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Relatório:

Cuida-se de ação direta de incons tucionalidade ajuizada pela Federação Interestadual

de Trabalhadores em Educação Pública - FITE, em face do ar go 2º, parágrafo único, da Lei nº

6.496, de 24 de junho de 2015, município de Cascavel, Paraná, norma vo que veda a adoção

de polí cas municipais de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, assim como a

u lização dos termos 'gênero' e 'orientação sexual'. Sugere-se, em resumo,  que o disposi vo

padece de incons tucionalidade formal, pois viola a esfera de competência priva va da União

para fixar diretrizes da educação, sendo certo, ainda, que a matéria disciplinada não se amolda

aos contornos do interesse local (CE, arts. 13, inc. IX; e 17, inc. I); e material porque vulnera, a

um só tempo, (i) a defesa dos direitos humanos, a igualdade e o combate à discriminação (CE,

art. 1º incs. II e III); (ii) o dever do Estado proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e

à ciência, promovendo o respeito à dignidade e a convivência pacífica, inclusive em ambiente

escolar, assim como o combate aos fatores de marginalização (CE, art. 12, incs. V e X); (iii) a

educação voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, direito de todos e dever do Estado (CE,

art.  177);  (iv)  a  liberdade  de  cátedra,  a  vedação  a  qualquer  forma  de  discriminação  e  o

pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e religiosas,  por censurar debates crí cos

sobre  diversidade sexual  e  convenções  sociais/culturais  impostas,  reproduzindo forte carga

religiosa  (CE,  art.  178,  incs.  I,  III  e  VI);  (v) o dever dos planos de educação atenderem às

necessidades  apontadas  nos  diagnós cos  elaborados  por  meio  de  consultas  a  en dades

envolvidas  em  processos  pedagógicos,  observando-se,  ainda,  os  escopos  de  combate  à

discriminação e de promoção humanís ca  (CE,  art.  184,  caput e inc.  V);  e  (vi)  o dever de

proteger crianças e adolescentes da discriminação, da violência, da crueldade e da opressão

(CE, art. 216). Pede a concessão de tutela provisória, para a suspensão da eficácia do preceito

objurgado, e, ao final, a procedência do pedido, com a declaração de incons tucionalidade do

ar go 2º, parágrafo único; e atribuição de interpretação conforme ao ar go 2º, incisos III e X,

todos da Lei nº 6.496, de 24 de junho de 2015, município de Cascavel, Paraná. Com a inicial de

fls. 2-25, foram aportados documentos (fls. 26-142).

O  ilustre  desembargador-relator,  à  fl.  148,  oportunizou  a  ouvida  do  Município  de

Cascavel,  da  Câmara  de  Vereadores  respec va,  como,  por  igual,  da  Procuradoria-Geral  do

Estado, ins tuições que se manifestaram pelo  indeferimento da medida acauteladora, às fls.

156-159; 222-227; e 234-235, respec vamente.
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O Município de Cascavel informou que o censurado norma vo foi incluído ao Plano

Municipal de Educação (vigência 2015/2025) por meio da Emenda Adi va nº 1/2015, inves da

parlamentar que converge com o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), aprovado

sem qualquer  referência  às  expressões 'ideologia  de  gênero/orientação sexual'.  Consignou,

ainda, que (i) a ideologia de gênero, além de ofender o ordenamento jurídico brasileiro, revela-

se prejudicial à saúde mental de crianças e adolescentes; (ii) o censurado preceito não obje va

fomentar discriminações ou preconceitos, mas assegurar o direito das famílias promoverem a

educação dos filhos conforme seus princípios. Colacionou documentos (fls. 160-217). 

Na sequência, a edilidade sustentou que (i) promover alterações na grade curricular,

com o ano le vo em curso, importaria significa vos prejuízos aos estudantes; (ii) não restaram

comprovadas as supostas ameaças a professores daquela municipalidade; (iii) além de inexis r

vedação cons tucional à inves da parlamentar ora impugnada, o Legislador atuou nos limites

do interesse local. A douta Procuradoria-Geral do Estado, por seu turno, limitou-se a afirmar

que o preceito guerreado não padece de incons tucionalidade formal ou material.

Em síntese, eis o relatório. 

Fundamentação:

Cautelar: caso é de deferimento da provisória medida, data venia.

O equacionamento  da  controvérsia  cinge-se  à (in)cons tucionalidade  do  ar go  2º,

parágrafo  único,  da  Lei  Municipal  nº  6.496,  de  24  de  junho  de  2015,  Cascavel,  Paraná,

norma vo que veda a adoção de polí cas  de  ensino que tendam a aplicar  a ideologia  de

gênero, assim como a u lização dos termos ‘gênero’  ou ‘orientação sexual’,  pois,  em tese,

formal e materialmente incons tucional. Eis, no par cular, o teor do preceito impugnado:

“Art. 2º. [...] Parágrafo Único. Além das diretrizes previstas nos incisos de I a X deste ar go, fica
vedada a adoção de polí cas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo
‘gênero’ ou ‘orientação sexual’.”
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Pois bem. De início, cumpre esclarecer que o ar go 22, inciso XXIV, da Cons tuição da

República, conquanto não tenha sido inserido formalmente ao texto da Cons tuição do Estado

do Paraná, porque representa norma de observância obrigatória, serve de parâmetro para o

controle abstrato de cons tucionalidade estadual.1 Acrescente-se, ainda, que referido preceito

estabelece como competência priva va da União legislar sobre diretrizes e bases da educação

nacional, matéria amplamente disciplinada pela Lei Federal nº 9394/1996. 

