PREÂMBULO

Considerando a atuação central de juristas na concretização dos direitos
humanos de pessoas LGBTI funda-se a presente associação, comprometida com a
democracia, com o Estado Democrático de Direito e com os direitos humanos e
fundamentais garantidos em documentos internacionais e na legislação nacional.
Em vista da importância que a defesa dos direitos das mulheres, principalmente
LGBTI, possui para esta associação, opta-se pela utilização do feminino como forma de
referir-se tanto a mulheres quanto a homens.
Considerando a diversidade de expressões sexuais e de gêneros possíveis,
declara-se que a expressão `LGBTI' não comporta exaustivamente as experiências cujos
direitos poderão ser defendidos por esta associação. A sexualidade humana é múltipla e
inventiva; proteger a liberdade nesse campo é compromisso da ANAJUDH, destacandose que quaisquer relações não fundadas no consentimento são rechaçadas por esta
associação.

ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS PELOS
DIREITOS HUMANOS DE LGBTI
CAPÍTULO I
DA ASSOCIAÇÃO:
Denominação, Sede, Duração e Fins
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Art. 1° - A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS PELOS DIREITOS
HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS,
TRANSGÊNEROS E INTERSEXUAIS, doravante simplesmente denominada
ANAJUDH-LGBTI, é uma associação civil de direito privado, de caráter nacional, com
sede e foro na cidade de Curitiba — PR, sito à Rua Treze de Maio, n. 778, Conjunto 03,
Centro.
Art. 2° - A ANAJUDH-LGBTI, fundada em 30 de junho de 2017, encerrando o
mês do Orgulho LGBTI, terá duração indeterminada, e sua extinção só se dará com a
aprovação de 2/3 das pessoas associadas em assembleia extraordinária convocada com
essa finalidade.
Art. 3° - A ANAJUDH-LGBTI tem por finalidade fundamental a defesa do
direito à igualdade, promoção de direitos humanos da população LGBTI e a formação
de juristas para atuarem nas demandas envolvendo Diversidade Sexual e de Gênero.
Parágrafo único. Na sua atuação, a ANAJUDH-LGBTI terá como foco a
concretização de políticas públicas voltadas a assegurar o exercício dos direitos e
liberdades fundamentais garantidos pelo ordenamento jurídico nacional e pelo direito
internacional dos direitos humanos a todas as cidadãs, sendo regida pelo presente
Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Art. 4° - Constituem finalidades específicas da ANAJUDH-LGBTI:
I — Atuar perante o sistema de justiça na defesa e promoção dos direitos e
garantias fundamentais da população LGBTI e do exercício da cidadania, inclusive
visando a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do consumidor,
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dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos e do patrimônio artístico, estético,
histórico e paisagístico;
II — Promover eventos científicos para discussão de teses e problematização
das demandas dos movimentos sociais ligados à temática de diversidade sexual e de
gênero;
III — Fomentar o debate acadêmico, através de parcerias com instituições de
ensino, realizando ações que estimulem a produção de pesquisas voltadas à reflexão
sobre a concretização de direitos às pessoas LGBTI.
IV - Amparar, defender, orientar, coligar e representar, no âmbito de sua
atuação, os seus legítimos interesses e das pessoas associadas ou quem a procure, junto
aos Poderes Públicos, inclusive na qualidade de substituta processual ativa e na
qualidade de representante ativa, judicial ou extrajudicial;
V — Pugnar junto aos órgãos públicos, nas três esferas, o estabelecimento de
políticas públicas voltadas aos Direitos Humanos de LGBTI, bem como na perspectiva
do enfrentamento da LGBTfobia social e institucional;
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.
VII- Incidir junto aos órgãos Legislativos na formulação de legislações que
garantam e implementem direitos às pessoas LGBTI de modo a impedir também
retrocesso em direitos garantidos.
Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará
qualquer discriminação de nacionalidade, idade, raça, sexo, orientação sexual,
identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política
ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional,
condição de migrante, refugiada, repatriada, apátrida ou deslocada interna, presença de
deficiência física ou mensal, característica genética, estado de saúde física ou mental,
inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra
condição.
