AO JUÍZO FEDERAL DA __ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO

Hoje cedo na rua do Ouvidor
Quantos brancos horríveis eu vi
Eu quero um homem de cor
Um deus negro do Congo ou daqui
Que se integre no meu sangue europeu
Black is beautiful, black is beautiful
Black beauty so peaceful
I wanna a black, a beautiful
Black is beautiful, black is beautiful
Black beauty so peaceful
I wanna a black, I wanna beautiful
Hoje à noite amante negro eu vou
Enfeitar o meu corpo no teu
Eu quero esse homem de cor
Um deus negro do Congo ou daqui
Que se integre no meu sangue europeu
Black is beautiful, black is beautiful
Black beauty so peaceful
I wanna a black, I wanna a beautiful
Black is beautiful, black is beautiful
Black's beauty and so peaceful
I wanna a black, a beautiful1

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
com fundamento no art. 134 da Constituição Federal, nos arts. 3º-A, I, II e III, 4º, I, VII, X, e XI, da Lei
Complementar 80/94, conjuntamente com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, vem, considerando o contido na Notícia de Fato nº
1.29.000.002269/2021-90, e com fundamento nos artigos, 127, caput, 129, II e III, todos da Constituição
Federal, nos artigos 5º e 6º, VII, “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e na Lei nº 7.347/85, propor a
presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de tutela de urgência liminar)
em desfavor da UNIÃO, representada judicialmente pela Procuradoria-Regional da União da 4ª Região,
Av. Carlos Gomes, nºs 1.942/1.950 - conj. 1101 - Bairro Três Figueiras CEP: 90480-002 - Porto
Alegre/RS, e do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, atual presidente da República, igualmente
representado judicialmente pela Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região, pelos fatos e fundamentos
a seguir expostos.

1

Canção Black is Beautiful, composição de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, 1971.
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ALEGRE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

I- SÍNTESE DA DEMANDA
Trata-se de ação civil pública que tem por objeto a condenação tanto da União como de Jair
Messias Bolsonaro, para que sejam obrigados a adotar medidas de reparação, indenização e de cessação
de danos, por danos extrapatrimoniais ou morais coletivos, e ainda, danos sociais, conforme prevê o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 944 do Código Civil, em razão de atos praticados pelo
Presidente da República, os quais se configuram especificamente em declarações públicas de

A responsabilidade do atual Presidente da República decorre de suas manifestações públicas
de juízo depreciativo sobre cidadão negro durante fala nos arredores do Palácio da Alvorada, nos dias 04
e 06 de maio de 2021, na manhã do dia 08 de julho de 20212, e ainda em pronunciamento oficial por meio
de redes sociais, durante a conhecida “live do Presidente”, as quais serão na sequência detalhadas.
A responsabilidade da União, por sua vez, decorre diretamente da indicada conduta discriminatória
do Presidente da República, dada a sua condição de representante máximo do Poder Executivo, que
incorrendo assim, em evidente abuso de direito, ocasiona a responsabilização da UNIÃO pelos danos
morais ou extrapatrimoniais coletivos por ele causados, nos termos do art. 37, 6º, da Constituição Federal,
e art. 43 do Código Civil.

II. DOS FATOS
II. a) DA CONDUTA DE JAIR BOLSONARO
O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, proferiu manifestações públicas de juízo
depreciativo sobre cidadão negro durante fala nos arredores do Palácio da Alvorada, na manhã do dia
08/07/20213. Na ocasião o Presidente, aos risos, comparou o cabelo do cidadão a um "criatório de
baratas", ciente de que estava sendo filmado e de que tal vídeo circularia em redes sociais.

2

https://noticias.uol.com.br/videos/2021/07/08/bolsonaro-faz-comentario-racista-sobre-cabelo-crespo-criador-debaratas.htm
3
https://noticias.uol.com.br/videos/2021/07/08/bolsonaro-faz-comentario-racista-sobre-cabelo-crespo-criador-debaratas.htm
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preconceito, discriminação e intolerância contra pessoas negras.

Da análise do vídeo vê-se que o Presidente da República, ao visualizar o cidadão negro de cabelo
black, frente a outras pessoas, se refere jocosamente:

“olha o criador de baratas, como tá essa criação de baratas?”

o tratamento da covid-19, acrescenta:

“Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos".

Após um dos presentes exclamar “vai dar processo hein presidente!”, o cidadão, por estar entre o
grupo de apoiadores do Presidente, fez questão de registrar que não se incomodava com a piada, afirmando
“não ser um negro vitimista”.

Contudo, essa não foi a primeira vez que o Presidente da República assim se referiu ao mesmo
cidadão em semelhantes circunstâncias, nos arredores do Palácio de residência e sob registro em vídeo,
uma vez que em outra ocasião (06/05/2021), ao visualizar o cidadão, o Presidente, observando seu cabelo,
disse:

“tô vendo uma barata aqui”4

Referida observação foi seguida de risos de pessoas ao redor.

4

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/bolsonaro-diz-a-apoiador-com-cabelo-black-power-estou-vendo-umabarata.ghtml
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Na sequência o Presidente da República, citando o medicamento vermífugo por ele defendido para

Ainda em ocasião imediatamente anterior, em 04/05/2021, o Presidente ao ver outro cidadão com
cabelo black power, disse também aos risos:

E ressalte-se que no mesmo dia 08/07/2021, o Presidente em seu pronunciamento oficial por meio
de suas redes sociais, durante a conhecida “live do Presidente”, para a qual convidou o cidadão negro que
foi alvo das falas ofensivas, reforçou suas manifestações, não externando qualquer arrependimento ou
retratação, apenas buscando evidenciar que se tratou de uma suposta “piada”, sem contudo recuar da
sua intenção de promover estigmas raciais pejorativos e voltou a proferir mais uma sequência de
falas ofensivas e estigmatizantes:

“se eu tivesse um cabelo desse naquela época minha mãe me cobriria de pancada”;
“você cria baratas aí mesmo?”;
“você toma banho quantas vezes por mês?”;
“vocês veem como é difícil fazer brincadeira no Brasil? Se vocês vissem as brincadeiras que eu
faço com Hélio “Negão” iam cair pra trás”;
“se criarem cota para feios vocês vai ser deputado federal”

5

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/bolsonaro-diz-a-apoiador-com-cabelo-black-power-estou-vendo-umabarata.ghtml
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"O que que você cria nessa cabeleira aí?"5

Em determinado momento dessa “live” o Presidente ainda usa uma matéria de jornal em que
estampada a foto da apresentadora Maju Coutinho e pergunta ao apoiador “quem é essa aqui? é a Maju?”
e engata “não vou falar da Maju aqui”, ao tempo que indaga ao apoiador “você acha ela bonita?”, e
emenda “mas então ela tinha que estar fora para colocar alguém feio lá, para estar na cota de feio lá”.

As condutas do Presidente da República Jair Bolsonaro extrapolam os limites da ofensa individual

ser direcionado a um indíviduo, configura verdadeira ofensa estigmatizante de discriminação e
intolerância a qualquer pessoa negra, como se o uso de black power, consagrado símbolo de resistência
do movimento negro, fosse algo que diminuísse o indivíduo que a ele adere.

A conduta do Presidente da República Jair Bolsonaro visa a transmutar um elemento de afirmação
da identidade negra em algo sujo, execrável e que identifica um padrão fenotípico da população negra
como algo que a subjugasse a uma posição social inferior, em evidente comportamento discriminatório.

