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RESUMO 
Este artigo visa analisar quais as repercussões do constitucionalismo 
feminista nas decisões no Supremo Tribunal Federal na busca pela 
igualdade de gênero. A pesquisa se desenvolveu a partir de revisão 
bibliográfica e pela análise de uma decisão de grande repercussão do 
Supremo Tribunal Federal em questões implicadas em controvérsias de 
gênero. Concluiu-se pela presença de um constitucionalismo feminista 
revelado no posicionamento dos ministros no caso analisado, 
permitindo uma releitura dos direitos fundamentais. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the repercussions of feminist 
constitutionalism on the decisions of the Federal Supreme Court in the 
search for gender equality. The research was developed from a 
bibliographic review and by the analysis of a decision of great 
repercussion of the Federal Supreme Court on issues involved in gender 
controversies. It was concluded by the presence of a feminist 
constitutionalism revealed in the position of the ministers in the 
analyzed case, allowing a reinterpretation of fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma vertente do constitucionalismo moderno tem ganhado espaço nas discussões 

sobre uma parcela excluída do constitucionalismo clássico, as constitucionalistas. Essa 

perspectiva do constitucionalismo, chamada de constitucionalismo feminista, é caracterizada 

como um movimento acadêmico fundado por “professoras e pesquisadoras do direito 

constitucional de vários países, com o objetivo de ressignificar os cânones epistemológicos, 

teóricos, metodológicos e dogmáticos do constitucionalismo na tradição contemporânea” 

(SILVA; BARBOSA, FACHIN, p. 2021). 

Este trabalho parte do seguinte questionamento: qual a influência do 

constitucionalismo feminista na construção e na inserção de uma perspectiva de gênero na 

jurisprudência brasileira do STF? Objetiva-se, assim, analisar o compromisso do 

Constitucionalismo Feminista com as questões de gênero perante a Corte Suprema brasileira 

por meio da análise de uma decisão da Suprema Corte brasileira. 

Partimos do pressuposto de que o constitucionalismo feminista emerge para 

redirecionar a jurisprudência da Suprema Corte a partir de uma visão de gênero e do 

protagonismo das mulheres e de grupos minoritários, permitindo uma releitura dos direitos 

fundamentais sob a inclinação dos feminismos e de movimentos sociais que defendem a 

igualdade de gênero. 

Este trabalho foi construído a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa e 

exploratória. A análise de conteúdo foi realizada sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal em questões que envolvam gênero e políticas públicas. A busca foi feita no próprio site 

do STF, por meio das caixas de pesquisa disponibilizadas ao pesquisador. Optamos por 

pesquisar as seguintes palavras-chaves: “políticas mulheres” e “gênero”. 

Ao final, pretende-se corroborar, a partir dos trabalhos científicos estudados e da 

jurisprudência alcançada, não só a necessidade de se refletir sobre uma nova ordem 

constitucional, genuinamente movida pela isonomia e democracia, mas também revelar a 

importância da perspectiva metodológica dessa vertente constitucional na análise de questões 

de gênero na Suprema Corte. 
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2 CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA: A NECESSIDADE DE UMA NOVA EPISTEMOLOGIA 

 

O constitucionalismo tradicional nasceu abraçado com o princípio da igualdade, mas 

dentro de um discurso genérico e neutro, voltado para um modelo genérico de pessoas e com 

uma proteção bastante ampla e não especificada para as questões de gênero. 

Todavia, essa neutralidade constitucional de neutra nada tem, pelo contrário, atende a 

um padrão dominante, masculino, branco, de classes mais altas que não privilegia pessoas de 

baixa renda. Partindo da constatação de que essa neutralidade não é neutra, mas que alimenta 

os privilégios masculinos, que reproduz e cristaliza os estereótipos, o constitucionalismo 

feminista busca incluir uma perspectiva de gênero no Direito Constitucional com a finalidade 

de desafiar a relação entre Direito Constitucional e feminismo. É uma relação tensa, mas que 

precisa ser questionada, já que o constitucionalismo feminista visa estruturar o sistema 

constitucional a partir da própria experiência de fazer a Constituição, pois é uma teoria aplicada 

e interpretada por mulheres.  