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CAPÍTULO II
DAS PESSOAS ASSOCIADAS
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SESSÃO I
Associadas, Adesão, Direitos e Obrigações
Art. 50 - A ANAJUDH-LGBTI será formada por número ilimitado de pessoas
associadas, graduandas ou bachareladas em Direito, que tenham o compromisso de
cumprir o presente Estatuto.
Parágrafo único. Poderá adquirir a qualidade de associada, a critério do
Conselho Diretor, após solicitação da interessada, a pessoa que demonstre em sua área
de atuação profissional afinidade com a finalidade da Associação, mesmo não
possuindo formação jurídica. Perderá a qualidade de associada a pessoa que assim
desejar mediante requerimento ao Presidente ou em razão de decisão unânime do
Conselho Diretor, da qual não caberá recurso à Assembleia subsequente.
Art. 6° - Haverá as seguintes categorias de pessoas associadas:
- Associadas fundadoras: aquelas que participaram da Assembleia Geral de
Fundação da ANAJUDH-LGBTI e assinaram a Ata da Fundação, com direito a votar e
ser votada em todos os níveis ou instâncias; ou que participaram da assembléia de
eleição da diretoria definitiva;
II — Associadas efetivas: aquelas pessoas físicas que, identificadas com os
objetivos da entidade, solicitarem seu ingresso e pagarem contribuições

correspondentes. Possuem direito a votar em todos os níveis ou instâncias da associação
e a ser votadas após um ano de filiação;
III - Associadas beneméritas: aquelas pessoas físicas ou jurídicas que, pela
elaboração ou prestação de relevantes serviços às finalidades da ANAJUDH-LGBTI,
fizerem jus a este título, a critério do Conselho Diretor.
Art. 7° — As pessoas associadas ficam sujeitas à contribuição de valor a ser
definido pelo Conselho Diretor e anualmente revisado, a título de anuidade, além de
quantias específicas eventualmente destinadas a benefícios que venham a ser criados e
aos quais espontaneamente poderão aderir.
§1° - As associadas beneméritas não são obrigadas à regra disposta no caput
deste artigo.
§2° - Poderão ser estabelecidos valores diferenciados para estudantes ou
concessão de isenções, a critério do Conselho Diretor.
Art. 8° - A forma de ingresso das associadas à ANAJUDH-LGBTI deverá
seguir os seguintes procedimentos:
I — Solicitação de associação, impressa ou por meio eletrônico, por parte da
pessoa interessada;
II - Manifestação de concordância das normas estatutárias e adimplemento da
primeira mensalidade;
III — Deferimento da filiação pelo Conselho Diretor.
Parágrafo único: da decisão que indeferir o pedido de associação,
ca --FâãíSA-Fr i—ÓPJKSTBA
recurso à assembleia ordinária.
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Art. 9° - São direitos das pessoas associadas:
MIGRUFIL NI - Fazer ao Conselho Diretor, por escrito, sugestões e propostas de interess
população LGBTI;
II - Solicitar à Presidência ou ao Conselho Diretor reconsideração dos atos que
julgue não estarem de acordo com o Estatuto;
III - Tomar parte nos debates e resoluções da ANAJUDH-LGBTI;
IV - Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas
desenvolvidos pela ANAJUDH-LGBTI;
V - Ter acesso às atividades e dependências da ANAJUDH-LGBTI, desde que
seja para atender aos interesses da instituição;
VI - Votar e ser votada para qualquer cargo eletivo, após um ano de filiação
como associada efetiva;
VII - Convocar Assembleia Geral Extraordinária, mediante requerimento
assinado por 1/5 das associadas efetivas.
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Art. 100 - É dever de todas as pessoas associadas:
I — Respeitar e fazer cumprir as disposições constantes no presente Estatuto,
exigindo o seu fiel cumprimento a quem se fizer necessário;
II - Trabalhar em prol dos objetivos da associação, respeitando os dispositivos
estatutários;
III - Estar presente nas Assembleias Gerais, salvo justificativa encaminhada
por escrito ao Conselho Diretor, que aponte motivo razoável para a ausência;
IV - Satisfazer pontualmente os compromissos que contraiu junto a
ANAJUDH-LGBTI;
V - Prestigiar e defender a ANAJUDH-LGBTI, lutando pelos seus ideais, bem
como participando de todas as atividades sociais e culturais, estreitando os laços de
solidariedade e fraternidade entre todas as pessoas.

