
Nota pública pela rejeição do Projeto de Lei Estadual nº 504, de 2020, que visa tornar
ilegal a representação de pessoas e famílias LGBTQIA+ nas comunicações sociais no

estado de São Paulo

Exmos. Senhores e Senhoras Deputados(as) Estaduais da Assembleia Legislativa de São

Paulo,

O Instituto Alana vem, respeitosamente, se posicionar pela rejeição do Projeto de

Lei Estadual nº 504, de 2020, que visa tornar ilegal a representação de pessoas e famílias

LGBTQIA+ nas comunicações sociais em São Paulo, em tramitação na Assembleia

Legislativa de São Paulo (Alesp).

1. Sobre o Instituto Alana

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que

busca a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, é mantido

pelos rendimentos de um fundo patrimonial. Tem como missão honrar a criança1

[https://alana.org.br/]. Através de seus diferentes programas, projetos e plataformas, o

Instituto desenvolve ações junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com

objetivo de requerer e contribuir para a garantia da absoluta prioridade aos direitos de

crianças e adolescentes em cenários de violação e na promoção de políticas públicas

sociais e orçamentárias.

2. Sobre o Projeto de Lei Estadual nº 504, de 2020

Está em tramitação na Alesp o PL 504/2020, que visa tornar ilegal a publicidade, por

intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia, que contenha alusão a gênero e

orientação sexual, ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e

adolescentes, no estado de São Paulo. O projeto ainda estabelece como penalidades para

os estabelecimentos que agirem em discordância com este dispositivo, a aplicação de

multas e o fechamento dos mesmos até a devida adequação ao disposto no texto.

1 A definição de “criança” adotada pelo Instituto é a mesma estabelecida pela Convenção sobre os Direitos da
Criança de 1989, que a define, em seu artigo 1º, como “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, salvo
quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca> Acesso em: 27/04/2021.



No dia 13 de abril de 2021, foi aprovado o requerimento, apresentado pela autora do

projeto, deputada Marta Costa (PSD), para alteração do regime de apreciação, que passou

a tramitar em caráter de urgência. No dia seguinte, foi aprovado em reunião conjunta das

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,

da Cidadania; da Participação e das Questões Sociais; e de Finanças, Orçamento e

Planejamento, o voto do relator Gilmaci Santos (Republicanos), favorável ao projeto e à

emenda de número 1 (um). Atualmente, o projeto encontra-se pronto para “Ordem do Dia”

no Plenário.

3. Inconstitucionalidade do texto e a diversidade como aspecto positivo para a
formação de crianças e adolescentes

A Constituição Federal de 1988, por meio do Artigo 227, inaugurou a doutrina da

proteção integral de crianças e adolescentes, que os reconheceu enquanto sujeitos de

direitos, os quais devem ter sua condição de desenvolvimento peculiar respeitada,

assegurando assim a absoluta prioridade de seus direitos e melhor interesse o que é

responsabilidade compartilhada do Estado, da família e da sociedade.

É importante ressaltar que a regra da prioridade absoluta dos direitos de crianças e

adolescentes é limitadora e condicionante da atuação estatal e comando constitucional

orientador de todas as tomadas de decisão nos três poderes do Estado brasileiro, inclusive

no âmbito legislativo, em todas as esferas da federação. Dessa forma, entende-se que o

melhor interesse da criança e do adolescente deve prevalecer sempre.

Para um desenvolvimento pleno, livre de violência e preconceito, crianças e

adolescentes precisam aprender sobre respeito e diversidade desde a infância. Entrar em

contato com realidades plurais e inclusivas é vital para o desenvolvimento de crianças e

adolescentes enquanto cidadãos plenos.

Proteger crianças e adolescentes com absoluta prioridade é também proteger a

democracia, o respeito à diversidade de todas as pessoas e a construção de uma

sociedade mais inclusiva. E, isso, feito sempre dentro dos limites constitucionais e da

garantia à dignidade de todos os seres humanos.

O Projeto de Lei Estadual nº 504, de 2020, usa como justificativa a pretensa ideia de

“impedir desconfortos sociais e atribulações de inúmeras famílias e situações, evitando,

tanto a possibilidade, quanto a inadequada influência na formação de jovens e crianças”.

Sob o pretexto de proteção à infância, promove uma inconstitucional discriminação contra a

população LGBTQIA+. A defesa dos direitos de crianças e adolescentes não deve ser



utilizada como instrumento de legitimação de discursos ou iniciativas antidemocráticas ou

autoritárias. O texto constitui um desrespeito aos direitos fundamentais e é, portanto,

inaceitável.

Pelos motivos acima descritos, o Instituto Alana repudia o Projeto de Lei
Estadual nº 504, de 2020, e pede aos deputados estaduais da Alesp que o rejeitem, em

nome da defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Instituto Alana


