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Texto histórico baseado em Gênesis 19:
Sodoma, da planície, não se importou com a autodeterminação dos diferentes, nem com
a dignidade humana dos que lhe opunham, não quis saber do direito à isonomia dos
outros, a ponto de não respeitar a integridade psíquica e física daqueles que lhes não
aderiram. Sodoma estava coesa na sua estultícia, porque quis assim, desprezou os limites,
diversos e inscritos em várias dimensões, mas se submeteu à regência do que lhes acusava,
assim, impôs a sua ditadura. A ditadura de Sodoma foi promovida por forças espirituais
aparentemente sem quaisquer resistências e que encontraram o seu próprio amparo
naqueles seres humanos que agiram como deuses. Desprezaram a justiça e o juízo e se
deixaram manipular por aquele que lhes exigia punição. Este, sabia bem que eles não eram
deuses. Houve momento que podiam resistir, mas nesse lapso bem claro de lucidez e
autonomia, que cada ser humano tem, preferiram se prostrar perante aquela aparente
força intransponível e dela se fizeram coautores. Por um momento aquele parecia mais
um gesto banal. Sodoma se ergueu arrogante, egoísta, avarenta, presunçosa, blasfema,
desobediente aos pais, ingrata, ímpia, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadora,
sem domínio próprio, cruel, inimiga do bem, traidora, precipitada, soberba, amante dos
prazeres, com aparência de piedade, mas negando o seu poder e na sua própria força, com
visão clara das afrontas, passou a reger, promover, a sua ditadura. Naquele momento que
imaginavam: há paz e segurança, então lhes sobreveio repentina destruição. Perversos e
impostores devem ir de mal a pior, enganando e sendo enganados. Fuja por amor à vida!
Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície.

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR
(APEBE), associação civil, sem fins econômicos, de duração indeterminada,
dotada de personalidade jurídica de direito privado e inscrita no CNPJ n.
40.037.968/0001-07, com sede na SCS Quadra 02, Bloco C, lote 41, Sala 702,
Edifico Anhanguera, Asa Sul, Brasília/Distrito Federal, CEP 70.315-900 e
presidida por Gesiel de Souza Oliveira vem, via de seus representantes
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legais (outorga inclusa), perante Vossa Excelência, requerer a admissão de
sua intervenção, nos autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
5668 proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na qual pede que
esta Corte dê interpretação contrária ao que exaustivamente foi aprovado
pelo Congresso Nacional no Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei
13.005/2014) impor a Ideologia de Gênero em todas das escolas brasileiras,
na condição de

AMICUS CURIAE
, pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem:

A – PRELIMINARMENTE - Da Legitimidade de Intervenção como
Amicus Curiae

Originária do direito anglo-saxão (NERY JUNIOR, Nelson, e NERY,
Rosa Maria de Andrade, Constituição Federal Comentada e Legislação
Constitucional, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 1104, v. g.),
disciplinava-se, na Lei Federal n. 9.868/1999, art. 7º, § 2º, a figura
processual do amicus curiae, que se restringia às ações direta de
inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade1 ampliou-se no
Brasil dada a sua inegável importância, até que, com o advento do Novo
Código de Processo Civil esse instituto veio a ser consagrado.
A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR
(APEBE) está presente nas 27 unidades federativas do Brasil e congrega
centenas de pastores e líderes evangélicos de diferentes denominações,
atuando em dezenas dos municípios destes, que conforme art. 2, inciso VI
de seu Estatudo, tem como um de seus fins:
VI- Participar ativamente em debates, audiências públicas, bem
como intervir como interessado em quaisquer demanda onde

1

Artigo de Daniel Ferreira de Oliveira Lima consultado no dia 15 de julho de 2015:
http://jus.com.br/artigos/20214/o-amicus-curiae-no-processo-coletivo
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entenda que o deslinde da causa possa trazer efeitos diretos no
valores e interesses defendidos pela APEBE nas casas de leis ou nos
Tribunais de Justiça ou Tribunais Superiores (STJ, STF, TSE e TST),
na condição de “Amicus Curiae” ou “amigo da corte” ou também
“amigo do tribunal” que é uma expressão em latim utilizada para
designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios
técnicos e fáticos às decisões dos tribunais sobre dúvidas
relevantes, oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes
e de grande impacto antes da tomada de decisões que, por exemplo,
atinjam os evangélicos, no caso da nossa APEBE.

Assinalo, que o presente requerimento de intervenção
como ’AMICUS CURIAE’ se dá para justificar a pluralidade no
debate constitucional a fim de dar legitimidade democrática às
decisões desta Corte, o Supremo Tribunal Federal, STF, já que o
verdadeiro pluralismo não deve excluir as vozes, nenhuma delas,
nem as que são majoritárias, por algum arranjo malicioso que
despreza a voz do povo e de seus representantes, assim como
aspectos culturais e morais que definem a verdadeira
constituição nacional, como de significativa importância
reconhecida a intervenção formal do “amicus curiae” nos
processos
objetivos
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade, tal como tem sido reconhecido pela
jurisprudência desta Suprema Corte:
“’AMICUS CURIAE’ – (...) – PLURALIZAÇÃO DO DEBATE
CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – (…) –
DISCUSSÃO

SOBRE

A

(DESEJÁVEL)