SESSÃO II
Das Penalidades
Art. 110 - A pessoa associada que não cumprir com suas obrigações para com a
instituição é passível de penalidades, a saber:
I - ADVERTÊNCIA - É pena preliminar, podendo ser aplicada pelo Conselho
Diretor verbal e por escrita proporcional às faltas cometidas pela associada;
II - AFASTAMENTO - É pena máxima e deverá ser aplicada sempre que o
Conselho Diretor julgar indigna a conduta da associada, podendo se dar de modo
temporário ou definitivo.
Art. 12° - De qualquer pena aplicada, a associada poderá recorrer, no prazo de
cinco dias, contados da ciência da pena, para a Assembleia, que decidirá na primeira
sessão ordinária ou em sessão convocada extraordinariamente para tal fim, em caráter
irrecorrível.
Art. 130 - O atraso no pagamento das contribuições devidas pelas pessoas
associadas implicará na suspensão automática dos direitos decorrentes deste estatuto,
até regularização de todas as parcelas do débito.
40 RTD/RCPJ1CTBA
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Patrimônio, Receita, Despesas

64173 8

Art. 14° - Constituem patrimônio da ANAJUDH-LGBTI todos os bens móveis,
imóveis, direito e valores que esta possui e vir a adquirir, bem como doações, taxas de
inscrições em eventos, legados, subsídios, auxílios e outras receitas por ela recebidas
sob qualquer forma lítica, devendo ser utilizado apenas para o estrito cumprimento das
finalidades deste Estatuto.
Parágrafo único — A ANAJUDH-LGBTI tem patrimônio distinto do das
pessoas associadas ou membros, que não respondem solidária ou subsidiariamente pelas
obrigações contraídas pela Associação.
Art. 150 - Constituem elementos de receita todos os valores obtidos pelo
recolhimento das mensalidades das associadas, verbas por projetos executados, por
esforços das integrantes associadas, doações ou dotações de entidades públicas e
privadas, rendas de aplicações financeiras, subvenções do Poder Público, contribuições
de entidades de classe e outros eventuais adicionais, resultantes de qualquer operação de
aplicações de valores.
Art. 16° - O produto da receita será movimentado pela Tesouraria mediante
autorização prévia de uma integrante do Conselho Diretor e ciência À Presidência, com
a apresentação de justificativa das necessidades advindas das atividades desenvolvidas
pela ANAJUDH-LGBTI.
Art. 170 - Considera-se despesa toda obrigação financeira assumida em nome
da ANAJUDH-LGBTI com o objetivo de realizar seus fins.
Art. 18° - Nenhuma despesa poderá ser efetuada fora do estritamente
necessário para o funcionamento e continuidade das ,atividades institucionais, iniciadas
e programadas pela ANAJUDH-LGBTI.
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Art. 190 - As receitas e despesas deverão ser lançadas num livro-caixa que
ficará sob os cuidados da Tesouraria e estará à disposição das pessoas componentes do
quadro social, quando solicitado ou nas Assembleias Gerais.
Parágrafo Único - A prestação de contas a cada semestre deverá ser
amplamente divulgada para que todas as associadas se mantenham informadas.
CAPITULO IV
DA ESTRUTURA ORGÂNICA
Órgãos, Competência, Componentes
Art. 200 - A ANAJUDH-LGBTI dispõe de poderes Deliberati o
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Executivo, cujas atribuições são distribuídas nos seguintes órgãos:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Diretor;
III — Conselho Fiscal.
Art. 210 - A Assembleia Geral é órgão deliberativo e será convocado conforme
disposto no presente Estatuto.
1 - As Assembleias Gerais Ordinárias tem por competência deliberar sobre a
prestação de contas do Conselho Diretor, bem como demonstração do livro-caixa;
II - A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, é soberana para deliberar
sobre qualquer assunto de interesse da instituição;
III - As Assembleias Gerais deverão sempre ser convocadas com antecedência
de no mínimo 7 dias após publicação convocatória na sede e por meio eletrônico,
garantida a ampla divulgação;
IV - As Assembleias Gerais serão instaladas sempre pela Presidência com
maioria absoluta das pessoas associadas em primeira convocação, ou qualquer número
destas em segunda convocação, após 30 minutos do horário proposto.