Ao contrário do que superficialmente possa parecer, o Presidente não proferiu apenas piadas
infelizes e de péssimo gosto. Tampouco, a manifestação do cidadão no sentido de não se afetar com o
comentário descaracteriza a prática racista, com todas as consequências jurídicas de responsabilização,
uma vez que a sua realização pública e transmitida acaba por afetar toda a população negra, inclusive com
repercussão internacional6.

Para uma melhor determinação do fato, adiciona-se a seguinte imagem:

6

https://eldiariodelatinoamerica.com/are-you-breeding-cockroaches-in-that-hair-president-bolsonaro-accused-of-racismafter-making-a-comment-to-black-supporter/
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e específica ao cidadão presente nas ocasiões de suas manifestações, já que o discurso proferido, antes de

artigo 1º, II e II, e art. 3º, I e IV, bem como a inúmeras disposições previstas em tratados internacionais e
em leis federais, e que serão adiante indicados.
A circunstância qualificada de Presidente da República levou os órgãos signatários a
representarem à Procuradoria Geral da República para se apurar a devida responsabilização, por crime
comum e de responsabilidade, nos termos do art. 85, inc. V, da Constituição Federal e do art. 7º, 9 (“violar
patentemente qualquer direito ou garantia individual”) e art. 9º, 7 (“proceder de modo incompatível com
a dignidade, a honra e o decoro do cargo”), da Lei 1.079, de 1950, em razão dos fatos narrados. Ao passo
que, na presente ação, busca-se a devida responsabilização em âmbito civil e de ordem coletiva.
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Referidas falas se constituem em violação aos preceitos da Constituição Federal, em especial ao

II. b. DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO

A responsabilidade da União, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, engloba a
conduta de seus agentes, independentemente da análise do elemento subjetivo consubstanciado no dolo
ou na culpa.

alcança maior relevância quando analisado todo o contexto, dada a notória omissão em relação a
comportamentos discriminatórios empreendidos regularmente pelo presidente da República, que
terminam por incentivar e fomentar condutas semelhantes de outros agentes públicos federais, muitos
deles integrantes do alto escalão do governo federal, como se tem notado em relação ao Presidente da
Fundação Palmares e o Secretário Especial da Cultura, indicativos de um claro intento de se referir a
população negra como grupo inferior de pessoas, com todas as gravíssimas consequências que um
discurso como esse tem em relação à população em geral, ainda mais quando proferido por uma alta
autoridade governamental.
Considerando que o Presidente da República, representante máximo do Poder Executivo, incorre
em ato ilícito, em evidente abuso de direito, resta evidenciada a responsabilidade da UNIÃO, a qual deve
ser condenada a pagar indenização pelos danos morais ou extrapatrimoniais coletivos por ele causados e
demais pedidos ao final formulados:

Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
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A conduta omissiva da União em relação aos fatos praticados pelo Presidente Jair Bolsonaro

No mesmo sentido, determina o Código Civil:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver,
por parte destes, culpa ou dolo.

teoria da responsabilidade civil sempre que, por ação ou por omissão, cause prejuízo a terceiro. De outro
lado, aceita a noção de Estado e compreendidas as suas funções básicas, em que avulta a de realização do
bem comum, é certo que a demandada atua na órbita jurídica, sendo destinatária das normas vigentes, e
sujeita, no mesmo nível dos demais atores do plano civil, às mesmas obrigações, como a da reparação dos
danos causados, sejam eles patrimoniais ou morais143.
E os atos ilícitos praticados pelo Presidente da República, na condição de máximo representante
da União, conforme relatado, são indiscutíveis e graves, devendo a UNIÃO responder pela conduta.
Configurado o excesso no desempenho da função por parte do agente da ré, esta deve responder pelas
ações respectivas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Nessa linha consignou o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido
no julgamento do RE 385.943-SP, RTJ 210/1261
… Como se sabe, a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se
fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em
nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37,
§ 6°).
Essa concepção teórica – que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no
que concerne à omissão do agente público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão
causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial
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Com efeito, como pessoa jurídica – e, portanto, ator no mundo do Direito – o Estado incide na

sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais …146
[Grifamos]

E a responsabilidade civil pelos danos morais coletivos encontra-se consagrada no rol de
direitos e garantias fundamentais do art. 5° da Constituição Federal, especificamente nos incisos V e X.
O texto constitucional não restringe a violação à esfera individual, de forma que, quando são
atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa

Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/85
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico ll - ao consumidor;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. […]
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

Tomando-se em consideração todo o arcabouço jurídico internacional que rege o tema dos direitos
humanos, e diante do advento, na Constituição Federal de 1988, de enfrentamento e repúdio ao racismo
como fundamento da República Federativa do Brasil, torna-se inescapável não só ao legislador, mas aos
demais agentes públicos, adequar o aparato jurídico brasileiro à doutrina da não discriminação,
respeitando os ditames convencionais e constitucionais e, principalmente, ao Poder Judiciário garantir que
condutas que violem essa proteção jurídica sejam rechaçadas e reparadas, sejam quem forem os
responsáveis.
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do seu patrimônio imaterial. Ademais:

II. c.

CONTEXTO NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DA GRAVIDADE DAS FALAS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Embora não sejam objeto da presente ação, se faz necessário contextualizar que as falas do

preconceituoso e discriminatório contra pessoas negras, contexto que demonstra tanto a gravidade como
a intencionalidade, circunstância que reforça a necessidade de garantir a sua responsabilização em vista
do impacto direto de suas falas e também o efeito concreto na disseminação de ideias e manifestações que
potencializam o racismo histórico e persistente no país.

É fato conhecido que o Presidente da República, quando ainda Deputado Federal, proferiu uma
palestra no Clube Hebraica, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, em abril de 2017. Na ocasião,
disse: “Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu
acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gastado (sic) com eles”.

O então Deputado igualmente teria se referido em entrevista ao jornal Opção, em 18 de setembro
de 2015, a haitianos, senegaleses, bolivianos e sírios como “escória do mundo”: “A escória do mundo
está chegando ao Brasil como nós não tivéssemos problema demais para resolver.” 7 Em 07 de março
de 2013, o deputado se dirigiu a militantes do movimento negro como animais ao proferir que deveriam
“voltar para o zoológico”.8

7

“Não sei qual é a adesão dos comandantes, mas, caso venham reduzir o efetivo (das Forças Armadas) é menos gente nas ruas
para fazer frente aos marginais do MST, dos haitianos, senegaleses, bolivianos e tudo que é escória do mundo que, agora,
está chegando os sírios também. A escória do mundo está chegando ao Brasil como nós não tivéssemos problema demais
para resolver.”
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/bolsonaro-ve-imigrantes-como-ameaca-e-chama-refugiados-de-a-escoriado-mundo-46043/
8
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/03/jair-bolsonaro-agride-militantes-do-movimento-negro-voltem-para-ozoologico.html
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Presidente não se encontram isoladas de um longo e reiterado repertório de discursos de cunho

Por fim, em 2011, ainda deputado, o Presidente da República concedeu entrevista ao extinto
programa de TV CQC da rede Bandeirantes em que proferiu uma sequência de declarações
preconceituosas e discriminatórias9, o que inclusive levou à sua condenação judicial em ação civil pública,
confirmada em 2ª instância e atualmente sujeita a recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça10. Na
ocasião o agora Presidente respondeu às perguntas de cidadãos diversos nos seguintes termos:

Resposta: Isso nem passa pela minha cabeça porque tiveram uma boa educação; como
um pai presente, então eu não corro esse risco;
Pergunta: Por que o Senhor é contra as cotas raciais?
Resposta: Porque todos são iguais perante a lei, eu não entraria num avião pilotado por
um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista.
Pergunta: Quantos chefes negros você já teve?
Resposta: eu nem conto, não dou bola para isso.
Pergunta feita pela cantora Preta Gil: Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o
que você faria?
Resposta: Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quer que seja, eu não corro
esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e nem viveram em ambientes como
lamentavelmente é o seu.