AMPLIAÇÃO

DOS

PODERES

PROCESSUAIS DO ‘AMICUS CURIAE’ – NECESSIDADE DE VALORIZAR-SE,
SOB PERSPECTIVA EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O SENTIDO
DEMOCRÁTICO E LEGITIMADOR DA PARTICIPAÇÃO FORMAL DO ‘AMICUS
CURIAE’ NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA.”
(ADPF 187/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Publique-se.
Brasília, 16 de setembro de 2015. Ministro CELSO DE MELLO Relator
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Trata-se de intervenção em favor da tutela dos interesses
coletivos lato sensu (assim entendidos os difusos, os coletivos stricto sensu
e os individuais homogêneos, conforme a disposição do artigo 81, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor), já que a concepção
individualista dos conflitos, de caráter exclusivamente privado, dá agora
azo à concepção de uma sociedade plural, que comporta, necessariamente,
a convivência com pessoas diferentes, mas para haver convivência é preciso
haver vida, vida em comum, respeito à consciência, à fé, e à liberdade de
expressão, e essa é exatamente a pretensão da ASSOCIAÇÃO PRÓEVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR (APEBE), defender a vida, a dignidade
da vida, a consciência e sua liberdade de expressão, a família, o poder dos
pais sobre a educação moral e religiosa dos filhos, pois o pluralismo implica
na participação de vários diferentes, em responsabilidades e vínculos
sociais na vida democrática.
A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR
(APEBE) vem, por meio desta defender, valorizar e promover, sobretudo, o
direito dos pais educarem seus filhos em questões morais, religiosas e
sexuais, sem que haja uma ideologia de gênero que pretende definir os
destinos da sociedade impondo valores diferentes dos que são aceitos pelas
famílias brasileiras.
O Judiciário tem admitido a figura do amicus curiae, em nome do
Estado Democrático e de Direito, para oferecer soluções que mais se
aproximam dos ideais de justiça às lides que envolvam interesse de uma
coletividade, especialmente tendo em vista que é da essência desta
participação no processo a colaboração útil da sociedade à jurisdição.
A presente demanda é de conteúdo altamente relevante para a
coletividade, sendo inegável que dela o interesse público é praticamente
indissociável. Trata-se, portanto, de efetivação da participação democrática
da sociedade no âmbito do Processo Civil Constitucional brasileiro.

Em decorrência desta realidade, o tratamento a ser dado ao
"amigo da corte" no Processo Coletivo passa a ser de extrema importância
pela ideia de conferir segurança jurídica às relações sociais.
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Agora o Código de Processo Civil estabelece no seu artigo 138 o
seguinte:
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.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de
competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a
oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente
de resolução de demandas repetitivas.

Assim, em razão da relevância da matéria sob julgamento, a
especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da
controvérsia, é que a ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E
EXTERIOR (APEBE) requer seja admitida no pleito e atendida na presente
manifestação.

A teleologia que inspira e informa a figura do amicus curiae é a
de levar-se ao Judiciário elementos que propiciem o exercício da jurisdição
com maior e pleno conhecimento das questões – jurídicas, sociais,
econômicas, políticas, culturais, religiosas, entre outras – que gravitam em
torno de causas complexas, viabilizada pela exposição de razões e dados
por sujeitos que representem, de modo adequado, interesses sociais em
disputa na questão constitucional sob exame.
Não se ignora que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5668
proposta pelo PSOL – Partido Socialismo e Liberdade submete, no mérito,
à esta Suprema Corte temas impregnados do mais alto relevo, que
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despertam, a toda evidência, a justa atenção da comunidade jurídica para
as seguintes questões fundamentais no contexto de uma sociedade livre:
I.

A imposição da ideologia de gênero transgrede direitos fundamentais das
crianças.

II.

A ideologia LGBTI+ agride o direito dos pais de educarem moralmente e
religiosamente os seus filhos.

III.

A pretendida neutralidade de gênero imposta às crianças retira dos pais o
pátrio poder e transfere a uma minoria que manipula o poder estatal.

IV.

Essa desastrosa ideologia de gênero que só gerou confusão e morte atenta
contra direitos naturais dos mais básicos das crianças, que foram
recepcionados pela Constituição e devem ser respeitados.

V.

Não cabe a nenhuma Corte Judiciária a decisão de disputas morais no seio da
sociedade.

VI.

Seria socialmente admissível implemento compulsório de uma visão particular
de mundo?

VII.

O julgamento de procedência da presente ação seria uma medida pacificadora
da sociedade, ou contribuiria para o conflito e seria fator destrutivo a harmonia
social?

VIII.

O acolhimento do pedido do PSOL ratificaria a irremediabilidade do conflito e
se mostraria ela mesma como arma do conflito?

IX.

A mera apresentação às crianças de temas da sexualidade como: sexo anal,
bissexualidade, transexualidade, pode ser abusiva à sua formação psicológica,
pois como pessoa em desenvolvimento, não tem capacidade de entender
plenamente os temas, ou pode entender de forma distorcida.

X.

Desprezar, na infância, a identidade biológica não seria uma transgressão à
direitos das crianças?

XI.

A liberdade de todo aquele que discorda da ideologia que impõe a neutralidade
de gênero para crianças está gravemente ameaçada, primeiro porque a ADO
26 criminalizou toda expressão de contrária à opção LGBTI+, pois poderia ser
interpretada como ofensiva, sem definir o que seria tal ofensa, mas definindoa como crime. Agora, aqueles que discordarem da Ideologia de Gênero serão
rotulados como homofóbicos e suas famílias estarão ameaçadas, inclusive com
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a perda do poder dos pais sobre os seus filhos, já que retiraria dos pais o direito
de educarem seus filhos em matéria moral e religiosa.
XII.

No âmbito político o que se constata é que as liberdades do pensamento
exercidas com respeito à alteridade, sem que se desça do plano doutrinário ao
terreno rasteiro das classificações discriminatórias tem sido suprimidas por
ações abusivas de certos grupos que se autodenominam de minorias. Como é
ressabido, os cristãos e todos aqueles que defendem a família tradicional têm
agora criminalizado o discurso claro e a exposição firme das ideias contrária à
ideologia gaysista, de modo oral ou por escrito.

XIII.

A justiça, validade e eficácia da norma jurídica são melhor aquilatadas em
ambiente cuja pluralização do debate, ou seja, perante o próprio Poder
Legislativo?

XIV.

Quando o Poder Legislativo se manifesta de forma robusta, inequívoca e
coerente com a vontade popular, seria legítima a atividade legislativa por parte
do Judiciário, em especial pelo STF?