§1° - Será permitido voto por procuração, ressalvado limite de 5 mandatos por
outorgada, com o objetivo de propiciar a representação das associadas que não puderem
comparecer pessoalmente nas Assembleias Gerais.
§2° - As Assembleias Gerais poderão ser transmitidas ao vivo pela rede
mundial de computadores, e o Conselho Diretor buscará favorecer forma de plenário
eletrônico para viabilizar a participação de pessoas associadas que não puderem
comparecer presencialmente, sendo vedado para associadas que participarem deste
modo, a outorga de mandato.
Art. 22° - A Assembleia Geral Ordinária será convocada anualmente e ao final
de cada período de gestão do Conselho Diretor, para dar posse ao novo Conselho Eleito.
Art. 23° - Podem convocar a Assembleia Geral Extraordinária:
I — A Presidência do Conselho Diretor;
II - Pelo menos 1/3 (um terço) do Conselho Diretor;
III - Pelo menos 1/5 (um quinto) das pessoas associadas efetivas.
Art. 24° - O Conselho Diretor é órgão executivo e fiscal, composto por
integrantes do quadro social eleitas em Assembleia e distribuído nos seguintes cargos:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Tesouraria;
IV — Secretária Geral;
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V - Secretária Adjunta.
Art. 25° - O Conselho Diretor e Conselho Fiscal serão eleitos por Assembleia
Geral e terão mandato de 3 (três) anos, permitindo-se uma reeleição para o mesmo
cargo por igual período.
Parágrafo 1°: Para início das atividades e registro da ANAJUDH-LGBTI, a
primeira assembleia geral elegerá, excepcionalmente, Conselho Diretor e Conselho
Fiscal provisórios, com mandato de 1 (um) ano, com a finalidade de preparar a
assembleia de eleição do conselho diretor e conselho fiscal definitivos, que deverão
contar com participação ampla de pessoas interessadas das diversas regiões do Brasil.
Durante este período, os conselhos provisórios exercerão os mesmos poderes dos
conselhos definitivos.
Parágrafo 2°: Os conselhos diretor e fiscal provisórios aplicarão esforços no
estudo das possibilidades de concretização de vice-presidências regionais, como
compromisso com o efetivo caráter nacional da ANAJUDH-LGBTI;
Parágrafo 3°: A Assembleia convocada para eleição dos conselhos definitivos
deverá aprovar o presente Estatuto, podendo realizar alterações.
Art. 26° - Ao Conselho Diretor compete:
I - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as decisões da Assembleia
Geral;
II - Aprovar o orçamento anual, em vistás da execução do planejamento
estratégico definido previamente;
III - Elaborar e aprovar programas de trabalho a serem desenvolvidos pela
ANAJUDH-LGBTI, para fiel cumprimento da sua finalidade;
IV - Aprovar a criação ou extinção de programas e órgãos gestores;
V - Definir novos cargos, funções, atribuições e responsabilidades mediante
decisão do Conselho ou definido no Regimento Interno;
VI - Emitir parecer sobre as operações de crédito, aquisição, alienação ou
alteração de imóveis, após parecer da Tesouraria.
VII - Propor a composição de comissões temporárias para a concretude dos
projetos, coordenando as atividades desenvolvidas aprovadas pelo Conselho Diretor,
podendo delegar funções entre as pessoas associadas para melhor cumprimento dos
projetos;
Parágrafo único. O Conselho Diretor se reunirá semestralmente, ou sempre que
convocado pela Presidência ou por duas pessoas integrantes do Conselho Diretor, de
modo presencial ou por meio virtual e as suas decisões se darão por maioria absoluta,
podendo ser adotado sistema eletrônico para o registro do voto.
Art. 27° - O Conselho Fiscal será constituído por três integrantes titulares,
mediante eleição pela Assembleia Geral.
§ 1° - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do
Conselho Diretor, permitindo-se apenas uma reeleição consecutiva.