E com os olhos  voltados ao sugerido vício  formal,  verifica-se  forte  aceno,  inclusive

jurisprudencial, à aparente inobservância dos limites da competência norma va suplementar

municipal  (CR,  art.  30,  inc.  II;  CE,  art.  17,  inc.  I)  e  consequente  ilegi midade  dos  entes

municipais para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CR, art. 22, inc. XXIV),

assim como para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CR, art. 24, inc. IX; CE,

art. 13, inc. IX). Nesse sen do, o entendimento dos tribunais estaduais:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei nº 12.928, de 13 de
abril  de  2018,  do  município  de  São  José  do  Rio  Preto,  que ins tui,  no  âmbito  do Sistema
Municipal  de  Ensino,  o  'Programa Escola  sem Par do'  –  Norma que  invade  a  competência
priva va da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, conforme inc. XXIV do art.
22 da Cons tuição Federal – Ofensa ao princípio federa vo e aos arts. 1º e 144 da Cons tuição
do Estado de São Paulo – Tema que deve estabelecer um sistema uniforme em todo o território
nacional,  não  podendo,  os  demais  entes  federados,  inovar  e  criar  diferentes  parâmetros  e
restrições locais – Texto legal que não se enquadra em eventual suplementação da legislação
federal, mas sim traz norma de aspecto geral e inovador, que extrapola o interesse local do

1 Sobre o tema, as lições do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, no julgamento da Reclamação nº
17954/PR: “Nada impede, porém, que o Tribunal de Jus ça fundamente suas conclusões em norma
cons tucional  federal  que  seja  ‘de  reprodução  obrigatória’  pelos  Estados-membros.  Assim  se
qualificam as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização
dos  Estados-membros,  do  Distrito  Federal  e/ou  dos  Municípios,  ingressam  automa camente  nas
ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federa vos. Essa entrada pode ocorrer,  seja pela
repe ção textual do texto federal, seja pelo silêncio dos cons tuintes locais – afinal, se sua absorção é
compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local. [...] 6.
No caso dos autos, a norma federal invocada foi o art. 22, I, da Carta da República, que atribui à União
a  competência  priva va  para  legislar,  entre  outras  matérias,  sobre  direito  do  trabalho.  O  caráter
priva vo dessa atribuição federal significa que está prima facie excluída das esferas estaduais, distrital
e municipal a disciplina das relações de trabalho. Em outras palavras,  o disposi vo acima interfere
diretamente  na  ordem  jurídica  dos  Municípios,  configurando,  portanto,  norma  de  reprodução
obrigatória. Naturalmente, seria possível discu r se está correta, ou não, a interpretação que lhe foi
conferida na origem – o que, como indicam os precedentes citados, seria viável em sede de recurso
extraordinário. No entanto, isso não infirma o fato de que, ao aplicar norma de reprodução obrigatória,
o Tribunal de Jus ça não invadiu competência desta Corte” (STF, Rcl nº 17954/PR, Monocrá ca, Rel.
Min. LUÍS  ROBERTO  BARROSO,  j.  09.09.2014  -  grifado).  No  mesmo  sen do:  STF,  Rcl  14851/RJ,
Monocrá ca,  Rel.  Min.  MARCO AURÉLIO,  j.  04.03.2015;  STF,  Rcl  15826-AgR/MG,  Primeira  Turma,
Unânime, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 12.05.2015; STF, Rcl 5690-AgR/RS, Segunda Turma, Unânime, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 24.02.2015.
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município  para  legislar  –  Inviabilidade  de  limitar,  no  ensino,  a  liberdade,  a  igualdade  e  o
pluralismo que dirigem as Cons tuições Federal e Estadual – Ação procedente.”2

Aos  municípios,  é  cediço,  cabe suplementar  as  normas  gerais  editadas  pela  União

(acaso  existentes),  todavia,  apenas  naquilo  que  lhe  for  eminentemente de interesse  local,

adstrito à respec va matéria e aos aspectos não tratados pela legislação federal, inadmi ndo-

se, portanto, disposições que transgridam a normação geral preexistente ou que inovem em

tema desprovido de natureza local. In casu, ao menos em um juízo de sumária cognição, tem-

se que o ar go 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.496/2015, desborda os limites da competência

municipal, como bem destacou o ilustre Des. Coimbra de Moura, na ADI 1746477-2:

“[…] o ar go objurgado incorre em indevido e inafastável vício formal de incons tucionalidade,
isto  porque,  ao  trazer  em seu  bojo uma vedação  abstrata  e irrestrita,  a nente  à  educação
municipal,  cria uma diretriz não condizente com qualquer plano já estabelecido pela União;
estabelece  uma  proscrição  disforme  com  a  salutar  homogeneidade  almejada  pela  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e, por isso,  sem respeitar o necessário caráter local
diferenciador,  ultraja  as  regras  de  repar ção  de  competência.  […]  A  norma  atacada,  em
princípio, não se refere a qualquer peculiaridade local que reclamasse atuação legisla va; ao
revés, aborda temá ca que, pela complexidade, deve ser objeto de tratamento coeso em todo
território nacional.”3

Lado outro, sob a perspec va material, ainda que em um juízo perfunctório, constata-

se que a vedação imposta a priori à abordagem desses conteúdos no ambiente escolar – frise-

se, sem qualquer jus fica va razoável – viola os princípios da igualdade (CE, art. 1º, inc. III; CR,

art. 5º), da dignidade da pessoa humana (CE, art. 1º, caput; CR, art. 1º, inc. III), e da proteção

integral (CE, art. 216; CR, art. 227); assim como o direito à educação (CE, art. 177; CR, art. 225);

e  demais  postulados  cons tucionais  relacionados  ao ensino,  notadamente,  a  liberdade  de