Está no ato constitutivo e no próprio estatuto da ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR (APEBE), em anexo, que o
motivo de sua existência é a defesa nacional da fé cristã, da família, igreja e
do pensamento conservador, como uma nova voz a favor dos evangélicos
de todo país, neste cenário do avanço do globalismo, progressismo e
socialismo em âmbito nacional e global, portanto, diz respeito às matérias
versadas na presente ação e não se pode negar a relevância que ostentam,
preenchendo-se, assim, os requisitos de que cuida o caput do artigo 138 do
Código de Processo Civil.
A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR
(APEBE) ora intervém para promoção da dignidade da pessoa humana, da
igualdade, da liberdade de consciência e fé e, sobretudo, em defesa da
infância, da juventude e da família. Essa intervenção representa mais de
85% (oitenta e cinco) por cento da população brasileira que é contrária à
ideologia de gênero.
Não convém que uma pequena minoria estabeleça normas
contrárias à maioria da população, impondo a sua própria forma de agir
sobre a população brasileira, posto que essa ideologia discrepa da natureza
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das coisas, da vontade Divina e das próprias estruturas racionais. Respeito
se impõe. A diversidade deve ser aceita e protegida pelo Judiciário. O
verdadeiro pluralismo não pode excluir a vontade da grande maioria da
população.
Vai-se demonstrar na presente petição de ingresso, observandose, em termos de razões públicas, o risco, mais que qualificado, ao sistema
constitucional, presente numa tentativa de everter jurisdicionalmente o
regime democrático e a construção axiológica que permitirão conceituar
Justiça, decretando-se, estranhamente, em nome do direito das mulheres
e da dignidade de uma pessoa humana em detrimento da outra, a morte
das crianças em gestação, seres humanos mais indefesos da sociedade.
Vem-se consignando, com especial ênfase, nessa ordem de
ideias, em doutos e eruditos votos, a propósito da figura processual do
amicus curiae, o aspecto alusivo à democratização da tarefa interpretativa,
da obra hermenêutica, típica da jurisdição constitucional, com a abertura
da Corte à exposição dos diversos pontos de vista e interesses.
A Associação ora postulante requer, assim, que seja admitida, na
condição processual de amicus curiae, no processo concernente à Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5668, em que o PSOL figura como
autor, em curso perante essa Suprema Corte nacional.
B - DO QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO NA ADI 5668

Partido pede que escolas de todo o país sejam obrigadas a impor
a ideologia de gênero.
No dia 25 de junho de 2014, depois de muita discussão, a
presidente Dilma Roussef sancionou a Lei 13.005, que aprovou o Plano
Nacional de Educação (PNE), com a exclusão a qualquer referência à
ideologia repudiada pelo povo brasileiro através de seus representantes, a
ideologia de gênero.
Não foi fácil obter essa vitória, pois tanto na Câmara como no
Senado havia parlamentares desejosos de incluir a linguagem de gênero no
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PNE. Mas finalmente venceu a família brasileira2, e aquele partido
derrotado e seus ativistas, que desprezaram a Justiça e o Juízo tem se
demolido perante os nossos olhos.
Em adaptação a texto escrito por Jean Marrie Lambert, para o
autor da ADI 5668 não há campo de batalha mais importante que a escola
na guerra ideológica. A infância, a adolescência e a juventude são
momentos cruciais numa estruturação mental fadada a acompanhar o
indivíduo e desenhar sua relação com a realidade para o resto da vida. Logo,
o aparato de construção e transmissão do saber é tradicionalmente alvo
predileto desse grupo que entende ser vocacionado a definir os destinos da
sociedade. Esse grupo que é representado pelo autor da ADI 5668 é
soberbo, altivo e despreza os outros, por isso não é de se estranhar a luta
ferrenha que propõe para forçar ou barrar determinadas formas de sentir,
pensar ou agir da sociedade, que é por eles transformada em massa de
manobra, em máquina ao seu serviço.
Pretendem colocar em jogo a formação dos conceitos de certo e
errado acerca de moral e cultura, de bem e de mal e tantos outros
aparentados a delinear o senso de pudor, os critérios de normalidade, a
matriz moral, o reflexo ético e a noção de justiça. O amadurecimento e as
circunstâncias levam à revisão de muitas certezas, mas os primeiros anos
impregnam a alma para sempre e marcam a personalidade até a morte. Por
isso, a cultura de gênero politicamente organizada quer as crianças e os
jovens em idade receptiva e maleável, do jardim até a formatura
universitária. Naturalmente, colide com quem tem aspiração concorrente.
O universo religioso, com certeza. Também grupos representativos da
moral laica ou tantos outros que simplesmente não querem ver
educandário envolvido com esse tipo de engenharia antropológica. Mas,
muito mais sutilmente, atropela os pais e as famílias cuja resistência tenta
vencer por cansaço com a ajuda do Estado.
Em tal perspectiva, a ADI ora em exame fala de poder. Porque
toda lei é, em última instância, expressão formalizada de força política.
Logo, o pleito levanta questões de legitimidade, pois o exercício do
2