Todavia, não é suficiente que as mulheres façam parte da elaboração das normas 

constitucionais. O constitucionalismo feminista vai além disso e objetiva a realização concreta 

dos direitos: 

 

O Direito Constitucional Feminista (ou Direito Constitucional a partir de uma 
perspectiva de gênero) é resultado do pensamento crítico feminista que vem 
modificando o mundo político-jurídico e construindo novos conceitos a partir das 
noções de poder, justiça, liberdade e recontextualizando a igualdade no Estado 
Constitucional para formular propostas concretas e corrigir as injustiças baseadas na 
dinâmica de dominação/subordinação entre homens e mulheres que acarretam a 
negativa ao acesso das mulheres ao espaço público. (TOMAZONI; BARBOZA, 2017). 

 

A história do Constitucionalismo e do Feminismo se encontram. A ideia do 

constitucionalismo feminista não é a exclusão do constitucionalismo tradicional, mas a inclusão 

de tudo que está fora dos padrões dessa perspectiva e perceber a diferença como uma 

oportunidade para propiciar às mulheres e a grupos minoritários igual respeito e consideração 

na vida pública, a busca por um modelo político e social.  

O constitucionalismo feminista representa uma nova perspectiva metodológica e 

dogmática constitucional baseada na releitura do constitucionalismo a partir da 

intelectualidade e experiência das mulheres. (SILVA; BARBOSA, FACHIN, p. 2021). O 
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constitucionalismo foi um movimento social, cultural, político, jurídico, econômico, e o 

constitucionalismo feminista nasce para dar voz a uma parcela excluída da comunidade de 

constitucionalistas, de produtores do conhecimento desse movimento tão importante que 

mudou a vida das mulheres e sua relação como sociedade (SILVA; BARBOSA, FACHIN, p. 2021). 

Essa nova vertente do constitucionalismo surgiu a partir de questionamentos como: 

como seria o Direito Constitucional se desde o final do século XVIII as mulheres tivessem sido 

ouvidas, se tivessem sido consideradas sujeitos de direitos e integrado o processo 

constitucional? Que diferença isso teria feito na vida das mulheres no decorrer dos anos? Por 

que a maioria dos professores, pesquisadores, referências de direito constitucional, são 

homens? Diante desses questionamentos, o constitucionalismo feminista tem dentre seus 

desafios romper o silêncio das mulheres na teoria constitucional e também nos espaços de 

poder que constroem a Constituição.  

Asseveramos que a teoria do constitucionalismo feminista ainda está em plena 

edificação pela doutrina constitucional mundial, inserida no constitucionalismo 

contemporâneo como um condutor do exercício do poder constituinte no contexto de uma 

nova era da democracia (RUBIO-MARÍN; IRVING, 2019). 

Os direitos não são legitimados por sensibilidade daqueles que detêm o poder, mas por 

meio de “processos de luta pela dignidade humana” (FLORES, 2002). No Brasil, a participação 

das mulheres no debate sobre os seus direitos ocorreu no contexto de redemocratização com 

a participação de mulheres na Assembleia Constituinte. De fato, esse acontecimento foi um 

marco da participação ativa das mulheres na história constitucional brasileira, com atuação em 

diversas comissões temáticas de maneira significativa. Contudo, ainda assim era baixa a 

representatividade das mulheres. De 559 membros do Congresso Nacional, apenas 26 

deputadas representaram a participação política feminina, nenhuma representante do Senado. 

Essa representatividade foi denominada como “lobby do batom” (SILVA; BARBOSA, FACHIN, n. 

p. 2021). 

Quando da promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988, o Presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães, fez questão de ressaltar a atuação 

expressiva das mulheres e do quanto aquele momento histórico possibilitaria o aumento da 

representação feminina nas eleições futuras (BRASIL, 1988). 
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No contexto brasileiro, algumas mulheres constitucionalistas têm tomado à frente desse 

movimento buscando a inserção dessa nova epistemologia, como as professoras de Direito, 

Christine Oliveira Peter da Silva e Melina Girardi Fachin (SILVA; BARBOSA, FACHIN, n. p. 2021). 

Estas autoras, professoras e pesquisadoras, têm se empreitado na consolidação de um 

constitucionalismo feminista voltado a políticas públicas de expressão de gênero e o título 

escolhido representa uma quebra de paradigmas que enfrentamos até hoje no discurso da 

dogmática constitucional (SILVA; BARBOSA, FACHIN, n. p. 2021). 

O constitucionalismo feminista representa uma pluralidade de constitucionalismos, o 

que aumenta a complexidade com a qual o Direito Constitucional precisa lidar.  