2 TJ/SP, ADI 2085589-96.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Unânime, Rel. ALVARO PASSOS, j. 31.10.2018.
No  mesmo  sen do:  TJ/RS,  ADI  70077723617,  Pleno,  Unânime,  Rel.ª  MATILDE  CHABAR  MAIA,  j.
26.11.2018;  TJ/SP,  ADI  2270770-73.2018.8.26.0000,  Órgão  Especial,  Unânime,  Rel.  EVARISTO  DOS
SANTOS,  j.  27.03.2019;  TJ/SP,  ADI  2078644-93.2018.8.26.0000,  Órgão  Especial,  Unânime,  Rel.
FERREIRA  RODRIGUES,  j.  19.09.2018;  TJ/SP,  ADI  2216281-23.2017.8.26.0000,  Órgão  Especial,
Unânime, Rel.  MOACIR PERES, j. 21.03.2018;  TJ/SP, ADI 2137274-79.2017.8.26.0000, Órgão Especial,
Unânime,  Rel.  RENATO  SARTORELLI,j.  08.11.2017;  TJ/AM,  ADI  4004735-30.2017.8.04.0000,  Pleno,
Unânime, Relª CARLA MARIA SANTOS DOS REIS, j. 19.02.2019; TJ/SE, ADI 0004314-89.2018.8.25.0000,
Pleno, Unânime, Rel. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, j. 19.12.2018.
3 Trecho extraído do voto vencido, lavrado pelo eminente Des. COIMBRA DE MOURA, na ADI 1746477-
2,  que (também) nha por objeto o disposi vo impugnado nestes autos de processo,  todavia, fora
ex nta sem resolução do mérito,  nos termos do ar go 485, inciso VI,  do Código de Processo Civil,
tendo em vista a ilegi midade a va do sindicato demandante (TJ/PR, ADI 1746477-2, Órgão Especial,
Maioria, Rel. COIMBRA DE MOURA, Rel. p/ o acórdão: NILSON MIZUTA, j. 16.07.2018 - destacado)
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cátedra, a vedação a qualquer forma de discriminação, e o pluralismo de ideias, de concepções

pedagógicas e religiosas (CE, art. 178, incs. I, III e VI; CR, art. 206, incs. II e III). 

Sobre o tema, afigura-se per nente a integral transcrição dos fundamentos u lizados

pelo ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, para concessão do pleito cautelar na ADPF 461/PR,

oportunidade  na  qual  a  insigne  Relatoria  aborda,  com  propriedade,  os  diversos  aspectos

jurídicos e sociais relacionados ao tema.4 Confira-se:

“DECISÃO. 1. Trata-se de ação direta de incons tucionalidade, com pedido de medida cautelar,
proposta pela Procuradoria-Geral da República, em face do ar go 3º, X, parte final, da Lei 3.468,
de 23 de junho de 2015, do Município de Paranaguá, Estado do Paraná, que dispõe sobre a
aprovação do Plano Municipal de Educação de Paranaguá,  vedando, no disposi vo atacado,
polí ca  de  ensino  com  informações  sobre  gênero  ou  orientação  sexual.  Vide  o  teor  do
disposi vo ques onado: Ar go 3º. São diretrizes do PME:  (…) X - promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, sendo vedada
entretanto a adoção de polí cas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo
'gênero'  ou  'orientação sexual'  (Grifou-se).  2.  Alega a  requerente que o  disposi vo atacado
contraria os seguintes preceitos cons tucionais: (i) o princípio da construção de uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, I); (ii) o direito à igualdade (art. 5º, caput); a vedação à censura
em a vidades culturais (art. 5º,  IX); (iii)  o  devido processo legal substan vo (art.  5º,  LIV);  a
laicidade  do  Estado  (art.  19,  I);  (iv)  a  competência  priva va  da  União  para  legislar  sobre
diretrizes  e  bases  da  educação  nacional  (art.  22,  XXIV);  (v)  o  pluralismo  de  ideias  e  de
concepções pedagógicas (art. 206, I); (vi) e o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e  divulgar  o  pensamento,  a  arte  e  o  saber  (art.  206,  II).  Pondera  que  a  norma  contribui
imediatamente  para  a  perpetuação  da  cultura  de  violência,  tanto  psicológica  quanto  sica
contra a parcela da população LGBT. Com base nesses fundamentos, requer a concessão do
pedido liminar para suspensão imediata da eficácia do disposi vo impugnado. 3. É o relatório.
Passo ao exame da cautelar.  I.  Esclarecimentos preliminares: os conceitos de sexo, gênero e
orientação  sexual  4.  Para  que  se  compreenda  adequadamente  o  objeto  da  controvérsia,  é

