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São Paulo, 27 de Abril de 2021. 

 

Moção de repúdio da União da Juventude Socialista de São Paulo ao Projeto de Lei n° 504/2020, que 

tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Projeto de Lei 504/2020, de autoria da 

Deputada Marta Costa, com emenda da Deputada Janaina Paschoal (PSL). Esse PL “proíbe a 

publicidade, através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a 

preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no Estado.” A 

justificativa do PL consegue ser ainda pior que sua própria descrição, dizem que a proibição é devida 

as pessoas LGBTQIA+ serem más influências para as crianças. 

A Constituição Federal, assegura em seu art. 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. E no art. 227º que “é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

Esse é um PL inconstitucional e de discriminação à comunidade LGBTQIA+. Crianças de todo Brasil 

sofrem com desnutrição infantil, violência doméstica, assédio, pedofilia, exclusão digital, 

analfabetismo, entre tantos outros problemas cruéis. São estas questões que a ALESP deve se 

preocupar e trabalhar para combater, não com um projeto discriminatório. 

O Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Na média, é uma pessoa morta a cada 

20 horas, fruto da violência, ódio e preconceito. Enquanto isso, o próprio estado muitas vezes atua 

com negligência aos direitos conquistados por essa população. 

Esse PL é uma tentativa clara de inviabilizar as pessoas LGBTQIA+, apagar essas vidas e as lutas 

históricas de toda essa comunidade. A educação sexual é que deveria ser pauta em vigor na ALESP, 

com objetivo de combater o assédio e abuso infantil.  

O Projeto atual tira o direito ao conhecimento e livre expressão das crianças. A justificativa de 

desconforto das famílias não pode ser pretexto para que o estado reproduza e incentive o preconceito 

e ódio as pessoas LGBTQIA+, que mata todos os dias no Brasil! 

Atenciosamente,  

 

Nayara Aparecida de Souza 

Presidente da União da Juventude Socialista de São Paulo 

 

R. Conselheiro Carrão, 577 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01328-000 
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