§ 2° - Serão eleitas conjuntamente com as pessoas integrantes titulares, a
primeira suplente.
§ 3° - Em caso de vacância de integrante titular, o mandato será assumido pela
suplente respectiva, até seu término.
Art. 28° - Compete ao Conselho Fiscal:
I - Examinar os livros de escrituração da entidade;
II - Examinar o balancete semestral apresentado pela Tesouraria, opinando a
respeito;
20 OFICIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fn: t41) 3225-29o5 - curitib,

III - Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados.
IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens com valores superiores a 2
(dois) salários mínimos vigentes à época da transação.
Parágrafo Único. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada seis meses e,
extraordinariamente, sempre que necessário.
CAPÍTULO V
DOS CONSELHOS DIRETOR E FISCAL
SEÇÃO I
Eleição
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Art. 29° - As eleições para os cargos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal
da Associação serão realizadas em reunião da Assembleia Geral no mês de abril, exceto
quanto à primeira assembleia de eleição dos conselhos definitivos, que poderá ocorrer a
qualquer tempo, desde que convocadas por decisão de maioria absoluta do conselho
diretor e respeitado o mandato máximo de 1 (um) ano.
Art. 300 - O mandato do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal será de três
anos, sendo permitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo, com início de
mandato em 01 de julho e o término em 30 de junho.
Art. 31° - Qualquer pessoa associada efetiva poderá apresentar chapa para
concorrer às eleições da Associação, após um ano de efetivada sua associação,
acompanhada de declaração das candidatas aceitando o cargo na chapa indicada, exceto
quanto à primeira eleição dos conselhos definitivos, à qual poderão se candidatar
pessoas associadas com no mínimo 3 (três) meses de associação e em dia com suas
obrigações financeiras perante a ANAJUDH-LGBTI.
Art. 32° - Somente poderão ser candidatas as pessoas associadas efetivas no
pleno gozo de seus direitos.
Art. 33° - As chapas candidatas deverão ter pedido de inscrição junto a
Comissão Eleitoral, que será formada por delegação do Conselho Diretor entre as
associadas efetivas.
§ 10 - A Comissão Eleitoral será composta de Presidência, Vice-presidência e
Secretaria.
§ 2° - Faculta-se à Presidência da Comissão Eleitoral a nomeação ad hoc, entre
as demais pessoas associadas efetivas, de novas integrantes para auxiliá-las nas
atividades relacionadas ao pleito.
Art. 340 - No momento da entrada do pedido de inscrição as chapas receberão
um número fornecido pela Comissão Eleitoral, pelo qual será a chapa conhecida.
§ 1° - Nenhuma pessoa candidata poderá constar em mais de uma chapa para
concorrer às eleições.
§ 2° - A Comissão Eleitoral poderá indeferir, fundamentadamente, o pedido de
inscrição de qualquer integrante da chapa, quando esta não preencher os requisitos
previstos neste estatuto.
§ 3° - Será concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a chapa que teve
integrante indeferida apresentar nova pessoa candidata ou regularizar a documentação
da inscrita.
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§ 40 - Após esse prazo, persistindo as razões do indeferimento, mesmo que por
motivos novos, toda a chapa será impedida de participar das eleições.
Art. 350 - Após o deferimento da inscrição da chapa será facultado à pessoa
candidata à Presidência, o acesso às informações sobre a situação de cada associada
efetivo.
Art. 36° - O voto será secreto e por chapa, exercido individualmente e somente
poderão votar as associadas efetivas presentes à reunião da Assembleia Geral, sendo
aceito o voto por procuração, com o limite de, no máximo, 5 (cinco) mandatos para cada
outorgada, podendo ser observado o disposto no § 2°, do art. 21.
Art. 37° - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos das
pessoas associadas efetivas presentes à reunião da Assembleia Geral, especialmente
convocada para este fim e caso não seja alcançada a maioria, havendo mais de duas
chapas inscritas, proceder-se-á nova votação entre as duas mais bem votadas.
Parágrafo Único. Em caso de empate, quando houver apenas duas chapas
inscritas, ou após a segunda votação, será proclamada eleita a chapa encabeçada pela
pessoa candidata à Presidência que tiver maior tempo de filiação na Associação.