4 “Direito à educação. Medida cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei
municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, bem como a u lização desses termos
nas escolas. Deferimento da liminar. 1. Violação à competência priva va da União para legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo
ente para estabelecer  normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos
limites da competência norma va suplementar municipal (CF/88, art. 30, II). 2. Supressão de domínio
do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance pleno e emancipatório
que  lhe  confere  a  Cons tuição.  Dever  do  Estado  de  assegurar  um ensino  plural,  que  prepare  os
indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, arts. 205,
art. 206, II, III, V, e art. 214). 3. Comprome mento do papel transformador da educação. U lização do
aparato estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação
do direito de todos os indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de es gmas (CF/88,
art. 1º, III,  e art. 5º). 4.  Violação ao princípio da proteção integral.  Importância da educação sobre
diversidade sexual  para  crianças,  adolescentes  e  jovens.  Indivíduos  especialmente vulneráveis  que
podem desenvolver iden dades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente
naturalizado.  Dever  do  estado  de  mantê-los  a  salvo  de toda  forma de  discriminação  e  opressão.
Regime cons tucional especialmente prote vo (CF/88, art. 227). 5. Plausibilidade do direito alegado e
perigo na demora demonstrados.  Cautelar deferida.” (STF, ADPF 461-MC/PR, Monocrá ca, Rel Min.
ROBERTO BARROSO, j. 16.06.2017 – grifado).
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importante esclarecer o significado das expressões 'sexo', 'gênero' e 'orientação sexual', as duas
úl mas proscritas pelo disposi vo legal que é objeto desta ação. Como já ve a oportunidade
de esclarecer, a palavra sexo, de modo geral, é u lizada para referir-se à dis nção entre homens
e  mulheres  com  base  em  caracterís cas  orgânico-biológicas,  baseadas  em  cromossomos,
genitais e órgãos reprodu vos. Gênero designa o autoconceito que o indivíduo faz de si mesmo
como masculino ou feminino. E orientação sexual refere-se à atração afe va e emocional de um
indivíduo  por  determinado  gênero.  5.  As  pessoas  cisgênero  são  aquelas  que se  iden ficam
plenamente  com  o  gênero  atribuído  ao  seu  sexo  e  que  se  encontram  nas  fronteiras
convencionais culturalmente construídas sobre o tema. As pessoas transgênero são aquelas que
não se iden ficam plenamente com o gênero atribuído ao seu sexo biológico, incluindo-se entre
as úl mas os transexuais, indivíduos que se reconhecem no gênero oposto a seu sexo biológico.
Quanto à orientação sexual, são heterossexuais os que se atraem afe va e sexualmente pelo
gênero oposto;  homossexuais,  os  que se atraem pelo mesmo gênero; bissexuais,  os que se
atraem por  ambos  os sexos etc.  6.  Vedar  a  adoção  de  polí cas de ensino  que tratem de
gênero, de orientação sexual ou que u lizem tais expressões significa impedir que as escolas
abordem essa temá ca, que esclareçam tais diferenças e que orientem seus alunos a respeito
do assunto, ainda que a diversidade de iden dades de gênero e de orientação sexual seja um
fato da vida, um dado presente na sociedade que integram e com o qual terão, portanto, de
lidar. 7.  Esclarecidos  tais  pontos,  o  exame do  caso  impõe  que  se  examinem  as  seguintes
questões: 1. Os municípios detêm competência para legislar sobre polí cas de ensino com o
alcance aqui examinado? 2. É possível suprimir conteúdos sobre gênero e orientação sexual da
educação escolar, à luz dos mandamentos cons tucionais que tratam do direito à educação? 3.
Tal supressão é compa vel com o direito à igualdade e com a doutrina da proteção integral,
aplicável a crianças, jovens e adolescentes? A resposta às três questões é nega va, como passo
a demonstrar.  II. A competência legisla va da União para dispor sobre educação (CF, art. 22,
XXIV, e art. 24, IX) 8. De acordo com a Cons tuição de 1988, compete priva vamente à União
dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV). Compete-lhe,
ainda, estabelecer normas gerais sobre a matéria, a serem complementadas pelos Estados, no
âmbito da sua competência norma va concorrente (CF/88, art. 24, IX). Cabe, por fim, aos
Municípios suplementar as normas federais e estaduais (CF/88, art. 30, II). 9. Como já ve a
oportunidade de explicitar, legislar sobre as diretrizes da educação significa dispor sobre a
orientação e sobre o direcionamento que devem conduzir  as ações na matéria. Tratar das
bases do ensino implica, por sua vez, prever os alicerces que servem de apoio à educação, os
elementos que lhe dão sustentação e  que lhe conferem coesão.  Ocorre  que  a  Cons tuição
estabelece expressamente como diretrizes para a  organização da educação:  a  promoção do
pleno desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento humanís co do país, do pluralismo de
ideias, bem como da liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, art. 205; art. 206, II e III; art.
214). Confira-se o teor dos per nentes disposi vos: 'Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incen vada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para  o trabalho.'  (Grifou-se)  'Art.  206.  O  ensino  será  ministrado  com base nos
seguintes princípios: […] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e  o  saber;  III  -  pluralismo de ideias e  de  concepções pedagógicas,  e  coexistência de
ins tuições  públicas  e  privadas  de  ensino'  (Grifou-se)  'Art.  214.  A  lei  estabelecerá  o  plano
nacional de educação, de duração decenal, com o obje vo de ar cular o sistema nacional de
educação  em  regime  de  colaboração  e  definir  diretrizes,  obje vos,  metas  e  estratégias  de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federa vas que conduzam a: […] V – promoção humanís ca, cien fica e tecnológica do
País.' (Grifou-se) 10.  A norma impugnada veda a adoção de polí ca educacional que trate de
gênero ou de  orientação sexual  e  proíbe até mesmo que se  u lizem tais  termos.  Suprime,
portanto, campo do saber das salas de aula e do horizonte informacional de crianças e jovens,
interferindo sobre as diretrizes que, segundo a própria Cons tuição, devem orientar as ações
em  matéria  de  educação.  Ao legislar  em  tais  termos,  o  Município  dispôs,  portanto,  sobre
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matéria objeto da competência priva va da União sobre a qual deveria se abster de tratar. 11.
Além disso, estabeleceu norma que conflita com a Lei 9.394/1996 ('Lei de Diretrizes e Bases de
Educação'),  editada pela  União,  com base no  exercício  de  tal  competência  priva va,  e  que
prevê, além da garan a dos valores cons tucionais acima elencados, o respeito à liberdade, o
apreço à tolerância e a vinculação entre educação e prá cas sociais como princípios que devem
orientar as ações educacionais (arts. 2º e 3º, II, III e IV). Veja-se o teor dessa úl ma: '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 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; … XI - vinculação entre a educação
escolar,  o  trabalho  e  as  prá cas  sociais.'  (Grifou-se)  12.  Desse  modo,  sequer  seria  possível
defender  que  a  Lei  municipal  3.468/2015  decorre  apenas  do  exercício  da  competência
norma va suplementar por parte do Município de Paranaguá (CF/88, art. 30, II). Ainda que se
viesse a admi r a possibilidade do exercício de competência suplementar na matéria, seu
exercício jamais poderia ensejar a produção de norma antagônica às diretrizes constantes da
Lei 9.394/1996. 13. Assim, há plausibilidade na alegação de violação da competência priva va
da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, quer porque os Municípios não
detêm competência legisla va – nem mesmo concorrente – para dispor sobre diretrizes do
sistema  educacional  (CF/88,  art.  22,  XXIV),  quer  porque,  ainda  que  se  admi sse  sua
competência para suplementar as normas gerais da União na matéria, a lei municipal jamais
poderia conflitar com essas úl mas (CF/88, art. 30, II). III. O alcance do direito à educação 14.
Como já mencionado, a educação assegurada pela Cons tuição de 1988,  segundo seu texto
expresso, é aquela voltada a promover o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua capacitação
para a cidadania, bem como o desenvolvimento humanís co do país (CF/88, arts. 205 e 214).
Trata-se  de  educação  emancipadora,  fundada,  por  disposi vo  cons tucional  expresso,  no
pluralismo de ideias, na liberdade de aprender e de ensinar, cujo propósito é o de habilitar a
pessoa para os  mais diversos âmbitos  da vida,  como ser  humano,  como cidadão e como
profissional (CF/88, art.  206, II, III  e V).  15. Tais disposições cons tucionais estão alinhadas,
ainda, com normas internacionais ra ficadas pelo Brasil. Nesse sen do, 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. 16. A
proibição  de  tratar  de  conteúdos  em  sala  de  aula  sem  uma  jus fica va  plausível,  à  toda
evidência, encontra-se em conflito com tais valores. Em primeiro lugar, não se deve recusar aos
alunos acesso a temas com os quais inevitavelmente travarão contato na vida em sociedade.
A educação tem o propósito de prepará-los para ela. Além disso, há uma evidente relação de
causa  e  efeito  entre  a  exposição  dos  alunos  aos  mais  diversos  conteúdos  e  a  ap dão  da
educação para promover o seu pleno desenvolvimento. Quanto maior é o contato do aluno com
visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a par r do qual pode
desenvolver  uma  visão  crí ca,  e  mais  confortável  tende  a  ser  o  trânsito  em  ambientes
diferentes  dos  seus.  É  por  isso  que  o  pluralismo  ideológico  e  a  promoção  dos  valores  da
liberdade  são  assegurados  na  Cons tuição  e  em  todas  as  normas  internacionais  antes
mencionadas. 17. A norma impugnada caminha na contramão de tais valores ao impedir que
as escolas tratem da sexualidade em sala de aula ou que instruam seus alunos sobre gênero e
sobre orientação sexual. Não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito do ensino não
suprime  o  gênero  e  a  orientação  sexual  da  experiência  humana,  apenas  contribui  para  a
desinformação  das  crianças  e  dos  jovens  a respeito  de  tais  temas,  para  a  perpetuação  de
es gmas e  do sofrimento que deles  decorre.  18.  Trata-se,  portanto,  de  uma proibição que
impõe aos educandos o desconhecimento e a ignorância sobre uma dimensão fundamental da
experiência humana e que tem, ainda, por consequência, impedir que a educação desempenhe
seu  papel  fundamental  de  transformação cultural,  de  promoção da  igualdade  e  da  própria
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proteção integral assegurada pela Cons tuição às crianças e aos jovens, como se demonstra a
seguir. IV. A educação como instrumento de transformação cultural e de promoção do direito à
igualdade 19. A escola é uma dimensão essencial da formação de qualquer pessoa. O locus por
excelência  em que  se  constrói  a  sua  visão de  mundo.  Trata-se,  portanto,  de  um  ambiente
essencial  para  a  promoção da transformação cultural,  para a construção de uma sociedade
aberta à diferença, para a promoção da igualdade. A matéria não é nova e foi objeto de um dos
casos  mais  paradigmá cos  do  cons tucionalismo contemporâneo.  Em  Brown  v.  Board  of
Educa on,  a  Suprema  Corte  norte-americana  reconheceu  a  incons tucionalidade  da
imposição de escolas separadas para brancos e negros, ao fundamento de que as escolas são
um ambiente essencial para a formação da cidadania, para promoção de valores culturais e
da igualdade, e que a mera separação contribuía para a perpetuação da discriminação racial.
20. Também o Tribunal Cons tucional Alemão já se pronunciou sobre a função da educação nas
escolas  públicas  e  reconheceu  a  cons tucionalidade  da  introdução  da  educação  sexual  no
currículo do ensino fundamental. Na oportunidade, observou que a missão das escolas não é
apenas a de transmi r conhecimento geral, mas sobretudo de possibilitar uma educação mais