 

3 A JURISPRUDÊNCIA DO STF PELAS LENTES DO CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA 

 

Os movimentos sociais feministas, LGBTQIA+, partidos políticos, organizações da 

sociedade civil, em articulação (ou não) com setores do Estado, têm se mobilizado ao redor do 

STF, preparando o ajuizamento de demandas sobre as pautas levantadas pelos grupos 

minoritários, o que acaba implicando no posicionamento dos ministros da Corte (VIEIRA; FILHO, 

2020).   

O discurso constitucional ainda permanece alheio às “diferenças refletidas no 

tratamento díspar no acesso a serviços e bens, trabalho, segurança, participação política e 

mesmo na estrutura e formação do direito” (SILVA, 2021). Nessa toada, é notório o papel do 

Supremo Tribunal Federal no que tange ao sistema de precedentes adotado no país, revelando 

a necessidade de uma presença maior da hermenêutica feminista no processo decisório. Dessa 

forma, objetivamos analisar se essa vertente constitucional se encontra inserida nos discursos 

jurisprudenciais do STF e como essa abertura pode favorecer a análise de matérias que 

envolvam gênero e políticas públicas. 

Para análise do conteúdo, buscamos registros jurisprudenciais no próprio site oficial do 

STF. Quando buscadas as decisões pertinentes a essa pesquisa, detectamos um interstício de 

publicação de 2008 a 2021. Quando pesquisada a palavra “gênero” na caixa de busca 

jurisprudencial da Suprema Corte encontramos 371 (trezentos e setenta e um) resultados. 

Quando pesquisado “políticas mulheres”, 55 (cinquenta e cinco) resultados são demonstrados. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

434 

Os julgados encontrados apontam jurisprudências consolidadas sobre vários assuntos que 

abordam políticas para mulheres, gênero, raça e ações afirmativas.  

Dentre estes, escolhemos para análise neste artigo um caso que causou grande 

repercussão nacional no ano de 2020: a vedação da divulgação de materiais didáticos com 

informações sobre “ideologia de gênero” em escolas da rede municipal. 

Em 24 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou, por unanimidade, 

inconstitucional uma lei de 2015 do município de Novo Gama/ Goiás (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 457). Esta lei proibia a divulgação de quaisquer 

materiais didáticos com informações sobre “ideologia de gênero” em suas escolas. No mesmo 

ano, a Corte Suprema também declarou inconstitucional trecho em comum de uma legislação 

de 2018 do município de Foz do Iguaçu/ Paraná (Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 526), que vedava políticas de ensino, materiais e atividades escolares que 

supostamente inclinariam para aplicação de uma ideologia de gênero ou orientação sexual. 

A matéria teve tamanha repercussão que o mesmo precedente foi aplicado ainda para 

outros municípios, como Cascavel/ PR, Ipatinga/ MG. A ADPF 457 teve como relator o Ministro 

Alexandre de Morais a ação instaurada pelo Procurador-Geral da República. No caso da ADPF 

526, a Relatora foi a Ministra Carmen Lúcia e a ação instaurada pelo Partido Comunista do Brasil 

(PC do B).  

No estudo desses dois casos percebemos uma diferença peculiar entre ambos: o 

ingresso no processo de amicus curiae na ADPF 457. O amicus curiae é comumente conhecido 

como “amigo do tribunal”, é alguém que detém amplo conhecimento sobre a discussão ali 

travada. O amicus curiae tem a finalidade de auxiliar o magistrado no julgamento quando a 

causa tem grande repercussão e requer o conhecimento da matéria de forma aprofundada por 

pessoas físicas ou jurídicas, que não seja conteúdo de domínio do magistrado, como preconiza 

o Código de Processo Civil, em seu art. 138: 

 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do 
tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão 
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-
se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
intimação. 
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Na ADPF 457, ingressaram como amicus curiae os seguintes participantes que seriam 

afetados pelo julgamento: Grupo Dignidade – Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros 

e a Aliança Nacional LGBTI; Associação Nacional de Juristas Evangélicos – Anajure; a Associação 

Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

Transexuais, Transgêneros e Intersexuais (Anajudh-LGBTI); Artigo 19 Brasil; Ação Educativa 

Assessoria, Pesquisa e Informação; ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Intersexos; ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(STF, ADPF 457, p. 30). 

A ADPF 457 foi julgada após a participação processual como amicus curiae de vários 

movimentos e grupos LGBTQIA+. A presença de vários grupos e movimentos sociais que 

possuem interesse no julgamento corrobora o sentido e finalidade do constitucionalismo 

feminista, qual seja, possibilitar a participação dos verdadeiros interessados na análise dos seus 

direitos. Barboza e Demetrio (2019) tematizam essa atribuição do constitucionalismo feminista 

em busca da inclusão de uma perspectiva de gênero nas decisões judiciais do Supremo Tribunal 

Federal.  

