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28 de dezembro de 2021. 

 
Ofício ao Ministro André Mendonça 
Refte: Declaração do Deputado Sóstenes Cavalcante, que afirmou que 

Vossa Excelência teria induzido o Senado Federal em erro em vossa 
sabatina. 
E-mail: <gmalm@stf.jus.br>  

 
ABGLT – Associação Nacional de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, CNPJ n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ABMLBTI – 

Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ANTRA – Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais, CNPJ n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e GADvS – Grupo de 

Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, inscrito no CNPJ n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
por seu advogado signatário, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o quanto segue: 
 

As Entidades signatárias estão estarrecidas e em choque 
com as afirmações do Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), a ele 
atribuídas por matéria da Folha de São Paulo Online de 15 de outubro de 

2021, as quais, em bom português, significam que Vossa Excelência teria sido 
treinado para dar uma resposta capciosa sobre o direito constitucional ao 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, para dar a entender uma coisa 
(que defende que a Constituição reconhece atualmente este direito) quando, 
na verdade, estaria querendo dizer outra (que não reconhece a existência deste 

direito por ele não estar expresso na Constituição).1 Isso porque o discurso 
de Vossa Excelência ao Senado Federal obviamente quis passar a 

impressão de que reconhecerá o direito ao casamento civil entre pessoas 

 
1 Eis a íntegra da fala do Deputado Sóstenes Cavalcante: “O que ele falou é que defende garantias e direitos 

constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que 

a Constituição garante é de homem e mulher” e "Existe uma decisão do STF [sobre casamento de pessoas do 

mesmo sexo]. Na Constituição só existe um apelo, casamento homem e mulher. Não existe casamento do mesmo 

sexo no texto constitucional"; “Foi a pergunta que mais treinou. E parte da imprensa não sabe interpretar"; e 

“Algumas pessoas, por conta de manchetes, são mais leigas e não estão entendendo. A partir de amanhã vamos 

esclarecer para a comunidade evangélica através de vídeos e tudo”. Cf. 

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/12/mendonca-deu-resposta-treinada-e-nao-defendera-

casamento-gay-no-stf-diz-lider-evangelico.shtml>. No mesmo sentido, atribuindo uma fala com palavras um 

pouco diferentes, mas no mesmo sentido (algo comum em paráfrases da mídia): ““Tecnicamente a resposta dele 

está impecável. Não existe esse direito constitucional. A resposta dele é tecnicamente perfeita. Eu vou na letra do 

que ele respondeu e vou na Constituição. Se a Constituição não garante isso, isso [casamento entre pessoas do 

mesmo sexo] não existe. Ele foi muito bem treinado para uma pergunta difícil como essa.”. Cf. 

<https://www.oantagonista.com/brasil/a-pegadinha-do-casamento-gay-na-ccj-do-senado/> e 

<https://www.oantagonista.com/brasil/contarato-sobre-pegadinha-de-mendonca-na-sabatina-nao-quero-crer/>. 
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do mesmo sexo enquanto um direito constitucional já existente. Isso 

porque, ao contrário da inepta e ideologicamente reacionária manifestação do 
Deputado Sostenes Cavalcante, o direito constitucional ao casamento civil 
entre pessoas do mesmo sexo existe, por interpretação sistemática e 

teleológica do Direito, como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no 
REsp 1.183.378/RS, quando peremptoriamente atestou que: “Os arts. 1.514, 
1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam 
expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se 
enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros 
princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da 
dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar” 

(item 8 da ementa). Isso em consonância com o reconhecimento da união 
estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união 
duradoura, pública e contínua entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar e união estável constitucionalmente protegida, em “Reconhecimento 
que é de ser feito segundo as mesmas regras e consequências da união estável 
heteroafetiva”. Decisões estas que demonstram a existência do direito 
constitucional ao casamento civil homoafetivo, como reconhecido inclusive 
pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 175/2013). 