ampla e preparar o cidadão para a vida em sociedade. Esclareceu, ainda, que o comportamento
sexual integra o comportamento geral, que a educação sexual é parte da formação do indivíduo
e que o  Estado tem o dever  de oferecer  aos jovens uma educação compa vel  com a vida
contemporânea (BverfGE 47,46). Veja-se trecho da decisão: '[...].  Mesmo que existam – como
supra apresentado – razões para crer que o lugar adequado à educação sexual individual seja
o lar, deve-se, entretanto, por outro lado, também considerar que a sexualidade apresenta
diversas referências sociais.  O comportamento sexual é uma parte do comportamento geral.
Assim, não se pode proibir ao Estado que este considere a educação sexual como importante
elemento da educação total de um indivíduo jovem. Disso faz parte também proteger e alertar
as  crianças  contra  ameaças  de  cunho  sexual.'  (Grifou-se)  21.  Razões  semelhantes  àquelas
invocadas nos casos acima impedem a vedação à educação sobre gênero e orientação sexual no
caso  das  escolas  brasileiras.  É  importante  observar,  além  disso,  que os  grupos que  não  se
enquadram nas fronteiras tradicionais e culturalmente construídas de iden dade de gênero ou
de orientação sexual cons tuem minorias marginalizadas e es gma zadas na sociedade. 22.
Basta  lembrar  que o  Brasil  lidera  o  ranking  mundial  de  violência  contra  transgêneros,  cuja
expecta va média de vida, no país, gira em torno de 30 anos, contra os quase 75 anos de vida
do brasileiro médio. Transexuais têm dificuldade de permanecer na escola, de se empregar e
até mesmo de obter atendimento médico nos hospitais públicos. Também não são incomuns
atos de discriminação e violência dirigidos a homossexuais. As relações de afeto entre pessoas
do mesmo sexo são cercadas de preconceito e marcadas pelo es gma. Tanto é assim que as
uniões homoafe vas ob veram tratamento jurídico equiparado ao de união estável, por este
Supremo  Tribunal  Federal,  apenas  no  ano  de  2011.  E  que  foi  necessário  que  o  Conselho
Nacional de Jus ça expedisse uma resolução vedando a recusa de celebração de casamento civil
entre  pessoas  do  mesmo  sexo,  pelas  autoridades  competentes,  para  que  tal  direito  fosse
assegurado efe vamente. 23.  A transsexualidade e a homossexualidade são um fato da vida
que não deixará de exis r por sua negação e que independe do querer das pessoas. Privar um
indivíduo de viver a sua iden dade de gênero ou de estabelecer relações afe vas e sexuais
conforme seu desejo significaria privá-lo de uma dimensão fundamental da sua existência;
implicaria  recusar-lhe  um  sen do  essencial  da  autonomia,  negar-lhe  igual  respeito  e
consideração com base em um critério injus ficado. 24. A educação é o principal instrumento
de superação da incompreensão,  do  preconceito  e  da intolerância  que acompanham  tais
grupos ao longo das suas vidas. É o meio pelo qual se logrará superar a violência e a exclusão
social de que são alvos, transformar a compreensão social e promover o respeito à diferença.
Impedir  a  alusão  aos  termos  gênero  e  orientação  sexual  na  escola  significa  conferir
invisibilidade  a tais  questões. Proibir  que  o  assunto seja  tratado no  âmbito  da  educação
significa valer-se do aparato estatal para impedir a superação da exclusão social e, portanto,
para perpetuar a discriminação. Assim, também por este fundamento – violação à igualdade e
à dignidade humana – está demonstrada a plausibilidade do direito postulado. V. educação
sexual e proteção integral da criança e do adolescente 25. É importante considerar, ainda, que
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os alunos são seres em formação, que naturalmente experimentam a sua própria sexualidade,
que desenvolvem suas iden dades de gênero, sua orientação sexual, e que elas podem ou não
corresponder  ao padrão cultural  naturalizado.  A educação sobre o assunto pode ser,  assim,
essencial  para  sua  autocompreensão,  para  assegurar sua  própria  liberdade,  sua autonomia,
bem como para proteger o estudante contra a discriminação e contra ameaças de cunho sexual.
26. Nessa linha, deve-se ter em conta que o art. 227 da Cons tuição assenta o princípio da
proteção integral da criança, do adolescente e dos jovens, atribuindo à família, à sociedade e ao
Estado  o  dever  de  lhes  assegurar  todos  os  direitos  necessários  ao  seu  adequado
desenvolvimento, entre os quais se destacam: o direito à educação, à liberdade e à proteção
contra toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Confira-se o
teor do disposi vo: 'Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,  ao lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à dignidade,  ao respeito,  à  liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão.'  (Grifou-se)  27.  Em  virtude  da
condição de fragilidade e de vulnerabilidade das  crianças,  dos adolescentes e dos jovens,  a
Cons tuição sujeita-os a um regime especial de proteção, para que possam se estruturar como
pessoas e verdadeiramente exercer a sua autonomia. Educar jovens sobre gênero e orientação
sexual integra tal regime especial de proteção porque é fundamental para permi r que se
desenvolvam plenamente como seres humanos. Por óbvio, tratar de tais temas não implica
pretender influenciar os alunos, pra car doutrinação sobre o assunto ou introduzir prá cas
sexuais. Significa ajudá-los a compreender a sexualidade e protegê-los contra a discriminação
e  a  violência. 'A  escola  pode  sim e,  aliás,  deve  auxiliar  a  toda/o  estudante  a  aprender  a
relacionar-se  afe va  e  sexualmente,  possibilitando  que  possa  amadurecer  sem  fantasmas
medievais a persegui-lo/a. A escola não pode ser um palco de men ras no qual não entre em
cena uma parte importante da vida: a dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. E os
dados mostram que aqueles e aquelas que chegaram à universidade lidam melhor com essa
realidade  do  que  todos  aqueles  que  param  nas  primeiras  séries  do  ensino  formal.  É
fundamental  inves r  em uma revisão  do currículo  e  das  relações  escolares,  privilegiando a
igualdade entre os sexos e as expressões de gênero.' (Grifou-se) 28. Não bastasse o exposto, a
escola – ao lado da família – é iden ficada por pesquisadores como um dos principais espaços
de discriminação e de es gma zação de crianças e jovens transexuais e homossexuais. Segundo
estudos  da  Fundação  Perseu  Abramo,  quando  perguntadas em que situação  sofreram  pela
primeira vez discriminação homofóbica, grande parte das pessoas trans, gays e lésbicas indicou
a escola como o lugar em que isso ocorreu pela primeira vez e os colegas de escola como um
dos principais autores de tais atos. Veja-se: Embora a ins tuição heteronorma va da sequência
sexo-gênero-sexualidade ocorra em diversos espaços sociais e ins tucionais, parece que são a
escola e a família os ambientes nos quais se verificam seus momentos cruciais. A pesquisa da
FPA  mostra  que  a  família  e  a  escola  figuram  como  os  piores  espaços  de  discriminação
homofóbica.  Por  exemplo,  pessoas  iden ficadas  como  gays  e  lésbicas  que  já  se  sen ram
discriminadas por  causa  de  sua  orientação  ou  preferências  sexuais  (59%  do  total),  quando
perguntadas em que situação sofreram pela primeira vez discriminação homofóbica, apontaram
'colegas de escola' (13% do total dos respondentes), seguidos de 'familiares' (11%) e 'pais' (10%)
(...). São dados que reiteram outras pesquisas realizadas em diversas capitais brasileiras durante
as paradas LGBT, nas quais família e escola se revezam como o primeiro e o segundo pior espaço
de  discriminação  homofóbica.  [...].  É  inegável  o  aporte  da  ins tuição  escolar  ao  longo  dos
processos  de  normalização  heterorreguladora  dos  corpos  e  de  marginalização  de  sujeitos,
saberes e prá cas dissidentes em relação à matriz heterossexual. Ali, a presença da homofobia
é capilar.  Em dis ntos graus, na escola  podemos encontrar homofobia no livro didá co, nas
concepções  de  currículo,  nos  conteúdos  heterocêntricos,  nas  relações  pedagógicas
normalizadoras. Ela aparece na hora da chamada (o furor em torno do número 24, por exemplo;
mas,  sobretudo,  na  recusa  de se  chamar  a  estudante  traves  pelo  seu  ‘nome social’),  nas
brincadeiras  e  nas  piadas  ‘inofensivas’  e  até  usadas  como  ‘instrumento  didá co’.  Está  nos
bilhe nhos,  nas  carteiras,  nas  quadras,  nas  paredes dos banheiros  e  na  dificuldade  de ter
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acesso ao banheiro. Aflora nas salas dos professores/as, nos conselhos de classe, nas reuniões
de pais e mestres. Mo va brigas no intervalo e no final das aulas. Está nas ro nas de ameaças,
in midação,  chacotas,  molés as,  humilhações,  tormentas,  degradação,  marginalização,
exclusão etc.  (Grifou-se) 29.  É na escola que eventualmente alguns jovens são iden ficados,
pela primeira vez, como afeminados ou masculinizados, em que o padrão cultural naturalizado é
iden ficado como o comportamento 'normal',  em que a conduta dele divergente é rotulada
como comportamento  'anormal'  e  na  qual  se  naturaliza  o  es gma.  Nesse  sen do,  o  mero
silêncio da escola nessa matéria, a não iden ficação do preconceito, a omissão em combater a
ridicularização das iden dades de gênero e orientações sexuais,  ou em ensinar o respeito à
diversidade,  é  replicadora  da  discriminação e  contribui  para  a consolidação da  violência  às
crianças homo e trans. Veja-se: 'Com suas bases emocionais fragilizadas, traves s e transexuais
na escola têm que encontrar forças para lidar com o es gma e a discriminação sistemá ca e
ostensiva.  Expostas  a  sistemá cas  experiências  de  chacota  e  humilhação  e  a  con nuos
processos de exclusão, segregação e gue zação, são arrastadas por uma rede de exclusão que
vai se fortalecendo, na ausência de ações de enfrentamento ao es gma e ao preconceito, assim
como de  polí cas  públicas  que  contemplem  suas  necessidades  básicas,  como  o  direito  de
acesso aos estudos, à profissionalização e a bens e serviços de qualidade em saúde, habitação e
segurança'  (Peres,  2004,  p.  121).  Na  escola,  quando  um docente se  recusa  a  chamar uma
estudante traves  pelo seu nome social, está ensinando e es mulando os demais a adotarem
a tudes hos s em relação a ela e à diversidade sexual. Trata-se de um dos meios mais eficazes
de se traduzir a pedagogia do insulto em processos de desumanização e exclusão no seio das
ins tuições sociais. (Grifou-se) 'Diante dos resultados ob dos na pesquisa Diversidade Sexual e
Homofobia  no  Brasil,  podemos  afirmar  que  no  campo  da  educação  são  ainda  muitos  e
profundos os problemas que a homofobia causa a estudantes LGBT em todo o país. Os dados
mostram que, da maneira como está estruturada e no co diano de suas prá cas pedagógicas e
de  socialização,  a  escola  é  realmente  um  ambiente  em  que  há  discriminação  pelo
descumprimento  das  normas  de  gênero  e  da  sexualidade.  Normas  estas  ainda  bastante
arraigadas em concepções naturalizantes, ou melhor,  biologizantes, isto é,  que supõem uma
oposição  binária  e  complementar  entre  machos  e  fêmeas  e,  portanto,  do  masculino  e  do
feminino baseada em sua cons tuição fisiológico-corporal e/ou gené ca.' (Grifou-se) 30. É na
escola  que  se  pode  aprender  que  todos os  seres  humanos são  dignos  de igual  respeito  e
consideração. O não enfrentamento do es gma e do preconceito nas escolas, principal espaço
de aquisição de conhecimento e de socialização das crianças, contribui para a perpetuação de
tais condutas e para a sistemá ca violação da autoes ma e da dignidade de crianças e jovens.
Não tratar de gênero e de orientação sexual na escola viola, portanto, o princípio da proteção
integral assegurado pela Cons tuição. VI. Conclusão 31. Por todo o exposto, entendo presente
a plausibilidade da incons tucionalidade formal e material do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. O
perigo  na  demora  é igualmente  inequívoco  uma vez  que a  norma  compromete  o  acesso
imediato de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes, per nentes à sua vida
ín ma e social, em desrespeito à doutrina da proteção integral. 32. Defiro a cautelar […].”5