https://www.providaanapolis.org.br/index.php/todos-os-artigos/item/673-adi-5668-genero-a-golpede-martelo
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comando envolve regras cujo desrespeito leva ao suicídio sistêmico. A
democracia, com efeito, se avilta tão logo perde a disciplina que lhe garante
altura. E, em última instância, vira ditadura. Ditadura.
A espécie, ademais, fala de cultura. Não de forma banal ou
superficial, por sinal, pois confronta duas maneiras de construir a realidade.
E, muito além disso, opõe dois modos de relacionar-se com a matéria, com
o espírito e com a vida. Em suma, convida a uma escolha civilizatória. Nada
menos. Porque no substrato mais íntimo, contrapõe Marx, Freud e Darwin
a Jerusalém, Atenas e Roma. De sorte que significa muita coisa.
A Nação, na realidade, vive tempos de colonização cultural.
Importa conceitos e quadros ideológicos incubados nas universidades
americanas para difusão periférica via organismos internacionais e de
carona com o dólar. Porque, no fundo, influência e dinheiro é que carregam
as ideias pelo mundo. Uma temática para encher bibliotecas inteiras que a
falta de espaço obriga a condensar em poucos parágrafos ...
O pensamento de gênero faz parte do fenômeno. Não é um
átomo solto à deriva no firmamento das ideias sem polo gravitacional
definido. Integra, isto sim, um pacote maior, feito de feminismo,
indigenismo, ecologismo, multiculturalismo e tantos ismos a tornear a
opinião pública dos últimos anos e diante da rejeição perante os seus
representantes, agora têm acolhidos seus temas pelo STF.
Não cabe aqui analisar quem perde e quem ganha, quem
obedece e quem manda, quem trabalha e quem lucra, mas convém
mencionar que não existe ideologia na Terra para validar um poder na lua.
Portanto, o quebra-cabeça evocado racionaliza um modelo de domínio.
Revezado – diga-se de passagem – com fervor fanático e partidarista por
uma esquerda ironicamente radicada no discurso imperialista!
A Autora, portanto, funciona numa mecânica maior que o próprio
entendimento. Mas, seja qual for o esperneio para provar o contrário,
forçoso é constatar que nada disso emana do Brasil profundo. A cosmovisão
em questão planta raiz na Califórnia ou em Nova Iorque para prosperar na
ONU e invadir Itu ou Juazeiro em fim de circuito. É inconfundivelmente uma
mentalidade que vem de lá para cá. E não o inverso. Trata-se, pois, de uma
transmissão unidirecional sem indício de interação. Nada disso, em termos
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claros, tomou corpo no Brasil para irradiação lá fora. Trata-se
incontestavelmente de um corpo conceptual de origem estrangeira que a
família brasileira nunca pediu e tem demonstrado firme rejeição na escola.
Registra-se – para efeitos retóricos – o desafio de apontar um
único elemento ou uma fração de noção de autoria pátria. Por mais que se
vasculhe os mínimos cantos e recantos do imaginário em discussão, não se
acha uma sombra ou um eco sequer que não venha de fora.
Diante disso, resta saber se é função do Supremo impor o ensino
de uma ideologia alienígena ou se lhe cabe consultar a Carta Magna para
saber o que o povo pensa sobre a matéria.
É isso e muito mais, ainda. Pois o devaneio decreta o fim da
realidade objetiva para instaurar a tirania do foro íntimo. A verdade
aristotélica a equacionar representação mental com objeto, inclusive, sai
de palco para deixar entrar o mais desenfreado subjetivismo. O mundo, a
partir daí, só existe nas formas e medidas que a mente determina. E tudo
se torna aleatório para mudar num segundo.
A desconfiguração generalizada da sexualidade está no
programa. E a intenção não é extravagância de um ou outro acadêmico
isolado. Instalou-se, pelo contrário, no topo da proposta de gênero por
meio dos Princípios de Yogyakarta incessantemente evocados pela
militância. Ora, qualquer um é livre de elucubrar a perder de vista. O
problema, entretanto, começa quando quer obrigar outro a aderir à
insânia. E é exatamente o que acontece sua imposição forçada na escola.
Professor é para ensinar a organizar a cabeça com base em
conceitos operacionais. Mas a ideologia de gênero vale antes para produzir
caos mental que funcionalidade intelectual. Equivale a negar a ciência para
induzir criança a enxergar uma órbita solar em torno de uma terra plana.
Liberdade de expressão, com certeza, não vale para falar besteira na aula.
Docente é pago para comunicar conteúdos precisos. Organizados de acordo
com regras rigorosas. Que, justamente por isso, se chamam de disciplinas.
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É com esse fim em mente que o pai entrega o filho à escola. Eis o
trato, e cabe à educação respeitá-lo, oferecendo o bloco de conhecimentos
que realmente emancipa na vida. Desvio de meta, sem dúvida, resulta em
quebra de confiança.
Por mais grave, entretanto, o problema não se reduz à dimensão
aventada. Não basta, com efeito, conquistar mentes e corações para
mandar no mundo, porque o homem dificilmente vive sem alguma forma
de consciência religiosa. Por isso, a governança global trava uma dura
batalha pelo controle das almas. E o discurso de gênero faz parte da
espiritualidade em oferta.
Foge ao propósito da presente arguição adentrar questão tão
complexa. Mas um exemplo ajudará a demonstrar sua essência e relevância
para o juízo da Corte. A cultura em pauta postula uma multiplicidade de
identidades de gênero e a total liberdade na construção da própria
sexualidade. Eis a premissa que sustenta o imaginário por completo. Ora,
não existe nada em ciência para comprovar a existência de qualquer coisa
fora do binário masculino/feminino. Não há gene gay. Não tem mutação
cromossómica particular ou configuração cerebral diferente. Enfim, não se
verifica qualquer elemento químico, biológico, físico ou material de
qualquer natureza para corroborar a ideia de partida.
Em termos claros, “identidade de gênero” é um conceito
metafísico.