 
Logo, é inepta a fala do Depurado Sostenes Cavalcante ao 

defender que não haveria nenhum direito constitucional a pessoas LGBTI+, 
pois ignora o direito a não-discriminação e a ter discriminações racistas (cf. 
ADO 26 e MI 4733, que reconheceram a homotransfobia como espécie de 

racismo) e ignora ainda o direito contra discriminações atentatórias a direitos 
e liberdades fundamentais em geral, que devem ser punidas pelo Estado (art. 

3, IV, e 5, XLI e XLII).  
 
Seja como for, fato é que o parlamentar acusou Vossa 

Excelência de ter induzido em erro o Senado Federal. Isso porque, 
independentemente de concordância sobre a existência do direito 

constitucional ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo por 
interpretação sistemático-teleológica do texto constitucional que não finja que 
não sabe que garantia de direitos nunca esteve vinculada apenas à sua 

previsão literal em textos normativos (a interpretação extensiva e a analogia 
garantidoras de direitos como prova cabal disso), evidentemente Vossa 
Excelência, enquanto sabatinado, sabia perfeitamente que, ao usar as 

palavras que usou, passaria a impressão de defender a existência de tal 
direito, à luz da interpretação constitucional. 

 
Nesse sentido, as Entidades signatárias apontam que, 

obviamente, fazer um discurso capcioso para denotar afirmar algo (no caso, 

que votará enquanto Ministro pelo direito ao casamento civil entre pessoas do 
mesmo sexo) quando na verdade quis dizer outra (negar este direito por 
entender, de forma inepta, que a ausência de previsão expressa dele geraria 

necessariamente sua “inexistência”) implica na postura de pura e 
simplesmente MENTIR na sabatina ao Senado Federal. Entenda-se, não 
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são as entidades signatárias que estão fazendo tal acusação a Vossa 

Excelência, foi o Deputado Sóstenes Cavalcant, ao afirmar o que afirmou sobre 
Vossa Excelência (cf. supra). 

 

Parafraseando famosa máxima do Ministro Sávio de 
Figueiredo no STJ, o Direito não é jogo de espertezas, é instrumento ético de 
garantia dos direitos de cidadania (STJ, REsp 65.906/DF). Pois bem, o mesmo 

precisa ser afirmado sobre sabatinas: é intolerável que alguém MINTA na 
sabatina para ser aprovado, sem a dignidade e a coragem inerentes ao cargo 

de Ministro da Suprema Corte de assumir suas próprias posições. Mentir em 
sabatina para ser aprovado por nefasto estratagema de induzir Senadores(as) 
em erro precisa ser entendido como conduta geradora de crime de 

responsabilidade de agir contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo de 
Ministro da Suprema Corte. E certamente a reputação ilibada de que fala a 

Constituição precisa supor a decência da pessoa não MENTIR em uma 
sabatina. 

 

Logo, as Entidades signatárias defendem que caso se 
comprove que Vossa Excelência (ou qualquer outra pessoa sabatinada) tenha 
induzido em erro o Senado Federal e, assim, mentido em sua sabatina, 

necessário será decretar-se seu impeachment, pelo citado crime de 
responsabilidade. Afinal, não se pode seriamente dizer que pessoas 

sabatinadas perante o Senado Federal teriam um pseudo “direito subjetivo” 
de mentir na sabatina, para induzir Senadoras e Senadores em erro para, com 

isso, colher votos favoráveis. 
 
Por todo o exposto, conclama-se Vossa Excelência a se 

manifestar sobre a declaração do Deputado Sostenes Cavalcante, para 
explicar se votará em defesa do direito ao casamento civil entre pessoas do 
mesmo sexo se o tema surgir na Corte, ou se teve a nefasta conduta de fazer 

uma fala que julgou capciosa para, na hora H, votar contra este direito, cuja 
existência foi tão bem demonstrada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

histórico julgamento do REsp 1.183.378/RS (cf. supra). 
 
Sem mais para o momento, permanecemos no aguardo de 

vossa resposta, ficando ademais à disposição para quaisquer explicações que 
se façam necessárias. 

 
São Paulo, 20 de dezembro de 2021. 

 

(assinado eletronicamente) 
ABGLT, ABMLBTI, ANTRA e GADvS 

pp. Paulo Iotti – OAB/SP n.º 242.668 
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