Nesse ponto, há que se considerar que a natureza do cargo do autor das falas - Presidente da
República -, bem como o meio de sua divulgação (mídias sociais, live presidencial), acarretam dano moral
coletivo a toda a população negra, como restará demonstrado ao longo da fundamentação.
Ademais, pode ser percebido que diante desse contexto de comentários e posicionamentos de
cunho racista proferidos pelo Sr. Jair Bolsonaro sobre o cabelo crespo de um cidadão negro, e que
assumidamente são mais amplos (“vocês veem como é difícil fazer brincadeira no Brasil? Se vocês vissem
as brincadeiras que eu faço com Hélio “Negão” iam cair pra trás”) aponta-se, por mais uma vez, o
retrato da discriminação racial em nível institucional. A desmoralização e ofensa à dignidade à qual o

9

https://www.youtube.com/watch?v=HyaqwdYOzQk
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001826158&total
RegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
10
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Pergunta: O que você faria se tivesse um filho gay?

cidadão foi sujeitado merece ser lida muito além do paralelo entre este e o ofensor, dado o
constrangimento do ato à estima de toda pessoa negra.
Indicativo desse contexto, pode ser referido o fato notório de que o Sr. Jair Bolsonaro, na condição
de Presidente da República, é responsável por manter à frente da Presidência da Fundação Cultural
Palmares o Sr. Sérgio Camargo, que, além de reproduzir diversos posicionamentos discriminatórios11,
ostenta publicamente posição contrária a diversas políticas de igualdade racial como as cotas raciais12,

da democracia racial no país, discurso esse que recusa-se ao reconhecimento da existência do racismo
como processo histórico e político14, o que significa, portanto, negar a própria ratio essendi da Fundação.
Isso pois a Fundação é mandatária de políticas de equidade, valorização e reconhecimento do
patrimônio cultural afrobrasileiro. O então Presidente Sr. Sérgio Camargo, contudo, vem na contramão
de sua essência, dedicando-se à “desconstrução” de símbolos da consciência negra e à negação do
exercício de uma efetiva igualdade racial, criando inclusive um selo para proteger supostas vítimas de
“racismo reverso”15, ainda que nunca tenha havido na história do país a consolidação de uma
superioridade negra sobre a branca.
Tal postura está subordinada e em linha com o pensamento do Presidente da República que se
manifesta contra a constitucional política de ações afirmativas, a exemplo de declaração proferida na
manhã do dia 08/05/2021, novamente a pessoas nos arredores do Palácio da Alvorada, com registro em
vídeo que também circulou pelas redes sociais:
"Jamais esperava estar aqui. Já ouviram falar isso daí. A imprensa toda contra, os mais
variados rótulos. O que mais pegou foi o racismo e a gente demonstra aí que não existe isso para
mim. Até digo, né, somos todos iguais. Sempre questionei a questão de cotas. Acho que a cota eleva

11

https://www.poder360.com.br/governo/sergio-camargo-diz-que-orgulho-de-cabelo-de-negros-e-ridiculo/
https://oglobo.globo.com/cultura/leia-integra-das-declaracoes-em-que-sergio-camargo-da-fundacao-palmares-chamamovimento-negro-de-escoria-maldita-24462253
13
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/fundacao-palmares-exclui-27-negros-de-lista-de-personalidadeshomenageadas.shtml
14
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/11/20/sergio-camargo-diz-que-racismo-estrutural-nao-temsentido-nem-fundamento.htm
15
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/fundacao-palmares-lanca-selo-para-quem-for-injustamenteacusado-de-racismo-entidades-reagem.ghtml
12

Assinado digitalmente em 23/07/2021 10:34. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D21B1CA3.6707AA42.FF2DE39A.1E266FFF

ofende com frequência personalidades intelectuais e políticas negras13 e defende abertamente o discurso

o homem pela cor da sua pele como subalterno ao outro de cor de pele diferente. Somos iguais. O
meu sogro é o Paulo Negão"

Mais graves ainda são os elementos simbólicos que sugerem a vinculação do Presidente da
República à ideologia da supremacia branca de origem americana, no que se nota, no mínimo, o seu
descuido ou desinteresse consistente em permitir que tais elementos sejam manejados por pessoas do seu

Não parece ter sido ao acaso que o então assessor para assuntos internacionais do Presidente, Sr.
Filipe Martins, tornou-se réu em ação penal por prática de racismo, após denúncia proposta pelo
Ministério Público Federal e recebida pelo juízo federal do Distrito Federal em 22 de junho de 2021. A
acusação decorre da prática de gesto supremacista branco durante sessão do Senado Federal e que fora
flagrada por registro em vídeo. A denúncia também está lastreada por histórico de gestos e manifestações
extremistas do assessor.16
Como consequência da ausência de afirmação institucional de repúdio ao racismo, com efeito
social de “permissão social”, é igualmente memorável o assombroso protesto ocorrido no dia 30/05/2020,
com signos associáveis ao movimento supremacista branco Ku Klux Klan, além de elementos
nazifascistas, do chamado grupo 300, formado por pessoas que se identificam como apoiadores do
Presidente da República, em frente ao Supremo Tribunal Federal e que veio a ser posteriormente alvo de
inquérito instaurado pela Corte em razão da prática de atos atentatórios à democracia.
Entre outros fatos, mais recentemente, em 14/07/2021, em postagem nas redes sociais, em
comentário a título de retorsão a uma notícia que reproduzia suposta declaração do sociólogo negro Jones
Manoel de que “já havia comprado fogos para eventual morte de Bolsonaro”, o atual Secretário de Cultura
do Governo Federal, sr. Mario Frias, reproduziu a associação feita pelo Presidente, afirmando não saber
quem era Jones, mas “se soubesse diria que ele precisa de um bom banho”. Considerando que a
declaração se realizou com base em imagem de rede social, a associação à ausência de banho refere-se
inegavelmente ao fato de que Jones Manoel se trata de um homem negro de cabelo black power,

16

https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/filipe-martins-assessor-de-bolsonaro-vira-reu-por-racismo-apos-gestosupremacista
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staff e atrelados ao seu governo, sequer manifestando repúdio a essas expressões.

caracterizando-se como manifestação de cunho racista e que ultrapassa a afetação individual, já que o
próprio autor da fala diz não conhecer Jones.
Todos esses episódios demonstram a frequência do comportamento discriminatório associado ao
Presidente da República contra a população negra brasileira, em um contexto que extrapola seus atos
diretos, mas a dar contexto de seus amplos efeitos, uma vez que servem como representação de tolerância,
permissão e incentivo a que servidores do alto escalão de seu governo, que ocupam funções de livre

Democrático de Direito de enfrentamento ao racismo e à desigualdade racial, com graves repercussões e
reproduções em âmbito social. São de extrema gravidade as ofensas à ordem democrática do país, que já
no preâmbulo da sua Constituição Federal defende a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade pluralista e sem preconceitos.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PRESENTE DEMANDA