Não se trata, portanto, de um pensamento construído em
conhecimento propriamente dito. Configura, pelo contrário, um sistema de
crenças cuja aceitação implica um ato de ditadura ideológica. O que leva a
um intransponível impasse para quem tem outra fé e quer transmiti-la à
prole sem interferência do credo LGBTI...
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A imposição legal de uma dogmática oficial no espaço público
fere flagrantemente o princípio da laicidade que ao Supremo cabe proteger.
Não há dúvida que a inserção compulsiva de doutrinas particulares em
currículos escolares obrigatórios prenuncia a instituição de uma religião de
Estado. Sobretudo quando somada a uma legislação anti-discriminatória
que, na prática, interdita a crítica e proíbe o uso do entendimento com
etiquetas a apagar a luz da razão para deixar a realidade no escuro.
O cristão deve ser aceito de braços abertos na escola, conquanto
não imponha a sua ideologia nos currículos, a não ser que a escola seja
confessional e a mesma confessionalidade gayzista pode ser ofertada por
alguma instituição de ensino que queira adotar essa ideologia, e embora
camufladas são tantas, mas não imposta a todas as crianças do Brasil, como
pretende a ADI 5668, logo, gay é bem-vindo na escola laica, mas o
pensamento de gênero, não. Eis a regra. E não pode ser outra na
configuração atual. Porque a Base Nacional Curricular Comum-BNCC impõe
conteúdos únicos em todas as instituições de ensino da rede pública ou
privada. Um pormenor que esconde tanto a causa quanto a saída do
impasse.
Soberania, em termos claros, emana do povo. E a nenhum juiz
cabe desrespeitar o princípio. O eleitor faz a lei, reservando o voto para
quem promete vocalizar suas aspirações no Congresso. De sorte que não
basta querer. É preciso, ainda, ser persuasivo e conquistar maioria
legislativa, o que não acontece quando a ideia não é boa. Mas, em tal caso,
cabe melhorá-la até agradar todas as partes interessadas. E assim
procedendo, a solução aparecerá como noutras partes do mundo
confrontadas com o mesmo problema e respeitando as minorias, com sua
autonomia e não com qualquer imposição ou ditadura.
O conceito de opção escolar a inspirar fórmulas legislativas
diversas sob o nome de school choice pelo mundo afora fornece, sem
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dúvida, a pista fecunda. Na mais simples expressão, manda reduzir o tronco
curricular comum à matemática, geografia, química, física e demais
matérias cognitivas clássicas. Enquanto libera cada estabelecimento para
fixar a parte atitudinal por conta própria. Em tal caso os pais têm liberdade
de escolher quem propaga os valores de sua preferência.
Naturalmente, os modelos em operação se completam sempre
com subsídios à educação particular. Em termos claros, pai fica livre de
mensalidade, porque o contribuinte paga. Caso contrário a opção só
existiria para família rica. De forma que escola privada funciona com
dinheiro público. E não onera em nada os cofres do Estado. Pelo contrário.
Pois dispensa o investimento em infraestrutura, invariavelmente assumido
pelo setor empresarial.
Os parágrafos acima deixam vislumbrar um modelo plausível de
pluralismo laico no ensino. Evocam uma forma de equidistância do Estado
e sugerem a possibilidade de garantir o respeito por igual a toda convicção
e qualquer crença. Evidenciam também a falta de equilíbrio da pretensão
inicial no panorama atual de política curricular. E pedem por si só o reenvio
da questão à arena parlamentar da qual não deveria ter-se departido
nunca.
C - DA DISCRIMINAÇÃO PRETENDIDA PELO PSOL NA ADI 5668.
Não é papel do Estado interferir para decidir, por meio de
expedientes coercivos, disputas morais grassantes no seio da sociedade, e,
muito menos, para o implemento compulsório de uma visão particular, pois
aos cidadãos, numa democracia, apesar das suas diferentes visões, deve
haver coexistência, cooperação e solidariedade, sempre buscando, quando
possível, a união por uma estrutura básica de direitos e liberdades,
conforme leciona, e por isso inescusável, o Ministro Luís Roberto Barroso
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(A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo,
Belo Horizonte: Fórum, 2012):
Em textual:
“[...] Apesar das suas diferentes visões, os cidadãos devem coexistir e
cooperar, unidos por uma estrutura básica de direitos e liberdades. O
papel do Estado ao interpretar os valores comunitários é acolher aqueles
que são mais genuinamente compartilhados pelas pessoas e evitar,
sempre que possível, escolher lados em disputas moralmente
divisivas. Uma boa razão para essa abstenção é que permitir que
um grupo imponha suas concepções morais sobre outros
representa uma afronta ao ideal segundo o qual todos os indivíduos
são livres e iguais. Certamente existem questões políticas controversas
que deverão ser definidas pela maioria, como as escolhas envolvendo
proteção ambiental e desenvolvimento econômico, a utilização de
energia nuclear ou os limites para a ação afirmativa. Mas as questões
verdadeiramente morias não deveriam ser decididas pela maioria. A
maioria, por exemplo, não tem o direito de definir a relação sexual entre
pessoas do mesmo sexo como crime, ao contrário do que admitiu a
Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Bowers v. Hardwick. É claro
que haverá hipóteses em que não será fácil traçar uma linha entre o que
é político e o que é verdadeiramente moral e, de fato, muitas vezes os
dois domínios vão se sobrepor. Mas sempre que uma questão moral
significativa estiver presente, a melhor atitude que o Estado pode
tomar é estabelecer um regime jurídico que permita aos indivíduos
dos dois lados em disputa exercerem a sua autonomia pessoal. Em
tais situações o campo de batalha deve permanecer dentro do
domínio das ideias e do convencimento racional, sem que nenhum
lado se beneficie da coerção pública para implementar sua visão
particular. […].” (ênfase e grifos acrescentados)