Persistindo o empate, aquela que tiver a candidata a Presidência com mais idade.
Art. 38° - As eleições serão realizadas, obrigatoriamente, por voto secreto,
caracterizado em cédula impressa, da seguinte forma:
I — Cada pessoa eleitora receberá, no momento em que for votar, uma cédula
única rubricada pela Presidência da Comissão Eleitoral, que presidirá a Assembleia,
contendo os números das chapas inscritas e um quadro ao lado de cada uma;
II - A eleitora depositará a cédula com seu voto em uma uma junto à
Presidência da reunião e suas escrutinadoras, devendo a urna ser verificada e lacrada por
estas, antes da contagem do primeiro voto;
III - Em caso de divergência entre as pessoas integrantes da Comissão Eleitoral
quanto à validade de qualquer voto, caberá à Presidência da reunião a decisão final.
Art. 39° - Na hipótese de haver uma única chapa como candidata será permitida
a eleição por aclamação.
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Art. 400 - A posse das pessoas integrantes eleitas da ANAJUDH-LGBTI será
dada pela Presidência da Assembleia que os eleger.

Art. 41° - Em caso de vacância convoca-se Assembleia Extraordinária e
realiza-se a eleição do cargo vacante.
Art. 42° - À Presidência compete:
1— Representar a ANAJUDH-LGBTI judicial ou extrajudicialmente;
II - Presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho Diretor;
III - Cumprir indiscriminadamente o presente Estatuto, as deliberações tomadas
em Assembleia e as emanadas do Conselho Diretor;
IV - Juntamente com a Tesouraria, autorizar e visitar as contas a pagar, as
movimentações bancárias e tudo o que se relacione com as despesas da ANAJUDHLGBTI;
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V - Subscrever os balancetes mensais, o relatório do Conselho Diretor, o
balanço geral de encerramento e toda e qualquer prestação de contas que o Conselho
Diretor achar conveniente emitir.
Art. 430 - Compete à Vice-Presidência:
I - Substituir a Presidência em suas faltas ou impedimentos;
II - Assumir o mandato, em caso de vacância, até a realização de Assembleia
Geral extraordinária convocada para eleição do cargo de Presidência;
III - Prestar, de modo geral, a sua colaboração à Presidência, especialmente na
elaboração, planejamento e desenvolvendo projetos da ANAJUDH-LGBTI junt
RTDIRCNICTLA
Conselho Diretor;
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Art. 44° - À Tesouraria compete:
I - Organizar e manter rigorosamente em dia os registros, despesas e receita da Ntier(Ur iLivic
ANAJUDH-LGBTI, tendo sob sua guarda todos os valores e documentos financeiros da
instituição;
II - Autorizar e vistar as contas a pagar, juntamente com a Presidência, as
movimentações bancárias e tudo o que se relacione com despesas provenientes das
operações da ANAJUDH-LGBTI;
III - Publicar mensalmente o balanço das receitas e despesas no quadro de
aviso da sede e, através de e-mail para as pessoas associadas efetivas, enviando
semestralmente ao Conselho Fiscal;
IV - Promover e coordenar as atividades necessárias para aumentar a
arrecadação de recursos financeiros e de outras características, para a efetivação de um
fundo complementar de reserva que venha a se somar aos demais recursos necessários
ao desenvolvimento das atividades.
Art. 450 - À Secretária Geral compete:
I - Dirigir a secretaria, mantendo sobre sua guarda os livros e demais
documentos da ANAJUDH-LGBTI;
II - Secretariar as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho Diretor,
redigindo as atas;
III - Elaborar, semestralmente, Relatório Geral com base nos documentos
recebidos e emitidos pelo Conselho Diretor;
IV - Manter atualizado o cadastro das pessoas associadas.
Art. 46° - À Secretária Adjunta compete substituir a Secretária Geral em seus
impedimentos e auxiliá-la sempre que necessário, podendo responder, ainda, por
organizar campanhas publicitárias como forma de divulgar a imagem da ANAJUDHLGBTI.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 470 - Os bens patrimoniais da ANAJUDH-LGBTI não poderão ser
onerados, permutados ou alienados sem a autorização da Assembleia Geral das
associadas, convocada especialmente para esse fim.
