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 As ações ostentam a demora e omissão do 
Congresso em legislar sobre o tema e pedem ao 
Supremo que declare que o Congresso foi omisso 
e enquadre as condutas como crime de racismo, 
até que o Legislativo se pronuncie sobre o mesmo.

Com informações Agência Brasil

 Nesse caso, restaria à sociedade pedir ao 
Congresso a criação de leis que criminalizassem, 
de fato, o preconceito contra pessoas LGBT.

 Além da aprovação, existe ainda outras duas 

possibilidades: algum dos ministros pedir para 
estudar o processo mais a fundo (o que pode levar 
anos) ou o STF reprovar as ações. 

 Nas duas ações em julgamento, o Partido 
Popular Socialista (PPS) e Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) pedem a 
criminalização de todas as formas de ofensas, 
individuais e coletivas, homicídios, agressões e 
discriminações motivadas pela orientação sexual 
e/ou identidade de gênero, real ou suposta, da 
vítima.

 Pelo atual ordenamento jurídico, a tipi�ca-
ção de crimes cabe ao Poder Legislativo (Câmara 
dos Deputados e Senado Federal). A homofobia 
ainda não é considerada crime no código  penal 
brasileira. 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou 
para hoje (14) a conclusão do julgamento da ação 
para criminalizar a homofobia e transfobia. A 
sessão, que teve início ontem (13), será retomada 
às 14h, para a votação dos ministros.

 

S T F  d e c i d e  h o j e  s o b r e  a  c r i m i n a l i z a ç ã o  d a  h o m o f o b i a 

Deputadas apresentam PL em defesa da liberdade de ensino

 As deputadas da bancada feminista do PSol 
na Câmara Federal protocolaram, no dia 06/02, o 
Projeto de Lei nº 502/2019 que institui o programa 
“Escola Sem Mordaça” em todo o território nacio-
nal. A proposta foi apresentada pela deputada 
federal Talíria Petrone. 
 A Constituição Federal já garante liberdade 
de expressão e de opinião a professores, estudan-
tes e funcionários. No entanto, constantes ataques 
contra pro�ssionais da educação têm buscado 
reduzir essas garantias.

 De acordo com Talíria Petrone, o projeto é 
“um instrumento de resistência para enfrentar o 
avanço do Escola Sem Partido. A escola precisa ser 
um espaço de diversidade, inclusão social”.
 O PL 502/19 visa garantir a livre expressão de 
pensamentos e de ideias e defende a vedação, em 
sala de aula ou fora dela, de quaisquer tipos de 
censura a estudantes e docentes. O texto também 
rea�rma que devem ser respeitados os tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o 
Brasil participa.
 A 2ª vice-presidente da Regional Rio de 
Janeiro do ANDES-SN e coordenadora do Grupo 
de Políticas Educacionais, Elizabeth Barbosa, 
ressalta a importância do projeto e a necessidade 
de mobilização para pressionar por sua aprovação. 
“Tomara que o projeto ganhe força. Esse PL tem 
tudo a ver com o que entendemos enquanto 
projeto de um país democrático, de direitos e de 
liberdade de expressão. Um país onde a educação 
é para todos, para que o indivíduo possa ter 
melhores condições de vida, com menos desigual-
dade”. 

Com informações do ANDES-SN

 Con�ra no site da ADUFOP a íntegra do 
Projeto.

NACIONAL

 Os ministros devem definir se o Supremo pode criar regras temporárias 
para punir agressores do público LGBT - Rosinei Cou�inho/SCO/STF
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luta

En�idades lançam Fórum de Luta por Direitos e Liberdades Democrá�icas

Com informações ANDES-SN

 Gonçalves reforça ainda o caráter de ampla 
unidade no Fórum, que reúne diversas entidades e 
movimentos em torno de uma pauta comum. “A 
ideia é a avançarmos nesse processo. A avaliação é 
que esse pode ser um espaço em que possamos 
avançar efetivamente na unidade de ação. Neste 
momento, unidade de ação para derrotar a 

Reforma da Previdência e todos os ataques anun-
ciados pelo governo. E, que no futuro, possa ser 
um espaço também que contribua no processo de 
reorganização da classe trabalhadora”, avalia.

 Outros eixos presentes são a luta contra a 
criminalização dos movimentos sociais, pela 
revogação da EC/95, em defesa do emprego, 
salário e moradia. A defesa do setor público estatal 
e a luta contra as privatizações também estão no 
manifesto. Por último, o Fórum se posiciona pela 
liberdade de ensinar e de aprender, em defesa da 
autonomia das instituições de ensino públicas.

 O manifesto é composto por onze eixos, 
como a defesa dos direitos trabalhistas e o posicio-
namento contrário ao �m do Ministério do 
Trabalho. A defesa da Previdência Pública e univer-
sal e a luta contra reforma da Previdência também 
estão na pauta. Além do Sindicato Nacional, estão na cons-

trução do Fórum movimentos sociais, sindicais, 
estudantis e organizações políticas da cidade e do 
campo. O Fórum elaborou um manifesto que está 
aberto a adesões. “As entidades nacionais estão 
sendo convidadas a assinar o manifesto, mas as 
locais que queiram contribuir também podem 
aderir . A ideia é que nos estados haja uma replica-
ção de fóruns como esse  - de mesmo nome ou não 
– mas com a mesma discussão política”, explica o 
presidente do ANDES-SN, Antônio Gonçalves.

 Compõem, ainda, o manifesto as defesas da 
Educação e da Saúde Públicas gratuitas e de quali-
dade e das Liberdades Democráticas. O Fórum 
também luta pela Reforma Urbana e Agrária, em 
defesa da política de igualdade racial, de gênero e 
respeito às diversidades sexuais.

 O ANDES-SN participará na próxima terça-
feira (19) do lançamento do Fórum Sindical, 
Popular e de Juventude por direitos e liberdades 
democráticas. O espaço tem como objetivo a 
construção de uma ampla unidade para lutar 
contra os ataques à classe trabalhadora. A partici-
pação no Fórum é uma deliberação do 38º 
Congresso ANDES-SN, realizado em Belém (PA), 
entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro.

ERRATA:
Na matéria “38º Congresso do ANDES aprova centralidade da luta” da Edição 186 do ADUFOP Últimas Notícias o departamento correto dos 
docentes André Mayer, Kathiuça Bertollo, Marlon Garcia, Paula Leão, Rafaela Fernandes e Ricardo Wanzeller é DESSO e não DECSO como foi 
publicado.
Na mesma matéria, a professora Maria Tereza de Freitas (DEALI) apareceu como representante da ADUFOP no Congresso mas ela não pode 
participar do mesmo. 

A ADUFOP, assim como o ANDES-SN, é a favor a Projeto de Lei 502/19 que 
ins�itui o programa Escola Sem Mordaça em todo território nacional 

NACIONAL