O partido, autor da ação, rejeitado pelas urnas, pede que o STF
obrigue a todas as escolas do país a imporem a ideologia de gênero, muito
embora essa matéria tenha sido exaustivamente enfrentada por discussão
e deliberação parlamentar em todos os níveis da Federação, portanto,
Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
O Judiciário é um Poder e tem imposto, principalmente por
decisões do Supremo Tribunal Federal uma nova ordem governamental,
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pois, conforme os mais conhecidos e antigos conceitos de julgamento, em
especial o dado ao povo hebreu por Deus3, pois para o povo hebreu o
conceito de julgamento está ligado a governo. Para esse autor a palavra
julgamento está ligada a shaphat e a principal ideia desse vocábulo é
governo e não o ato de julgar, pois o governante deve proteger por meio
da justiça. Isso quer dizer que a palavra carrega uma conotação muito forte
de “direito”. Não denota poder sem fundamento nem restrições, mas poder
voltado para fins corretos. A ideia de governo se faz presente. Enfatiza o
autor mencionado que “o juiz é mais do que um mero governante; é alguém
cuja atividade é devidamente descrita em termos de lei e justiça”, pois
julgar estaria ligado ao governo com justiça. O que julga governa situações
a partir de um litígio restabelecendo a paz. Conforme esse mesmo autor,
outra importante afirmação é que os juízes não escolhiam a si mesmos,
nem era o povo que os escolhia. O Senhor Deus os levantava (Jz 2. 16, 18).
Isso é importante porque não havia na atividade judicante uma motivação
outra a não ser por obediência à ordem de Deus fazendo com que julgar
fosse uma grande responsabilidade, cujas contas seriam prestadas ao
próprio Deus, o Justo Juiz.
O Supremo Tribunal, como componente do poder estatal não
deve escolher lados em disputas moralmente divisivas. Este STF deve se
abster, assim como qualquer órgão estatal, que um grupo imponha suas
concepções morais sobre outros, de forma a evitar a afronta ao ideal
segundo o qual todos os indivíduos são livres e iguais. Certamente existem
questões políticas controversas que deverão ser definidas pela maioria,
mas as questões verdadeiramente morais não deveriam ser decididas por
ninguém, pois o direito de todos deve ser resguardado. Impor ideologia de
gênero a todas as escolas é um acinte que golpeia de forma indelével a
grande maioria que pretende, nesse aspecto a neutralidade do Estado,
portanto, reconhecendo a premissa de que quando questão moral
significativa estiver presente, a melhor atitude que o Estado pode tomar é
3