Art. 480 - Ao Conselho Diretor caberá elaborar e alterar o Regimento nos
termos deste Estatuto, com vistas ao efetivo cumprimento dos objetivos da Associação.
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Art. 490 - A extinção da ANAJUDH-LGBTI só será possível através de decisão
de 2/3 das pessoas associadas, em assembleia extraordinária convocada para esta
finalidade.
Parágrafo único - Caso seja dissolvida a ANAJUDH-LGBTI e ao final dela
restem bens e saldo credor ou devedor no balancete de encerramento, este será mantido
em aplicação, e caberá à última Assembleia Geral a ser realizada a competência para
deliberar sobre o seu destino.
Art. 500 - Não serão remunerados os cargos do Conselho-Diretor e do Conselho
Fiscal.
Art. 510 - Este Estatuto poderá ser revisto em Assembleia Geral Extraordinária,
convocada para este fim, com a presença de, no mínimo, dois terços das associadas
efetivas, em primeira convocação e com os presentes,' em segunda convocação.
Art. 52° - Os casos omissos deste Estatuto serão supridos no Regimento Interno
expedido pelo Conselho Diretor.
Curitiba- PR, 30 de junho de 2017.

PRESIDENTE: RAFAEL OS SA TOS KIRCHHOFF, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob n.° 46.088, e no CPF/MF 007.445.35999, portador da cédula de identida e R. G. 7.940.415-2, SSP-PR, domiciliado em
Curitiba — PR, residente na rua Mauá, 266, apto 01, bloco B, bairro Alto da Glória, CEP
80.230-130.

GERAL: ANANDA HADAH RODRIGUES PUCHTA, brasileira,
SECRETA
solteira, .vogada, portadora da cédula de identidade R.G. n° 9234764-8, SSP/PR,
inscrita no CPF 110065.004.659-54, domiciliada em Curitiba-PR, na Alameda Princesa
Izabel, 43, apartamento 602, CEP: 80410-110.
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ATA DA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
JURISTAS PELOS DIREITOS HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E
INTERSEXUAIS — ANAJUDH — LGBTI
Aos 30 dias do mês de junho de 2017, às 19:00h, reuniram-se as pessoas que
firmaram a lista de presença na Universidade Federal do Paraná, localizada na
Praça Santos Andrade, sala de vídeo-conferência, em Curitiba — PR,
convocados para a Assembleia Geral, especificamente para tratarem da
seguinte ordem do dia:
RTDIRCRJ
Aprovação do estatuto;
641737
Eleição da diretoria provisória;
micRoFILN.,
Eleição do conselho fiscal provisório;
1
Aberta a assembleia, foi composta a mesa diretiva por Rafael dos Santos
Kirchhoff, Gisele Alessandra Shimidt e Silva, Ananda Hadah Rodrigues Puchta
e Andressa Regina Bissolotti dos Santos. Lido o estatuto provisório foram
realizadas as seguintes considerações: será utilizada a sigla ANAJUDH —
LGBTI para referenciar a organização; o estatuto será despessoalizado, com
redação no gênero feminino, contendo um preâmbulo explicativo, considerando
a opção de redação; as associadas e associados serão referidos como
integrantes e não membros; será incluído no art. 5° do estatuto a cláusula
atinente a Lei das Ações Civis Públicas, a fim de permitir que a organização
seja legitimada para demandar judicialmente. Por oportuno, consta na presente
ata de fundação que José Batista de Mello Neto participou da reunião de
fundação por meio de videoconferência online e será considerado um
integrante fundador. Aprovado por unanimidade o estatuto elaborado pela
comissão constituída para essa finalidade sob a coordenação do advogado
Rafael dos Santos Kirchhoff.