O Relator Ministro Alexandre de Morais argumenta que o município demandado, ao 

proibir a propagação de materiais com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais, 

contribui para a permanência e defesa da discriminação embasado na orientação sexual e 

identidade de gênero e, com isso, deixa de cumprir com sua incumbência estatal de desenvolver 

e articular políticas que visem a inclusão. Em uma extensa análise sobre os efeitos das 

desigualdades na sociedade, Alexandre de Morais afirma que “nos Estados onde o respeito à 

efetividade dos direitos humanos fundamentais não for prioridade, a verdadeira Democracia 

inexiste” (STF, ADPF 457, p. 14).  

O ministro relator fundamenta seu voto também no precedente da Corte, a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 4.277 (Relator Min. Ayres Britto, DJe de 14.10.2011) e discute 

enfaticamente a discriminação de gênero no seu voto, mencionando vários normativos já 

existentes que desaprovam todo tipo de ofensa aos direitos humanos, como o documento 

editado pela Organização das Nações Unidas “Nascidos Livres e Iguais – Orientação Sexual e 

identidade de Gênero no Regime Internacional de Direitos Humanos” e o Parecer Consultivo 

OC-24/2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao final, julga procedente a ADPF 

457. 
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O segundo ministro a preferir voto foi Edson Fachin que, da mesma forma, se posiciona 

contrário à vedação impugnada: 

 

O reconhecimento da identidade de gênero é, portanto, constitutivo da dignidade 
humana. O Estado, para garantir o gozo pleno dos direitos humanos, não pode vedar 
aos estudantes o acesso a conhecimento a respeito de seus direitos de personalidade 
e de identidade. (STF, ADPF 457, p. 31). 

 

No voto do Ministro Gilmar Mendes, o terceiro e último a votar, é possível verificar 

também a menção de que a vedação da divulgação de materiais didáticos com informações 

sobre “ideologia de gênero” em escolas “acaba cristalizando uma cosmovisão tradicional de 

gênero e sexualidade que ignora o pluralismo da sociedade moderna” (STF, ADPF 457, p. 41). O 

voto do Ministro Gilmar Mendes permeia a noção de que vivemos em uma sociedade plural, 

onde diferentes grupos convivem, das mais variadas origens, classes e culturas e fundamenta 

em várias normas internacionais que vedam a discriminação. A análise deste ministro é mais 

profunda e dá ênfase à necessidade de discussões sobre gênero nas escolas com o objetivo de 

estimular valores plurais, da empatia e tolerância como forma de superar atos de discriminação 

e de violência contra minorias, o que levou, inclusive à criminalização da homofobia como tipo 

penal de racismo pelo STF. 

Passando à análise do julgamento da ADPF 526, não identificamos participação de 

movimentos ou grupos. Nesse julgamento, a discussão da relatoria gira, em grande parte, em 

torno da usurpação da competência da União para legislar, visto que, de acordo com aquela, o 

dispositivo da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu fere o inciso XXIV do art. 22 e ao 

inciso IX do art. 24 da Constituição da República, ao se apoderar da competência da União para 

disciplinar sobre educação. 

O voto da relatora adentra a temática do gênero quando a Ministra ressalta também o 

entendimento pacificado do Supremo Tribunal que proíbe a discriminação em razão de sexo, 

gênero ou orientação sexual (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277, Relator Min. Ayres 

Britto, DJe de 14.10.2011). O entendimento no qual se baseia a relatora reconhece o direito à 

preferência sexual como derivação do princípio da dignidade da pessoa humana, onde o uso da 

sexualidade está relacionado também à autonomia da vontade das pessoas. 

Citado o trecho da decisão na qual se embasa a relatora, esta se manifesta para julgar 

procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando 
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inconstitucional o § 5º do art. 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu. O voto da 

relatora se resume a isso, não levantando qualquer discussão sobre gênero, não obstante seja 

mulher, se limitando a mencionar uma outra decisão para justificar o entendimento 

predominante da Corte sobre a temática.  