Há profundo estudo sobre essa matéria na obra Imortalidade, escrita por várias mãos e organizada
pelos brilhantes teólogos Russell P. Shedd e Alan Pieratt, editada pela Sociedade Religiosa Edições Vida
Nova de São Paulo.
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estabelecer um regime jurídico que permita aos indivíduos dos dois lados
em disputa exercerem a sua autonomia pessoal. Em tais situações o campo
de batalha deve permanecer dentro do domínio das ideias e do
convencimento racional, sem que nenhum lado se beneficie da coerção
pública para implementar sua visão particular, ou seja, nenhum golpe de
nenhuma natureza contra a própria autonomia familiar nesse sentido.
Não se pode conceber, portanto, que, no aspecto concernente à
educação sexual, à criança seja exposta ideologia diferente da que a sua
família reconhece como ideal, seja ela qual for, pois o que se pretende aqui
é liberdade para afastar essa terrível imposição de ideologia que, na prática
afeta a neutralidade devida pelos órgãos públicos, sob pena de se
estabelecer um estado de exceção que imponha a ideologia de gênero que
já causou muitos estragos onde foi criada e experimentada.
A ideologia de gênero busca negar a natureza, criar uma “nova
natureza” não biológica, lastreada na manipulação da consciência da
infância e adolescência, ao sustentar que as crianças nascem sem sexo
definido, devendo escolher o gênero que desejam adotar, ainda quando
crianças, levando as crianças a fazerem opções em assuntos nos quais não
têm condições de optar, portanto, uma identidade arbitrária, relativamente
ao corpo com o qual o indivíduo nasceu.
Segundo o PARECER do Grupo de Estudos Constitucionais e
Legislativos (GECL) do Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR), abaixo
transcrito em parte:
“A tese por ele formulada surgiu em virtude de infeliz
episódio do qual uma família foi vítima. Em circuncisão
de dois meninos gêmeos, o órgão genital de um deles foi
destruído e, por orientação do médico, o próprio Dr.
Money, a família passou a criá-lo como uma menina,
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sem nunca lhe contar o ocorrido, até os 14 anos. O
resultado dessa experiência traumática foi desastroso,
caracterizado por revolta contra a identidade feminina
imposta a um dos irmãos, profunda depressão de ambos,
alcoolismo e toxicomania do pai e, por fim, suicídio dos
dois irmãos.”
A sentença de morte foi imposta às cobaias humanas, que
tiveram seus direitos fundamentais, humanos e naturais usurpados, posto
que havia um registro natural que foi alterado de forma arbitrária, típica
das ditaduras, que pelas suas novas teorias refutaram outros registros,
impondo uma série de conceitos destrutivos, como é o caso da negação da
realidade cromossômica e biológica da criança. A criança não mudou a sua
natureza, mas tão somente foi mutilada, sem nenhuma proteção por parte
do Estado à impedir tamanha transgressão. Gays são livres para escolherem
o seu próprio caminho, conforme o livre arbítrio que possuem, mas impor
essa ideologia aos infantes é decretar uma desconstrução que lhes
ofenderá direitos mais básicos nessa fase da vida.
Já há algum tempo que não se atenta para o perigo de imposição
de visões de mundo inconciliáveis, dogmáticas e radicais, ainda que
houvesse unanimidade na sociedade, mas a supressão das liberdades de
consciência e de expressão, têm um preço e desse preço ninguém que
participa desse processo está isento. Há real perigo de retrocesso à
barbárie, à épocas, quiçá superadas, de violência social, perseguição e
guerras, em que se manejava o aparelho estatal para invadir o domínio da
consciência e da exposição do pensamento alheios.
A IDEOLOGIA DE GÊNERO E A ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA
A lei brasileira determina que é tarefa da família a formação
moral de crianças e adolescentes. (art. 12, inciso IV da Convenção
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Americana de Direitos Humanos; art. 226 e 227 da Constituição; art. 1.634
do Código Civil.
A formação moral tem reflexos imediatos no comportamento de
crianças e adolescentes. A mera apresentação de temas da sexualidade a
uma criança – sexo anal, bissexualidade, transsexualidade – pode ser
abusiva à sua formação psicológica, pois como pessoa em
desenvolvimento, não tem capacidade de entender plenamente os temas,
ou pode entender de forma distorcida. Por isto inclusive é que a psicologia
e as leis reconhecem a necessidade de respeitar a fragilidade psicológica
das crianças, razão pela qual a Constituição determina a classificação
indicativa de programa de televisão e rádio. (art. 220), e o Estatuto da
Criança, em seu artigo 79, determina que toda publicação dirigida ao
público infantojuvenil respeite os valores éticos da pessoa e da família4.
A escola tem a nobre função de cooperar na formação das
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, ministrando-lhes
informação e conhecimento, mas sempre em auxílio às famílias.
Alguns poderiam perguntar: Por que as famílias têm esta primazia
na formação moral dos filhos ? A família tem a primazia na formação moral
dos filhos porque o Código Civil e o Código Penal determinam que é dever
da família – não dos professores, nem de líderes de movimentos sociais,
nem de artistas – repito; é dever da família prestar sustento material e
moral aos filhos. Mais do que isto, o artigo 932 do Código Civil determina
que os pais são responsáveis pela reparação dos danos que seus filhos
causarem a terceiros. Assim, se um aluno arranhar a pintura do carro de um
professor, os pais serão chamados a pagar pelo prejuízo causado. Se a
família tem o ônus de suportar as consequências dos atos de seus filhos, é
natural que tenha a primazia em sua formação moral.