O enfrentamento ao racismo se encontra entre as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro,
circunstância que conduz diretamente à afirmação de que seus agentes, inclusive no exercício de cargos
e funções eletivas, têm a obrigação constitucional de implementar.
A Constituição em seu artigo 3º, II e IV, indica expressamente como objetivo da República
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
E tais objetivos encontram seu pressuposto de validade nos fundamentos da República, quais
sejam, a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III, Constituição Federal).
Há que se ter em mente que o Presidente da República ao tomar posse, nos termos do artigo 78 da
Constituição Federal assume o expresso compromisso de defender a Constituição, e em especial os
dispositivos acima alinhados, conforme se pode extrair da expressão ali constante de “promover o bem
geral do povo brasileiro”.
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nomeação, igualmente adotem posturas discriminatórias, em notória dissonância do dever do Estado

Refira-se também que o direito à livre expressão constitucionalmente assegurado não se coaduna,
como já decidido pelo STF, com a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme

4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de
conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua
vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do
pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas.
Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para
justificar a segregação e o extermínio: inconciabilidade com os padrões éticos e morais
definidos na Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e
se harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo.
Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana,
baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no
meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal
por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento
infraconstitucional e constitucional do País. 6. Adesão do Brasil a tratados e acordos
multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí
compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de
raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa
superioridade de um povo sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, "negrofobia",
"islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de
delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de
imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a
abjeção da sociedade nacional à sua prática.
(...)
13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites
morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência,
manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas
não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os
limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O
preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao
racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de
condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.
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expressado na decisão proferida no HC 82424:

Essa restrição à livre expressão do pensamento vem prevista ainda em atos internacionais
subscritos pelo Brasil, a exemplo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos:

1.
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse
direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
2.
O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas
pela lei e ser necessárias para assegurar:
a.

o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b.
a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral
públicas.
3.
Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos,
tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e
opiniões.
4.
A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência,
sem prejuízo do disposto no inciso 2.
5.
A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda
apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação,
à hostilidade, ao crime ou à violência.

Assim, falas discriminatórias e de intolerância não se coadunam com o ordenamento brasileiro,
sendo não somente vedadas também aos agentes públicos, mas sendo a estes imposta a atuação efetiva
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Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

em sentido absolutamente contrário, isso é, de seu enfrentamento, por força expressa das disposições do
art. 1º e art. 3º da Constituição Federal.
Ademais, os pronunciamentos discriminatórios e preconceituosos acarretam graves impactos
sociais como demonstrado, e por consequência, as ações de agentes públicos (inclusive através de
declarações públicas) que se afastem ou violem frontalmente os mandamentos constitucionais que
disciplinam o trato de tão grave e profunda ferida social, causam danos extrapatrimoniais coletivos e

A inteligência contemporânea dos direitos humanos e do chamado direito antidiscriminatório
sufragado pela Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 7.716/1989 (Lei Caó) e a
recente incorporação, com status de emenda constitucional, da Convenção Interamericana contra o
Racismo e formas correlatas de intolerância, sustenta a compreensão de que a referência depreciativa a
características estéticas de pessoas negras não se restringe a uma afetação individual, porquanto
estigmatiza todo o grupo populacional politicamente minorizado pela construção de estereótipos raciais:
Ínsita à construção dos estereótipos raciais está a sua associação com referências desumanizadoras
ou coisificadoras. Durante o Holocausto, os nazistas se referiam aos judeus como ratos. Os Hutus
denominavam os Tutsis de baratas. Durante o período de escravização, ao lado do conceito civil de coisa
havia a definição das pessoas escravizadas como “peças-da-índia”. Conforme Clóvis Moura, em seu
Dicionário da Escravidão Negra no Brasil “No ramerão do tráfico (...): dois negros, dos 35 aos 40 anos,
valiam uma peça, como as crianças entre quatro e oito anos; três molecões, de seis a dezoito anos, duas
peças.(...)Com o tempo (...) a conta das importações passou a ser feita (...)por toneladas.”17
A dimensionar o contexto das falas objeto da presente ação, refira-se que a menção do Sr. Jair
Bolsonaro em relação a uma pessoa quilombola, como portadora de arrobas, medida usada normalmente
para pesagem de cabeças de gado, é um exemplo claro deste processo de desumanização. Frise-se que, na
mesma fala, o Presidente aponta que nem “nem para procriador ele serve mais”. Uma expressa menção à
utilização de pessoas escravizadas como reprodutores conforme diversos registros históricos. À guisa de
exemplo mencione-se o seguinte trecho da tese de Jorge Manuel Rios da Fonseca: “Não é permitido ao

17

MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: EdUSP. 2004
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danos sociais.

mouro garanhão cobrir as grávidas, sob pena de 50 açoites, apenas cobre as que o não estão, porque depois
as respectivas crias são vendidas por 30 ou 40 escudos cada uma.” 18
Não menos digno de repúdio é a associação entre o cabelo black e a sujeira, explicitada no caso
em comento, dada a fala do Presidente quanto à falta de banhos do cidadão negro. Nas palavras de Adilson
Moreira, estigma “(...) é uma característica a partir da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas sofre
desvantagens sistemáticas. Assim, esse termo descreve um processo a partir do qual sentidos negativos
higiene é um estigma sempre associado às raças entendidas como inferiores. Na publicação “As
dimensões do racismo”, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH),
ao traçar considerações sobre a estigmatização da população negra em relação às doenças, é trazido o
exemplo da tuberculose. “A luta contra a tuberculose entre a população negra foi descrita não apenas
como uma luta contra a doença, mas ‘[…] contra a inferioridade física, mental e moral, contra a ignorância
e as superstições, contra a pobreza e a sujeira.’”20
Importante na definição dos estigmas, conforme igualmente apontado por Adilson Moreira, é o
papel que grupos em função de poder, político ou econômico, ou seus representantes, como no caso em
tela o Presidente da República, maior autoridade da nação, de “[…] criar, disseminar e moldar o
funcionamento das instituições a partir de estigmas.”21A fala do Presidente adquire, assim, uma projeção
muito relevante, disseminada por uma vasta rede de comunicação.
O processo de desumanização, explícito ou implícito, visa ao inequívoco estabelecimento de uma
categoria que os nazistas denominavam de Untermenschen ou sub-humanos. É notório que matar um ser
humano, ou promover qualquer tipo de atrocidade contra ele, encontra dificuldades psicológicas. A
superação destas barreiras mentais é obtida pela equiparação de seres humanos a animais de caça ou
pragas (como ratos e baratas). Os insetos deixam de infestar a cabeleira das pessoas negras e passam dessa

18

FONSECA, Jorge Manuel Rios da. Escravos E Senhores Na Lisboa Quinhentista. Disponível em:
https://run.unl.pt/handle/10362/117290.
19
Moreira, Adilson Racismo recreativo - São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019. 232 p. (Feminismos Plurais / coordenação
de Djamila Ribeiro)
20
Dimensions of Racism. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Disponível em
https://www.ohchr.org/documents/publications/dimensionsracismen.pdf
21
Moreira, Adilson Racismo recreativo - São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019. 232 p. (Feminismos Plurais / coordenação
de Djamila Ribeiro)
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são atribuídos a pessoas que possuem características socialmente desprezadas.”19 A sujeira, a falta de

forma a, simbolicamente, representá-las, num processo de aniquilamento em que os corpos negros são
passíveis de violência e suas vidas não merecem ser protegidas.
Em um país onde os dados da letalidade policial são alarmantes, a associação entre o discurso
desumanizador e práticas violentas não pode, e não deve, ser relativizado. Os dados do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública apontam 6.357 pessoas mortas por policiais em 2019. Deste total, 80% (oitenta por
cento) ou, aproximadamente, 5.086 (cinco mil e oitenta e seis) pessoas, eram negras, predominantemente

