas a serem arroladas

oportunamente e juntada posterior de documentos como contraprova.

g)      Os benefícios da Justiça Gratuita, com base no art. 18 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85).

 

São Paulo, 02 de outubro de 2020.

 

PATRÍCIA MANNARO

OAB/SP 197.476

Secretária Executiva da Aliança Nacional LGBTI+

 

 

LUANDA MORAIS PIRES

Num. 40035826 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: PATRICIA DA SILVA ROSA MANNARO - 09/10/2020 17:58:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100917585882900000036235777
Número do documento: 20100917585882900000036235777



OAB/SP 357.642

Presidenta da ABMLBT

Diretora - Tesoureira do GADvS

 

 

AMANDA SOUTO BALIZA

OAB/GO 36.578

 

ANEXO

 

Alguns sites onde podem ser encontradas as provas sobre as declarações do Sr. Milton Ribeiro e por lógica a

confirmação dos danos morais coletivos:

 

1-https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/24/grupos-de-defesa-dos-direitos-de-pessoas-lgbt-e-entidades-criticam-declaracoes-do-ministro-da-educacao.ghtml

 

2-https://istoe.com.br/declaracoes-de-ministro-da-educacao-desagradam-ate-o-governo/

 

3-https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/especialistas-condenam-declaracoes-homofobicas-do-ministro-da-educacao-24658455

 

4- https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,declaracoes-do-ministro-da-educacao-repercutem-mal-no-governo,70003451553

 

5- https://www.folhape.com.br/politica/declaracoes-de-ministro-da-educacao-sobre-gays-e-papel-do-mec/156020/
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6- https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/26/ministro-da-educacao-diz-que-declaracoes-sobre-homossexuais-foram-tiradas-de-contexto-e-pede-desculpas.ghtml

 

 
[1]

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068

   
[2]

https://antrabrasil.org/assassinatos/ e https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/brasil-tem-o-maior-indice-de-pessoas-mortas-por-transfobia

  
[3]

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf página 32

  
[4]4  https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf página 32

 
[5]

https://frm.org.br/sem-categoria/indicadores-de-consequencia/

 
[6]

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227762

 

[7]
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brasilia/pdf/Orientacoes_educacao_sexualidade_Brasil_preliminar_pt_2013.pdf

 
[8]

https://news.un.org/pt/story/2018/01/1606462

 
[9]

https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/06/WEB_2018_01_18_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf

 
[10]

http://flacso.org.br/files/2015/11/LIVROWEB_Juventudes-na-escola-sentidos-e-buscas.pdf

 
[11]

Revista Pensamento Jurídico – São Paulo – Vol. 13, Nº 1, jan./jun. 2019

 
[12]

ADO 26 e MI 4733, decisão do dia 13/06/2020, E. Supremo Tribunal Federal

 
[13]

https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/marighetto-dignidade-humana-limite-direitos-personalidade
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