Ainda, no âmbito dos tribunais estaduais, destaca-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ. LEI MUNICIPAL Nº
2.130/17. VEDAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE VISEM À REPRODUÇÃO DO CONCEITO
DE  IDEOLOGIA  DE  GÊNERO.  1.  A  Cons tuição  da  República  atribui  à  União  a  competência
priva va  para  legislar  sobre  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional  (art.  22,  XXIV)  e  a
competência para estabelecer normas gerais sobre os demais temas rela vos à educação (art.
24, IX). Assim, falece ao Município competência para legislar sobre diretrizes para a organização
da educação. 2. De acordo com a Cons tuição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

5 STF,  ADPF  461-MC/PR,  Monocrá ca,  Rel  Min.  ROBERTO BARROSO,  j.  16.06.2017  -  grifado  e
destacado
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Nacional,  o  ensino  deve  ser  informado  pelos  princípios  da  liberdade  de  aprendizado  e  de
ensino, da divulgação do pensamento, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, do
respeito  à  liberdade,  do  apreço  à  tolerância  e  da  vinculação  da  educação  com  as  prá cas
sociais.  A proibição das a vidades pedagógicas rela vas a ideologia de gênero contraria tais
princípios. 3.  Destarte,  a Lei Municipal nº 2.130/17 do Município de Nova Hartz padece de
incons tucionalidade formal e material.”6