No Relatório sobre a Missão ao Brasil, em 2003, a então Relatora Especial das Nações Unidas
sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, Asma Jahangir, afirmou que “[uma] análise mais
minuciosa revela que as mortes cometidas pela polícia são frequentemente execuções extrajudiciais mal
disfarçadas”23. E no relatório sobre a missão ao Brasil, em 2007, o então Relator Especial das Nações
Unidas sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, Philip Alston, por seu turno, apontou
que “a extensão com a qual as mortes de ‘criminosos’ são toleradas e até publicamente motivadas por
representantes do alto escalão do governo nos explicam, em grande parte, o motivo para a ocorrência de
muitas mortes por policiais e o motivo de não serem investigadas corretamente”. Aduziu ainda que “a
percepção de que as operações policiais são planejadas com a finalidade de matar pobres, negros e jovens
do sexo masculino surpreende por ser uma opinião comumente aceita.”24
O processo de desumanização apresenta outras consequências danosas, como enfatiza o jurista
Adilson Moreira, em seu “Tratado de Direito Antidiscriminatório”:
“"A discriminação estética está relacionada com outro problema que ocorre com
frequência no ambiente de trabalho: o assédio moral. Embora assuma várias formas, este se
manifesta também pelo uso de características físicas dos indivíduos como base para comentários
preconceituosos, sendo que algumas vezes são usados como estratégia para que o empregado
seja forçado a abandonar o emprego. Uma prática bastante comum relacionada ao assédio
moral é o racismo recreativo. Muitas pessoas brancas reproduzem piadas cujo conteúdo faz
referência aos traços estéticos de minorias raciais, comportamento que não se resume a uma
22

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2020. São Paulo, 2020a.
Disponível em: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
23
Relatório da Missão ao Brasil, Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, U.N. Doc.
E/CN.4/2004/7/Add.3, 28 de janeiro de 2004.
24
Relatório da Missão ao Brasil, Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias. U.N. Doc.
A/HRC/11/2/Add.2, 23 de março de 2009; Acompanhamento das Recomendações de País – Brasil, Relator Especial sobre
Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias. U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.4, 28 de maio de 2010.
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homens, entre 15 e 29 anos.22

pessoa específica, pois é também reproduzido por outros empregados e superiores. O assédio
moral também decorre da presença pervasiva em todas as esferas sociais dos mais diversos
estereótipos sobre minorias sociais, estereótipos que reproduzem ideias sobre características
morais e funções sociais das pessoas. Essas falsas generalizações são responsáveis por
comportamentos motivados por representações culturais que sexualizam mulheres em todas as
situações, o que leva muitos homens a pensar que eles poderão assediar mulheres por ser uma
prerrogativa masculina. A circulação de estereótipos sobre pessoas homossexuais faz com que
muitas pessoas pensem que piadas homofóbicas sejam plenamente aceitáveis.”25

regem a Administração, entre estes o da legalidade e moralidade, dos quais decorrem o dever de
probidade, tanto em relação aos atos praticados na representação de Chefe de Estado, quanto em relação
àqueles praticados como superior hierárquico no âmbito da estrutura e organização administrativa. Tratase em última análise do exercício do poder hierárquico no contexto das relações de trabalho que se
estabelecem na estrutura administrativa que integra, importando o ato em ofensa também à dignidade dos
trabalhadores.
Nessa esteira, os trabalhadores que se inserem na estrutura organizacional administrativa do
Executivo federal, desde as funções de apoio, auxiliares, técnicas, até aquelas de natureza política, estão
afetos aos danos disseminados no ambiente de trabalho decorrentes de práticas racistas, que além de
ofenderem diretamente trabalhadores negros e trabalhadoras negras, impedem a todos os trabalhadores e
trabalhadoras inseridos naquela estrutura organizacional o direito a um meio ambiente do trabalho sadio
e equilibrado, livre de racismo e quaisquer formas de discriminação, violando assim o artigo 225 da
Constituição Federal.
A par disso, os estereótipos atribuídos a pessoas negras como o disseminado na fala do Presidente
da República, que associam o cabelo black power à ausência de higiene, impactam nas desigualdades
raciais no trabalho, ao disseminar a ideia de “boa aparência”, durante tanto tempo utilizada como barreira
ao acesso a postos de trabalho. A prática tipificada como crime (art. 1º, Lei 9029/95) ainda persiste de
forma velada em processos seletivos para vagas de emprego. Tanto é assim que o mercado de trabalho
continua marcado por profundas desigualdades raciais, conforme revelam dados do IBGE que apontam a
desigualdade no acesso ao emprego formal, assim como em relação aos salários. Segundo o estudo
25

MOREIRA, Adilson José. Tratado de Direito Antidiscriminatório. Ed. Contracorrente, 2020. E-book, pg. 441.
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Além disso, o Presidente da República, no exercício do cargo, está submetido aos princípios que

“Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil”, divulgado em 2019 pelo IBGE, a população negra
representava a maior parte da força de trabalho no país (54,9%) em 2018. Contudo, a proporção de pretos
e pardos correspondiam a cerca de dois terços das pessoas desempregadas (64,2%) e das que trabalhavam
menos horas do que gostariam ou poderiam (66,1%). A pesquisa apontou que os negros são os que mais
sofrem com a informalidade: em 2018, 47,3% das pessoas ocupadas pretas ou pardas estavam em
trabalhos informais, enquanto que este percentual para os brancos era de 34,8%.

SANTOS NASCIMENTO/GISELE ANA FERREIRA em trâmite perante a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH). No primeiro caso, houve a publicação, na data de 2 de março de 1997, do
seguinte anúncio na parte de Classificados do jornal A Folha de São Paulo: “doméstica. Lar. P/ morar no
empr. C/ exp. Toda rotina, cuidar de crianças, c/docum. E ref.; Pref. Branca, s/filhos, solteira, maior de
21a. Gisele”. A senhora Simone André Diniz, de cor negra, candidatou-se à vaga anunciada mediante
ligação telefônica. Ao ser atendida foi indagada sobre a cor de sua pele. Ao responder que era negra,
Simone André Diniz foi informada que não preenchia os requisitos exigidos para o cargo. No segundo
caso, no dia 26 de março de 1998 pela manhã, as Sras. Neusa dos Santos Nascimento e Gisele Ana
Ferreira, ambas negras, teriam sido discriminadas na obtenção de vagas em uma empresa na cidade de
São Paulo. Ao se dirigir à empresa, foram informadas que todas as vagas haviam sido preenchidas. Não
foram colhidas quaisquer informações profissionais das duas candidatas. A conduta foi comprovada pela
imediata admissão, na mesma data e em momento posterior, da Sra. Isabel Lazzarini, pessoa branca. No
caso Simone André Diniz, a CIDH, em 2006, apreciou o caso e responsabilizou o Estado brasileiro,
expedindo diversas recomendações para o efetivo enfrentamento do racismo institucional no país.
E importante destacar que a fala discriminatória pelo Presidente ocorreu no exercício de suas
atividades institucionais, portanto, no contexto do ambiente de trabalho, e ainda que não proferida contra
trabalhador diretamente, atinge a honra e dignidade de todos os trabalhadores negros inseridos ou não na
estrutura do órgão do Executivo, e também aos não-negros, a par de traduzir conduta permissiva ou
autorizativa, uma vez ter sido praticada pela autoridade máxima do respectivo órgão da Administração,
para a reprodução do racismo recreativo (MOREIRA, 2019) no ambiente de trabalho. Nesse sentido,
recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida pela Juíza Renata
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Neste sentido, cabe repisar a existência dos casos SIMONE ANDRÉ DINIZ e NEUSA DOS

