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ASSOCIAÇÃO
HUMANOS

DE

NACIONAL

LÉSBICAS,

DE

JURISTAS

GAYS,

PELOS

BISSEXUAIS,

DIREITOS

TRAVESTIS,

TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E INTERSEXUAIS (ANAJUDH-LGBTI),
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
30.091.952/0001-29, com sede na rua Treze de Maio, 778, conjunto 03, São
Francisco, Curitiba – PR, CEP: 80.510-030, representada por seu presidente,
Rafael dos Santos Kirchhoff, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil nº 46.088, portador da cédula de identidade RG nº
7940415-2

e

inscrito

no

CPF/MF

sob

n.º

007.445.359-99,

vem,

respeitosamente, por sua advogada, com fundamento no artigo 138 do Código
de Processo Civil e no artigo 7º, § 2º da Lei 9.868/99, requerer sua admissão
nos autos do processo em epígrafe, na qualidade de
AMICUS CURIAE
Conforme os fundamentos que passa a expor.

1. DA TEMPESTIVIDADE
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que
os pedidos de ingresso de amicus curiae podem ser formulados até a inclusão
do processo em pauta de julgamento (ADI 4.071- AgR/DF, Rel. Min. MENEZES
DIREITO).
Considerada a fase processual dos presentes autos, não se apresenta
óbice temporal à formulação do presente pedido.
2. DA REPRESENTATIVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
A ANAJUDH-LGBTI foi fundada em 30/06/2017, tendo como finalidades
fundamentais a defesa do direito à igualdade e a promoção dos direitos
humanos da população LGBTI, conforme explicita-se no artigo 3º de seu
Estatuto Social, anexo.
Dentre suas finalidades específicas, expostas no artigo 4º do supracitado
estatuto, está a atuação perante o sistema de justiça na promoção dos direitos
e garantias fundamentais da população LGBTI e do exercício da cidadania.
Mais

especificamente

relacionada

com

a

presente

Arguição

de

Descumprimento de Preceito Fundamental, a organização declara como sua
finalidade a seguinte:
Art. 4º. Constituem finalidades específicas da ANAJUDHLGBTI:
(...)
VI – Defender o direito à ampla liberdade de expressão,
bem como a liberdade de cátedra, nos termos da
Constituição Federal, favorecendo a livre formação de
cidadãs despidas de qualquer forma de preconceito.

Trata-se de organização não governamental, sem fins lucrativos, cujos
objetivos se relacionam precipuamente à defesa de direitos relacionados com
a temática da presente ação, havendo evidente pertinência temática, portanto.
Ressalte-se que a ANAJUDH-LGBTI tem atuado no acompanhamento
do movimento nacional de restrição à liberdade de cátedra que pode ser
identificado como “Escola sem Partido”, tendo, portanto, informações
relevantes a compartilhar na análise da presente ação.
Dentre tais atuações, a ANAJUDH-LGBTI ingressou como amicus
curiae na ADPF 578, que aborda tema semelhante aos presentes autos, bem
como teve seus memoriais acatados e parte deles citado no acórdão que
julgaou a ADPF 457.
Dessa forma, a ANAJUDH-LGBTI tem pertinência temática com a
presente, bem como é representativa no âmbito do debate que amplamente se
instaurou no país acerca do direito à educação inclusiva, plural e para o
exercício da cidadania.
3. DO IMPACTO SOCIAL DA PRESENTE AÇÃO
A busca por controlar os conteúdos escolares tem avançado por todo o
Brasil, através de iniciativas legislativas em âmbito federal, estadual ou mesmo
municipal. Na prática, trata-se da tentativa de cerceamento da discussão de
quaisquer temas ligados à direitos humanos, o que coloca em risco a
efetivação de uma educação livre, plural, sem censura e comprometida com a
realização dos mandamentos constitucionais e convencionais de construção
de uma sociedade sem discriminações de qualquer natureza.

Os dados nacionais permitem perceber o quanto as iniciativas relativas
ao que se chama amplamente de “Escola sem Partido” são coordenadas. De
acordo com levantamento realizado pela revista Nova Escola 1 , são 147
projetos de lei em todo o país. Destes, 108 envolvem amplamente o “Escola
sem Partido”, enquanto 39 são relativos especificamente à proibição de temas
relacionados à igualdade e diversidade sexual e de gênero.
Sendo tal levantamento de abril de 2018, a tendência é que ainda mais
projetos tenham sido propostos, em toda extensão nacional.
Trata-se, portanto, de tema de indiscutível impacto social, sendo
essencial, para a garantia da democraticidade da análise da temática, que a
sociedade civil organizada possa ingressar nos presentes autos, de forma a
colaborar para o amplo debate a ser realizado.
4. DOS PEDIDOS
Assim, considerando a relevância da matéria e a representatividade do
ANAJUDH-LGBTI para o pedido, requer-se sua admissão na qualidade de
amicus curiae.
Requer, explicitamente, que seja possibilitado à ANAJUDH-LGBTI a
apresentação de memoriais, bem como a realização de sustentação oral
quando do julgamento dos presentes autos, de forma a trazer informações de
extrema relevância à solução do feito, tendo em vista sua história na defesa
dos direitos aqui abordados.
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Termos em que,
Pede deferimento.
Curitiba, 04 de maio de 2020.
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