“Ação  direta  de  incons tucionalidade.  Lei  Ordinária  nº  1.951,  de  09  de  maio  de  2018,  do
Município de Estância, que proibiu na grade curricular das escolas da rede local as a vidades
pedagógicas que visem à reprodução do conceito de ideologia de gênero. Incons tucionalidade
Formal.  Matéria  que  extrapola  a  competência  suplementar  do  Município.  Usurpação  da
competência priva va da União. [...] Incons tucionalidade Material. A vedação de reprodução
do conceito de 'ideologia de gênero' nas escolas viola profundamente a liberdade de aprender,
ensinar,  pesquisar  e  divulgar  o  pensamento  e  o  saber,  e  incen va  de  forma  patente  a
discriminação, o que se mostra inadmissível com o pluralismo de ideias que se busca repassar
aos estudantes de uma forma geral, principalmente quando se tem que a Educação é um dos
principais  instrumentos  contra  o preconceito e a  discriminação.  A  Lei  Municipal  promove e
incen va posturas discriminatórias incompa veis com os princípios cons tucionais da dignidade
da pessoa humana e dos direitos e garan as fundamentais dos indivíduos.  Na formulação da
polí ca  educacional  devem  ser  respeitadas  as  diversidades  de  valores,  crenças  e
comportamentos  existentes  na  sociedade,  razão    pela  qual  a  proibição  pura  e  simples  de  
determinado conteúdo pode comprometer  a  missão ins tucional da escola  de  se cons tuir
como espaço de formação da pessoa humana. Violação aos ar gos 3º, II; 214; 215, II, III e VIII;
217, VIII e 220, §3º, V, da Cons tuição Estadual, correspondentes aos ar gos 1º, II e III; 3º, IV;
205;  206,  II,  III  e  VI  e  214,  V,  da  Cons tuição Federal  Ação direta de incons tucionalidade
procedente. Decisão unânime.”7