Bonfliglio, ATSum 1000228-60.2021.5.02.002726, reconheceu a prática de racismo recreativo no
âmbito de empresa privada como prática violadora do meio ambiente de trabalho sadio e
equilibrado, a par dos danos diretos à trabalhadora ofendida.
É importante destacar, ainda, que o discurso racista, mesmo na forma “recreativa”, ainda que possa
parecer menos ofensiva, impacta em violências brutais na vida de milhares de jovens negros e negras que
têm impedido o acesso ao mercado de trabalho em razão dos seus signos de identidade negra (como é o

pelo cometimento de crimes em razão dos estereótipos e estigmas sociais que lhes são atribuídos.
Constitui, portanto, discurso de ódio e de intolerância racial, que não pode ser produzido e reproduzido,
seja na esfera privada ou pública.
E ressalte-se, referidas falas afrontam as recomendações dos casos SIMONE ANDRÉ DINIZ e
NEUSA DOS SANTOS NASCIMENTO/GISELE ANA FERREIRA, acima referidos e em trâmite
perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Especificamente vai de encontro à
recomendação 12, uma vez que repercute a ideia de que haveria licitude em expressões racistas e de
intolerância uma vez que proferidas em caráter jocoso, ou seja, o denominado racismo recreativo:

12.

Promover campanhas publicitárias contra a discriminação racial e o racismo.

As falas de cunho racista do Presidente a respeito do cabelo black power endereçam ainda
inequívoca ofensa ao simbolismo de luta política dos movimentos negros, notadamente porque é cediço
que pessoas negras sempre foram oprimidas pela construção negativa de suas características estéticas, em
especial os cabelos.
Os cabelos black power também corporificam uma estética que se rebela contra séculos em que
pessoas negras foram subjugadas pelo racismo que lhes impunha padrões estéticos depreciadores de suas
características naturais e que sempre lhes geraram diversos danos psicológicos e estéticos. E foi a partir
dos movimentos de afirmação e resistência negros que passaram a enfatizar o orgulho racial e o

26

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/5/1690DCA2102710_sentenca-.pdf
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cabelo afro), assim como têm suas vidas perdidas ou sua liberdade retirada ao serem vistos como suspeitos

autorespeito como marcadores de luta contra todas forma de opressão, que esses estereótipos passaram a
ser combatidos no imaginário social.
Assim, ao afirmar e reafirmar seu menosprezo à estética do cabelo afro, o Presidente da República
também o faz em relação ao processo de afirmação da dignidade das pessoas negras duramente defendido
e protagonizado pelos movimentos de luta política de combate ao racismo, com especial inspiração no
Movimento Black Power que emergiu nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, e que ecoou em todos

Desse movimento também cunhou-se o Black’s Beautiful, que enalteceu a estética natural negra,
como instrumento de revolução cultural na esteira das lutas pela afirmação dos direitos civis. Sobre esse
processo, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana inscreveu a frase do autor Hoyt W.
Fuller em 1968:
“Por todo o país, jovens e mulheres negras foram infectados com uma febre de
afirmação. Eles estão todos dizendo “Nós somos negros e bonitos”.
O contexto fático e jurídico acima está a evidenciar um comportamento ilícito por parte do
Presidente da República, de praticar, incitar e/ou induzir a discriminação racial e intolerância 27, que tem
nitidamente reverberado na propagação de ideais extremistas e supremacistas, com impacto no
desenvolvimento das relações sociais internas e externas, ao passo que como Chefe de Estado tem
justamente o dever de comportamento contrário e de enfrentamento a tais práticas e manifestações.
A responsabilidade da União, por sua vez, afigura-se ainda mais ampla porquanto como
personalidade jurídica nacional e internacional assumiu obrigações contundentes não apenas de não
proceder de forma discriminatória, como de fomentar e estabelecer políticas e programas de ação

27

A Convenção Interamericana contra toda forma de Discriminação e Intolerância disciplina em seu art. 1º a forma
de racismo em sua modalidade intolerância: 5. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que
denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por
serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições
de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência contra esses
grupos.
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os países afetados pela diáspora africana.

antidiscriminatória e de efetivo combate às desigualdades raciais, por vinculação de diversas normativas
constitucionais, legais e internacionais.
Nesse ponto, cumpre repisar que o STF assim se manifestou peremptoriamente ao julgar a ADPF
457, que tratava especificamente de lei municipal que pretendia excluir dos currículos escolares temas
ligados à orientação sexual, identidade de gênero e livre expressão sexual (grifo nosso):
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.

PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA
DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À
LIBERDADE DE APRENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO
A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE
CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM
ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO
À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO
DE

MINORIAS.

INCONSTITUCIONALIDADE

FORMAL

E

MATERIAL

RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.
1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a
edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de
ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de
suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art.
30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às
diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996).
Inconstitucionalidade formal.
2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto
à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a
imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias
fundamentais, em especial das minorias.
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DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO.

3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e
ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente
reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e,
consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a
proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas
também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias.

obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda
mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada
contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o
princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza (art. 5º, caput, CF).
5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de
material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o
dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a
manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.
Inconstitucionalidade material reconhecida.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

No voto do ministro Gilmar Mendes na ADPF 457/GO pode-se verificar não somente o dever
estatal de não discriminar, mas, e sobretudo, o dever de enfrentar e combater a discriminação como dever
do Estado, a garantir seus primados de Dignidade da Pessoa Humana, Pluralismo Político e Igualdade.
Com base nesses dispositivos, permite-se concluir pela existência de um dever estatal de
adoção de políticas de combate às desigualdades e à discriminação, inclusive no que se
refere aos padrões culturais, sociais e econômicos que produzem essa situação28.
Tal conclusão está assentada no fato de que os direitos fundamentais possuem não apenas
uma dimensão subjetiva, atributiva de direitos fundamentais aos indivíduos, mas também

28

(CARDINALI, Daniel Carvalho. A escola como instrumento do dever constitucional de enfrentamento da homofobia:
potencialidade e tensões. Revista Publicum. Rio de Janeiro. V. 3. n. 1. 2017. p. 166).
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4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do

uma concepção objetiva, enquanto conjunto de valores que deve nortear a atuação do
Estado em todas as suas esferas.
Outrossim, deve-se vislumbrar a igualdade não apenas em sua dimensão negativa, de
proibição da discriminação, mas também sob uma perspectiva positiva, de modo a
promover a inclusão de grupos estigmatizados e marginalizados29. Nesse ponto, cumpre
registrar que a ausência de debate sobre questões envolvendo sexo e gênero não equivale
à suposta “neutralidade” sobre o assunto. Na verdade, reflete uma posição política e

existentes na sociedade.
(…)
Nesse precedente, assentei que os direitos fundamentais não podem ser considerados
apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um
postulado de proteção (Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se
dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso
(Übermassverbote), mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção
insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote).