Não é demais informar que a relatoria de processos em tribunais tem como finalidade 

expor aos outros integrantes do órgão colegiado julgador um resumo da causa, que é o 

relatório, com o consequente voto do relator, que tem peso e pode implicar no voto dos demais 

ministros que proferem seus votos em seguida. Dessa forma, o voto do relator se apresenta 

como fundamental para influenciar no convencimento dos demais julgadores, pois é aquele 

que estuda o caso com profundidade. Não foi o caso do julgado que estamos a analisar, cujo 

poder de convencimento e persuasão foi utilizado de forma limitada pela ministra relatora, 

assegurada em outros precedentes daquele Corte. 

Analisando os votos dos demais julgadores daquela ADPF, o Ministro Alexandre de 

Morais, por sua vez, mencionando sua relatoria em outro processo semelhante (referente à Lei 

do Município de Novo Gama/GO), vai mais a fundo em sua decisão. Diferentemente da relatora 

e ministra Carmen Lúcia, o ministro começa seu voto dando ênfase às questões de gênero, para 

somente depois adentrar no mérito da competência para legislar sobre a matéria, mencionando 

“a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, 

em especial das minorias” (STF, ADPF 536, p. 27). O ministro ainda ressalta a ofensa a um dos 

escopos principais da República Federativa do Brasil, que é promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e 

assevera que “a proibição à discriminação em razão do sexo, gênero ou orientação sexual já foi 

afirmada por este Supremo Tribunal Federal” (STF, ADPF 536, p. 36).  

O Ministro Alexandre de Morais discute com profundidade a discriminação de gênero 

no seu voto, mencionando vários normativos já existentes que desaprovam todo tipo de ofensa 

aos direitos humanos, como o documento editado pela Organização das Nações Unidas 

“Nascidos Livres e Iguais – Orientação Sexual e identidade de Gênero no Regime Internacional 

de Direitos Humanos” e o Parecer Consultivo OC-24/2017 da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Por fim, o ministro acompanhou o voto da relatora para declarar a 

inconstitucionalidade do § 5º do art. 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu/PR. 
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No voto do Ministro Gilmar Mendes é o mesmo proferido na ADPF 457 que não nos cabe 

repetir, pois já detalhado anteriormente. Contudo, cabe frisar que o Ministro Gilmar Mendes 

trata do dever do Estado de promover políticas públicas de igualdade e não discriminação, da 

responsabilidade estatal de adotar um amplo conjunto de providências, inclusive visando a 

educação, orientação e prevenção, como o debate sobre conscientização sobre as concepções 

de gênero e sexualidade. O ministro conclui entendendo que ao vedarem a difusão de materiais 

didáticos que promovam a discussão sobre questões de gênero e sexualidade, as normas 

analisadas ainda violaram os direitos fundamentais à igualdade e à não discriminação. Ao final, 

também acompanha o voto da relatora.  

Na comparação dos dois julgados sobre a mesma matéria, no entanto, com relatores 

diferentes e com um detalhe que os diferencia (participação do amicus curiae na ADPF 457), é 

perceptível que a hermenêutica constitucional feminista já ressoa no Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, essa vertente se fez mais presente no julgamento da ADPF 457, ao identificarmos 

neste processo uma decisão mais democrática com a participação efetiva daqueles que seriam 

mais afetados pelo resultado improcedente daquela ação, os movimentos LGBTQIA+.  

Chamou-nos atenção na ADPF 526 a imparcialidade da relatora e ministra Carmen Lúcia, 

que é mulher, às questões de gênero no seu relatório e voto, deixando à margem um “poder” 

que tinhas nas mãos como relatora, qual seja, o de influenciar no voto dos demais ministros, 

embora o resultado tenha sido positivo em ambos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O constitucionalismo feminista não é um constitucionalismo voltado apenas para as 

expectativas das mulheres, contempla também todas as opções que possam se relacionar às 

exclusões que o padrão patriarcal masculino e geralmente branco criou, amparando as 

expectativas interseccionais. É um constitucionalismo que se coloca à disposição da diferença, 

como sinônimo de igualdade.  

Com este artigo, analisamos e comparamos duas decisões cujos colegiados foram 

compostos por julgadores diversos, mas de um mesmo tribunal, o Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, um deles teve participação efetiva de grupos representativos de minorias (LGBTQIA+) 

que tiveram a oportunidade de argumentar e proferir o seu posicionamento.  
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Essa movimentação é percebida quando verificamos no corpo do acórdão uma 

discussão mais preocupada com as questões de gênero no processo que teve a participação 

desses grupos como amicus curiae, o que denota a presença de um constitucionalismo 

feminista revelado no posicionamento dos ministros nos casos analisados, permitindo uma 

releitura dos direitos fundamentais. 
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