4

Programa Proteger
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A lei não permite a professores a tarefa de educar moralmente
alunos, como pretende a ADI 5668. A mera apresentação a uma criança de
um tema da sexualidade adulta – sexo anal, bissexualidade – representa
ação ilegal e abusiva do professor, pois desrespeita a condição da criança
de pessoa em desenvolvimento e o direito da família na formação moral do
filho. (art. 79 do ECA, art. 1.634, do Código Civil, art. 12,IV Da Convenção
Americana de Direitos Humanos).
Sabemos que em uma sala de aula há 30, 40 alunos, e o professor
não tem como conhecer seus alunos individualmente. Já a família, com 2
ou 3 filhos em média, tem muito melhor conhecimento da individualidade
de cada filho, podendo, assim, orientar cada um conforme suas
características pessoais e isso é o que pretende a autora dessa ação,
portanto, o presente parecer é contrário ao conhecimento da ADI 5668 pelo
STF, e se for, que seja julgada totalmente improcedente.
A ADI 5668 trata de questão moral ou religiosa (à moda da
ideologia gaysista), no entanto, a ordem deveria ser de apreço às Leis e à
Constituição Federal. A proposta na ADI 5668 é que os professores sejam
usado como instrumento de manobra de políticas abusivas, orquestradas
por partidos políticos e radicais que nunca conseguiram emplacar tais
temas ditatoriais perante o Congresso Nacional, ou em outra esfera
legislativa da Federação e, atualmente, perante a nova Arena sem debate
pública, perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal não deve abraçar e promover tese
de partido vencido que imponha uma visão particular de mundo através do
aparelho de Estado, sob qualquer pretexto, impeça o direito dos pais
educarem os seus filhos e deles exigirem que lhes prestem obediência e
respeito, portanto, que seja respeitado o pensamento da pessoa diferente,
contudo com a igual dignidade de todo ser humano de ser respeitada na
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sua diferença, que não pode ser reduzido, na sua importância social, mercê
de discriminação operada por fator de qualquer natureza.
Não se pode restringir a liberdade fundamental de crença dos
cristãos e de todos aqueles que defendem a família tradicional. A tese
promovida pela autora busca cassar dos sacerdotes cristãos e de todos
aqueles que defendem a família tradicional ou de qualquer fiel de qualquer
seita ou Igreja o direito de pronunciar, no pleno exercício regular de direito
fundamental a sua divergência em relação às práticas e opções
homossexuais, entendendo-as pecaminosas, por fugirem do modelo
revelado por Deus, nas Sagradas Escrituras, à humanidade. Esse tema de
ideologia de gênero não deve ser imposto, de qualquer forma. Assim, em
suma, trata-se de verdadeira cristofobia e intolerância religiosa que deve
ser afastada pelo Estado.
Embora o PSOL pretenda, não se cassa direito natural, pois não
pode, por conceito, ser revogado, nem sofrer limitações. Impor ideologia
que confronte a educação dada pelos pais é impor limitação e vigência do
direito dos pais de educarem os seus filhos quanto a questões morais, de
sexualidade e de aspecto religioso e íntimo. Um veredicto assim afetaria a
real constituição da Nação, contra aquela Norma Fundamental que poucos
entendem quando Norberto Bobbio a suscita em suas obras, que não diz
respeito ao Direito Positivado, mas a uma condição anterior e maior.
É necessário combater os preconceitos, por isso se invoca a
igualdade de todos, inclusive dos cristãos e de todos indivíduos que prezam
pela valorização da família. Improcedência dessa ADI se impõe para evitar
a prática de abusos contra crianças, pessoas em desenvolvimento e com
fragilidade psicológica, e o desrespeito ao direito da família na formação
moral dos filhos.
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A família é a base da sociedade, conforme art. 226 e 227 da
Constituição Federal.
O art. 12.4 da Convenção Americana de Direito Humanos afirma
que “os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos
e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com
suas próprias convicções.”
Se até as revistas e publicações destinadas ao público infantojuvenil não podem conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou
anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e devem
respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, portanto, impor
conteúdo ideológico de gênero em todas as escolas brasileiras é uma
transgressão ao art. 79 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente).
A pretensão do Psol nessa ADI 5668 é diminuir o poder dos pais
sobre os filhos e aumentar a intervenção estatal em questão de moral,
retirando dos pais o pleno exercício do poder familiar, diminuindo o poder
de direção da criação e educação em matéria sexual. Os pais podem,
perante o Judiciário, reclamar-lhes de quem ilegalmente os detenha, e
dirigir seus filhos a ponto de exigir-lhes respeito e obediência, portanto,
afetando diretamente o que prevê o art. 1.634, caput, I, VII e IX do Código
Civil.
A imposição da ideologia de gênero além de transgredir direitos
fundamentais das crianças limita a liberdade de expressão, uma vez que a
mera apresentação de temas da sexualidade a uma criança, como já dito:
sexo anal, bissexualidade, transexualidade, pode ser abusiva à sua
formação psicológica, pois como pessoa em desenvolvimento, não tem
capacidade de entender plenamente os temas, ou pode entender de forma
distorcida.
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No âmbito político o que se constata é que as liberdades do
pensamento do cristão e de qualquer religioso, exercidas com respeito à
alteridade, sem que se desça do plano doutrinário ao terreno rasteiro das
classificações discriminatórias é que tem sido suprimidos por ações
abusivas de certos grupos que se autodenominam de minorias. Como é
ressabido, os cristãos e de todos aqueles que defendem a família tradicional
têm agora ameaçado o discurso claro e a exposição firme das ideias, de
modo oral ou por escrito, inclusive com a força e a energia que não se pode
esbulhar à personalidade e à individualidade dos cidadãos. Essa é a
cristofobia que deveria ser evitada por esta Corte e a discriminação religiosa
a toda e qualquer denominação eclesiástica. Esse direito natural, até aqui
reconhecido pelo ordenamento jurídico como direito fundamental não
pode sofrer limitação, pela imposição de uma ideologia não aceita pelas
famílias brasileiras.
Temas assim não podem ser capturados por uma minoria, como
se tão somente lhe servisse, amputando-se-lhe – em frontal desobediência
às deliberações legislativas de todos os âmbitos, sob o pretexto da
preservação da dignidade de certos cidadãos – o escopo, vale dizer, o seu
alcance, a par de estranhamente despojar de sua tutela a grande parte dos
concidadãos – não mais abrangidos, pasme-se, pelo seu círculo de
proteção, ou seja, pelo âmbito pessoal de validade da norma constitucional
correlata.
Voltando ao liberalismo político de Jonh Rawls, a Corte Suprema,
que deve ser a expressão da razão pública, contribuiria, ao invés, para
quebrantar, na sua mais pura essência, o pacto constitucional,
retrogradando a qualidade da vida social à barbárie, ao ressentimento e à
violência, tudo por sufocar uma visão de mundo por outra, já então com
foro de exclusividade.
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A norma que se requer, na exordial, perante o Supremo Tribunal
Federal, de nítida emanação, como visto, cuja tese já foi amplamente
rejeitada nos âmbitos competentes, caso fosse encampada – no que não se
acredita, considerado o elevado senso jurídico de sua ilustrada membresia
–, “poderia resolver-se”, nos dizeres do afamado Presidente Emérito da
Corte Costituzionale italiana, Gustavo Zagrebelsky, “não em uma medida
pacificadora, mas em contribuição ao conflito, no qual a norma mesma
seria envolvida como fator destrutivo”, que “ratificaria a
irremediabilidade do conflito e se mostraria ela mesma como arma do
conflito” (La Legge e la sua Giustizia, Bologna: Il Mulino, 2008, p. 303,
tradução livre).
O acolhimento do que deduzido na ADI 5668 implica, forçoso é
dizê-lo, impor, na República Federativa do Brasil, por inconsequente e
inadvertido ativismo judicial, sem paralelo, no particular, no plano do
direito comparado, a perseguição ideológica e religiosa, inclusive com a
imposição de pena privativa de liberdade, como decidido na ADO 26 sendo
de se esperar que a Corte Constitucional não cerre os olhos ao conjunto de
tais previsíveis e sombrias consequências.
Primeiro objetivou-se emudecer os cidadãos contrários à
ideologia LGBTI, em especial os cristãos e de todos aqueles que defendem
a família tradicional, que dentro do seu natural escopo e com respeito aos
princípios constitucional da dignidade e da igualdade, das liberdades de
consciência, crença e expressão agora a pretensão da presente ADI 4668
pede que escolas de todo o país sejam obrigadas a impor a ideologia de
gênero e o certo é que opor-se a essa ideologia de gênero colocará aquele
que se expresse de forma diferente sob real ameaça de sanção de natureza
cível ou criminal.
Discordar dessa ideologia seria uma expressão de ódio, portanto,
seria crime que cala a voz contrária, que impede o contraponto, que
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oficializa o discurso da minoria gaysista a fim de calar a orientação dada
com apreço à verdade moral defendida por aqueles que a ela se opõem,
portanto, seria uma molestação conteudística que imporia a mordaça, por
receio de sanção penal e civil, daí a ditadura cristofóbica e intolerante.
Na prática o discurso dos cristãos e de todos aqueles que
defendem a família tradicional de se posicionarem contra a ideologia de
gênero tem sido suprimido em âmbito social pela possível criminalização do
que chamam, sem definir o conceito e sua amplitude, de homofobia. Agora
o pátrio poder dos pais é ainda reduzido em tema de crucial importância
para a fé do religioso, pela imposição nas escolas de tal ideologia de gênero
que discreta frontalmente ao que os pais pretendem para seus filhos.
Portanto, embora amplamente majoritário, legalmente vetado, quando,
não obstante, a ordem constitucional deveria proteger, com idêntica
envergadura e pela via do mesmo direito fundamental, aqueles que o
sustentam.
Quando uma decisão representa obscuridade para o exercício do
pátrio poder, da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, da
liberdade de expressão e, em consequência gera agressão a direitos
fundamentais e não apenas insegurança jurídica, resta claro tratar-se de
regime de exceção, conforme Giorgio Agambem nos alerta, ao dissertar
que:
“O estado de exceção, enquanto figura da necessidade, apresentase pois – ao lado da revolução e da instauração de fato de um
ordenamento constitucional – como uma medida “ilegal”, mas
perfeitamente “jurídica e constitucional”, que se concretiza na
criação de novas normas (ou de uma nova ordem jurídica)”5

Por todas as razões acima expostas, a ASSOCIAÇÃO PRÓEVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR (APEBE), no uso de suas atribuições,
5

AGAMBEM, Giorgia. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004 (Estado de sítio). p. 44
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vem se posicionar contra o conhecimento da ADI 5668 pelo STF. Caso seja
conhecida, então, melhor sorte não lhe restará que ser julgada totalmente
improcedente, por ser pretensão ilegal e injusta que afeta direitos
fundamentais, dentre eles os direitos das crianças, adolescentes, da própria
proteção da família e da liberdade religiosa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, requer-se de Vossa Excelência a admissão
da intervenção, na qualidade processual de amicus curiae, no presente
feito, da ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGÉLICOS DO BRASIL E EXTERIOR (APEBE).
Requer, outrossim, que Vossa Excelência defina os poderes como
AMICUS CURIAE, conforme §2º do art. 138 do Código de Processo Civil, dos
quais requer o poder de participar de todas as sessões de julgamento,
poder de apresentação de memoriais e fazer sustentação oral.

Brasília, 11 de dezembro de 2020.
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