Anote-se que a proteção adequada ou os imperativos de tutela do direito fundamental à igualdade
e à não discriminação não devem se basear apenas na tutela penal, tradicionalmente compreendida como
ultima ratio e incidente apenas após a lesão ou grave perigo de lesão a bens jurídicos fundamentais.
Ou seja, o dever estatal de promoção de políticas públicas de igualdade e não discriminação impõe
a adoção de um amplo conjunto de medidas, inclusive educativas, orientativas e preventivas, como a
discussão e conscientização sobre as diferentes concepções de gênero e sexualidade.

III. a. FUNDAMENTOS JURÍDICOS ANTIDISCRIMINATÓRIOS
Diante do comportamento do Presidente da República por meio de posturas discriminatórias,
racialmente intolerantes e atentatórias à dignidade da população negra, esmiuça-se, aqui, a necessidade
de incidência do direito antidiscriminatório.

29

(CARDINALI, Daniel Carvalho. A escola como instrumento do dever constitucional de enfrentamento da homofobia:
potencialidade e tensões. Revista Publicum. Rio de Janeiro. V. 3. n. 1. 2017. p. 166).
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ideológica bem delimitada, que optar por reforçar os preconceitos e a discriminação

O direito da antidiscriminação corresponde a um direito de proteção genérica do Estado por meio
do estabelecimento material de garantias, fundado em critérios lícitos de diferenciação entre indivíduos,
quais sejam as opressões de raça, gênero e social-econômicas, objetivando a equidade, em notória
orientação pelo princípio constitucional da igualdade.30
De acordo com os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, a noção de
discriminação corresponde a “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito

humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em qualquer campo da
vida pública”. 31
Sua aplicabilidade no direito brasileiro está assentada na acepção material do princípio-garantia
da igualdade, art. 5º, caput, da Constituição Federal e nas decorrentes normas antidiscriminatórias ao
longo da Carta:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Art. 5º 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, nos termos seguintes:
30

RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta e indireta e ações afirmativas. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008.
31

Artigo 1º, §1º, da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, adotada pela
Resolução nº 2.106-A da Assembleia das Nações Unidas, em 21 de dezembro de 1965, e internalizada no ordenamento
jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 23, de 21 de junho de 1967, tendo entrado em vigor a partir de 4 de janeiro de
1969 e promulgado pelo Decreto nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969.
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ou o feito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
Art. 227. 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.

No mesmo sentido, cabe destaque na legislação nacional ao Estatuto da Igualdade Racial, com
expressa previsão sobre o combate à discriminação, com a definição de desigualdade étnico-racial em seu
artigo 1º:
Art. 1º - Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por
objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou
em qualquer outro campo da vida pública ou privada;
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica;
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que
acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais;

Para além da definição legal, convém enfatizar o conceito desenvolvido pela doutrina do jurista
Adilson Moreira a respeito do racismo associado aos impactos dos estigmas raciais na vida dos grupos
racializados:
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 186 e ADC 41, enfatizou que a
discriminação no Brasil baseia-se no fenótipo. Veja-se a respeito o seguinte trecho do voto proferido pelo
Ministro Luiz Fux na ADPF 186 (grifo nosso):

A discriminação e o preconceito existentes na sociedade não têm origem em
supostas diferenças no genótipo humano. Baseiam-se, ao revés, em elementos
fenotípicos de indivíduos e grupos sociais. São esses traços objetivamente
identificáveis que informam e alimentam as práticas insidiosas de hierarquização
racial ainda existentes no Brasil. Nesse cenário, o critério adotado pela UnB busca
simplesmente incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, acabam marginalizados. Diante disso,
não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na utilização de caracteres físicos e visíveis
para definição dos indivíduos afrodescendentes.

32

Moreira, Adilson Racismo recreativo - São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019. 232 p. (Feminismos Plurais / coordenação
de Djamila Ribeiro)

Assinado digitalmente em 23/07/2021 10:34. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D21B1CA3.6707AA42.FF2DE39A.1E266FFF

O racismo é um sistema de exclusão que opera por meio da estigmatização de grupos
populacionais que são racializados por possuírem determinadas características fenotípicas em
comum. Elas são representadas como traços negativos a partir dos quais muitos membros do
grupo racial dominante passam a atuar, o que ocorre em quase todas as esferas da vida de
minorias raciais. Estigmas raciais são reproduzidos de forma ativa e passiva, estando presentes
não apenas nas falas de indivíduos particulares, mas também em diversas produções culturais de
forma direta ou encoberta. Estigmas raciais também informam o comportamento de membros de
grupo minoritário em função do caráter reflexivo da discriminação. Minorias raciais
desenvolvem várias formas de problemas psicológicos, além de também tratarem pessoas do
mesmo grupo de forma discriminatória, comportamento baseado na visão negativa que eles têm
de si mesmos. Os estudiosos afirmam que a mera existência de estigmas raciais é uma violação
da dignidade de minorias raciais porque eles dificultam a formação do sentimento de valor
pessoal.32

Sendo a ação civil pública o instrumento processual voltado para a defesa da honra e da dignidade
de grupos raciais, étnicos ou religiosos,33 seu objeto abarca o direito coletivo à proteção
antidiscriminatória, cujo conteúdo inclui, uma vez se tratando de um país democrático, a
responsabilização de condutas de cunho racista, que sugerem a superioridade de pessoas brancas em
relação às negras.
Cabe ao Poder Judiciário, portanto, um exame rigoroso de tais atos discriminatórios, uma vez que
dever de resguardar o princípio democrático.34
Considerando que ocupam o polo passivo da presente demanda o Presidente da República Sr. Jair
Messias Bolsonaro e a União, faz-se fundamental uma análise mais aprofundada sobre a noção de
discriminação, dadas as diferentes modalidades do seu exercício, quais sejam o direto e o indireto. De
acordo com Roger Raupp Rios,

35

a discriminação direta é evidenciada por práticas intencionais e

conscientes, enquanto a indireta surge em medidas que, em um primeiro momento, apresentam-se como
neutras, porém sua efetivação reforça ou reproduz práticas discriminatórias.
Assinala ainda Raupp Rios que no plano da responsabilidade civil a discriminação indireta
pressupõe “a pertinência da invocação da negligência como fundamento proibidor e sancionador”, e que
o direito brasileiro comporta esse dever geral de cautela que implica na responsabilidade diante de um
nada fazer para impedir grave lesão à dignidade e ao patrimônio alheios, danos previsíveis dados os
índices de desigualdades reinantes entre a população.36

33

Lei nº 7.347/85. “Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.”
34
Disparate treatment, no direito estadunidense.
35

RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta e indireta e ações afirmativas. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2008.
36
RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta e indireta e ações afirmativas. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2008, p.. 152.
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produzidos em desfavor de coletividade politicamente minoritária, tendo por fundamento, basicamente, o

Nesse ponto vale retornar aos fundamentos dos casos SIMONE ANDRÉ DINIZ e NEUSA DOS
SANTOS NASCIMENTO/GISELE ANA FERREIRA, acima referidos e em trâmite perante a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH):
87.

Essa prática tem como efeito a discriminação indireta na medida em que

impede o reconhecimento do direito de um cidadão negro de não ser discriminado e o gozo
e o exercício do direito desse mesmo cidadão de aceder à justiça para ver reparada a

descendente de maneira geral. Foi isso precisamente que ocorreu com Simone André
Diniz, quando buscou a tutela judicial para ver sanado a violação de que foi vítima.
88.