Assim, porque demonstrada a  plausibilidade do direito material afirmado; e  porque,

embora o censurado norma vo tenha sido editado no ano de 20158, há situação ensejadora de

imediato  reparo,  na  medida  em  que  a  preservação  dos  efeitos  da  proibição  imposta  ao

conteúdo educacional em questão intensifica o risco de prejuízos às sucessivas gerações de

alunos que frequentam os bancos escolares daquela municipalidade, resta configurado, por

6 TJ/RS, ADI 70077723617, Pleno, Unânime, Rel.ª MATILDE CHABAR MAIA, j. 26.11.2018 - grifado.
7 TJ/SE, ADI 0004314-89.2018.8.25.0000, Pleno, Unânime, Rel. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, j.
19.12.2018 -  grifado.  Conclusão semelhante se extrai dos seguintes julgados: TJ/AM, ADI  4004735-
30.2017.8.04.0000, Pleno, Unânime, Relª  CARLA MARIA SANTOS DOS REIS, j. 19.02.2019;  TJ/SP, ADI
2270770-73.2018.8.26.0000,  Órgão Especial,  Unânime,  Rel.  EVARISTO  DOS SANTOS,  j.  27.03.2019;
TJ/SP,  ADI  2078644-93.2018.8.26.0000,  Órgão  Especial,  Unânime,  Rel.  FERREIRA  RODRIGUES,  j.
19.09.2018; TJ/SP,  ADI  2137274-79.2017.8.26.0000,  Órgão  Especial,  Unânime,  Rel.  RENATO
SARTORELLI, j. 08.11.2017;  TJ/RJ, ADI 0007584-60.2016.8.19.0000, Órgão Especial, Maioria, Rel. JOSÉ
CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, j. 17.04.2017.
8 Nesse sen do, orienta Alexandre de Moraes:  “A jurisprudência do STF entende, como regra, que o
ajuizamento da ação direta de incons tucionalidade, após o transcurso de significa vo lapso de tempo,
em regra, demonstra a ausência do requisito do  periculum in mora, necessário para a concessão de
liminar. Logicamente, porém, quando flagrante a necessidade de suspensão da lei ou ato norma vo
incompa vel  com a Cons tuição Federal,  para manutenção da harmonia e segurança jurídica,  essa
regra  deverá ser afastada,  presente estará o  periculum in mora,  devendo ser  concedida a medida
cautelar.” (MORAES, Alexandre de. Cons tuição do Brasil Interpretada e Legislação Cons tucional, 7.
ed. São Paulo: Atlas, p. 2458)
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igual, o exigido  fundado receio de dano irreparável e/ ou di cil  reparação; elementos que,

somados, convergem para o deferimento da provisória medida.

Conclusão:

Do que precede, portanto, pronuncia-se a Procuradoria-Geral de Jus ça pelo  deferi-

mento do pleito cautelar, suspendendo-se, nessa quadra, os efeitos do ar go 2º, parágrafo úni-

co, da Lei nº 6.496, de 24 de junho de 2015, município de Cascavel, Paraná, porquanto de-

monstrados os requisitos legais para sua concessão.

Curi ba, 6 de maio de 2019.

MAURO SÉRGIO ROCHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA

13