Iniciada a eleição, apurou-se a aprovação, pelos votos da maioria dos
associados com direito a voto e presentes à Assembleia, da chapa única de
Diretoria e outra chapa única para Conselho Fiscal, composta pelos seguintes
membros, para um mandato provisório de 1 (um) ano:
Para presidente, Rafael dos Santos Kirchhoff, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob n° 46.088, e no CPF/MF
007.445.359-99, portador da cédula de identidade R. G. 7.940.415-2, residente
e domiciliado na Rua Mauá, n° 266, apto 1, bloco B, Curitiba/PR; para vicepresidente, Gisele Alessandra Shimidt e Silva, brasileira, solteira, advogada
inscrita na OAB/PR sob n°74.812, RG n°4.801.854-8, CPF n°772.955.799-15,
residente e domiciliada em Curitiba a Travessa da Lapa, 460/ap: 2304,
Curitiba/PR; para secretária geral, Ananda Hadah Rodrigues Puchta, brasileira,
solteira, advogada, inscrita na OAB/PR sob n° 80.651, RG n° 9.234.764-8, CPF
n° 065.004.659-54, residente e domiciliada na Alameda Princesa lzabel, n° 43,
apto: 602, Curitiba/PR; para secretária adjunta, Andressa Regina Bissolotti dos
Santos, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PR sob n° 83.570, RG n°
0383145820090/MA, CPF/MF n° 076.164.179-30, residente e domiciliada na
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Rua Nicolau Maeder, n° 211, ap 1602, Curitiba/PR; para tesoureiro, Marcel
Jeronymo Lima Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PB sob
n° 15.285, RG n° 14.968.271-4, CPF n° 013.740.484-02, domiciliado em CuritibaPR, residente na rua Emílio Cornelsen, 570, bairro Ahú, CEP 80.540-220.
Para o conselho fiscal, foram eleitos como membros titulares: Leandro Franklin
Gorsdorf, brasileiro, solteiro, professor universitário, portador da cédula de identidade
R. G. 4.147.025-9, SSP/PR e da identidade profissional n.° 25.853, OAB-PR, inscrito
no CPF n.° 016.676.449-39, domiciliado em Curitiba-PR, residente na rua Carlos
Cavalcanti, n.° 19, apto 701, bloco B, Centro, CEP 80.020.-280; Gustavo Bussmann
Ferreira, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PR n° 61.152, RG n°
8.433.643-2, CPF n° 063.464.879-90, residente e domiciliado na rua Petit
Carneiro, n° 1331, ap 1502, Curitiba/PR; Camille Vieira da Costa, brasileira,
solteira, defensora pública, portadora da cédula de identidade R.G. n° 25.652.070-7,
SSP-SP, inscrita no CPF n° 311.527.526-55, inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil — Seccional São Paulo sob n.° 248706, domiciliada em Curitiba-PR, residente na
rua Brigadeiro Franco, 541, apto 103, bairro Mercês, CEP 80.430-210.; e como
membros suplentes: Antônio Marcos Quinupa, brasileiro, solteiro, estudante,
portador da cédula de identidade R.G. n.° 7.253.57.5-8, SSP/PR, inscrito no CPF n.°
019.446.429-60, domiciliado em Curitiba-PR, residente na rua Des. Westphalen, 2687,
bairro Parolin, CEP 80.220-030; Camila Mafioletti Daltoé, brasileira, solteira,
servidora pública, RG 6.825350-0/1IPR, CPF 042307909-37, residente à
Avenida Jovino do Rosário, 1674, apartamento 83, torre 4, Boa Vista,
Curitiba/PR, CEP: 82560-435; e Alice Dandara, brasileira, solteira, servidora
pública, portadora da cédula de identidade R.G. n° 3.163.280-7, SSP-SE, inscrita no
CPF n° 033.449.635-70, domiciliada em Curitiba-PR, residente na rua Nicolau Maeder,
211, apto 1602, bairro Alto da Glória, CEP 80.030-330.
Eleitas as chapas únicas provisórias e nomeados, nesta data, os presentes
como integrantes fundadores.
Estando aprovado o estatuto, eleita a diretoria e conselho fiscal, neste ato
também tomam posse.
A reunião encerrou-se, sendo por mim, Ananda Hadah Rodrigues Puchta,
lavrada a ata, sendo lida, conferida e rubricada por todos os presentes.

Curitiba,
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RAFAEL POS SANT S KIRCHHOFF
Pre idente

ANANDA H4DAH RODRIGUES PUCHTA
ecretária Geral
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