Segundo Teles,[47] o racismo consciente e explícito, na forma de insultos

raciais, apesar de repreensíveis, são menos importantes para a manutenção da desigualdade
racial do que as sutis práticas individuais e institucionais, comumente caracterizadas como
“racismo institucional”. Ainda de acordo ao autor, estas práticas, no Brasil, derivam da
forma de pensar que naturaliza a hierarquia racial e provavelmente causam mais danos dos
que os menos comuns e mais divulgados insultos raciais.
Nessa abordagem, é notório o descumprimento da norma antidiscriminatória por parte da União e
por parte do Presidente da República. Todos os eventos mencionados em tópico anterior são atos
insofismáveis de discriminações diretas e indiretas praticadas pelo Presidente da República, em uma
postura de inegável desconsideração do histórico de violência e opressão da população negra dadas as
atuais condições econômicas e estruturais.
Todas essas práticas representam, muito mais do que um não-dizer, um posicionamento por parte
do Estado sobre determinados cidadãos, manifestamente subjugados, mas que sequer são lidos como
vítimas, tendo em vista que, conforme ensinamento do historiador Joel Rufino dos Santos, a teoria da
democracia racial, ao explicar a realidade brasileira a partir de um equilíbrio entre negros, indígenas e
brancos, ocasiona um pacto nacional e supraideológico de não considerar a interação racial como
significativa.37

37

SANTOS, Joel Rufino dos. “O negro como lugar”. In: “Raça, ciência e sociedade” [livro eletrônico] / Organizado por
Marcos Chor Maio, Ricardo Ventura Santos. Rio de Janeiro: Fiocruz/CCBB, 1996. 3.610 Kb; epub. Posição 4446.
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violação. Demais disso, tal prática causa um impacto negativo para a população afro-

É preciso ter em mente que a diferença não afasta o conceito de desigualdade. Relevar as práticas
discriminatórias a partir da ideia de que somos todos iguais, ou seja, que as pessoas existem de maneira
abstrata, reforça a sobreposição de um sujeito pertencente a uma maioria política branca e masculina.
Como explica Louis Dumont:
“Nos quadros culturais de qualquer sociedade humana, sejam as sociedades
tradicionais holísticas, sejam as sociedades modernas individualistas, não existe diferença
hierarquia, explícita ou implícita”.38

Nessa linha, a afirmação de um direito coletivo antidiscriminatório defende o afastamento de um
suposto critério de neutralidade nas práticas adotadas pelo governo federal, que não incluem o valor
democrático de pluralidade. Esse procedimento dinamiza o direito para responder, nos limites humanos,
às intrincadas questões sobre igualdade e discriminação, e também a evitar, na medida do possível, efeitos
negativos do dilema da diferença.
Com isso, evidencia-se, aqui, a discriminação institucional indireta exercida pela União, inerte ao
racismo insistentemente reproduzido pela figura da presidência, em notório enfraquecimento do princípio
da igualdade e afronta aos valores democráticos, quando, nos termos do art. 37, caput, da Constituição
Federal, cabe à administração pública, direta e indireta, a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Sobre o princípio da legalidade, à administração pública cabe fazer aquilo que a lei prevê. O
preâmbulo da Constituição Federal manifesta de forma concisa os objetivos e funções da organização
política do país:
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia

38

DUMONT, Louis. In Pierucci, 1999: 32-3, grifos adicionados. In RIOS, Roger Raupp. “O Direito da Antidiscriminação
e a tensão entre o direito à diferença e o direito geral de igualdade”. Revista Direitos Fundamentais & Justiça - Ano 6, nº 18,
jan/mar 2012. P. 173.
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cultural que não se interprete ao mesmo tempo como diferença de valor, portanto, como

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL”. [grifo nosso]

Ainda, o art. 3º, IV, da Constituição Federal estabelece que constitui um dos objetivos
fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

legal da desigualdade racial pela União, melhor identificado na sua contrariedade às diretrizes do Estatuto
da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), o qual, em seu art. 2º, impõe o dever ao Estado de defender a
dignidade da população negra e seus valores religiosos e culturais.
O não cumprimento se repete sobre o princípio da impessoalidade, tanto em relação aos
posicionamentos públicos do Presidente da República de forma a discriminar a população negra em tom
de mera opinião, quando se é sabido que racismo é crime e que, evidentemente, o Chefe de Estado tem o
dever de tratar a todos os administrados sem discriminações ou preconceitos.
Em termos de moralidade, se por um lado o princípio exige que os agentes da Administração
Pública atuem na conformidade de princípios éticos, há, em realidade, um constante desrespeito à
população negra, e tendo em vista que as práticas da presidência são de tamanha gravidade que extrapolam
o exercício do cargo, estas também devem ser imputadas diretamente ao seu ocupante.
Acrescente-se que a manifestação contrária à vitimização por parte do cidadão ofendido não isenta
o ofensor de responsabilização, em especial no plano coletivo. Trata-se de caso de discriminação explícita
direta, em notória ofensa à dignidade humana da população negra, por parte do Sr. Jair Bolsonaro.
A partir do temerário comportamento do Presidente da República de praticar, incitar e/ou induzir
a discriminação racial, denota-se a configuração da intencionalidade, ou seja, averigua-se em suas
condutas o propósito de prejudicar a estima e a estética da população negra, concedendo a esta um
tratamento desigual, menos favorável, motivado por um critério de diferenciação juridicamente proibido
baseado no fenótipo: o racismo.
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Não é o que se percebe nos fatos apresentados. O que se vê é uma afronta direta ao enfrentamento

Não é outra a exegese do disposto no artigo 20 da Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou cor, conhecida como Lei Caó, e cuja formulação histórica decorre do elevado
patamar constitucional de repúdio conferido ao racismo e práticas decorrentes:
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)
Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa

Em tempo de necessária obviedade, cumpre lembrar que entre os princípios constitucionais da
República brasileira em suas relações internacionais está o repúdio ao racismo (art. 4º, inc. VIII) e entre
as garantias fundamentais da Carta está a consideração da prática do racismo como crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5º, XLII).
Por sua vez, a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância,
ratificada ironicamente pelo mesmo Presidente em 12/05/2021, assim preceitua:
Para efeito desta Convenção:
(...)
4. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam
um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus
traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial.
O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre
grupos são moral e cientificamente justificadas.
(...)
Artigo 4
Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas
constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de racismo,
discriminação racial e formas correlatas de intolerância, inclusive:
i. apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas ou que
promovam a intolerância, incluindo seu financiamento;
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§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação
social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

ii. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou meio de comunicação, inclusive
a internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que:
a) defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância; e
b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído
genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo Direito
Internacional, ou promova ou incite a prática desses atos;

as Formas de Discriminação Racial (CERD). Ressalte-se a expressa menção ao compromisso assumido
pelo Estado Brasileiro de fazer com que todas as autoridades públicas nacionais se conformem com a
obrigação de não-discriminação bem como de não-encorajar, defender ou apoiar, seja por ação ou
omissão, práticas racistas.
Artigo I
1. Nesta Convenção, a expressão “discriminação racial” significará qualquer distinção, exclusão
restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou etnica que tem por
objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano,( em
igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico,
social, cultural ou em qualquer outro dominio de vida pública.
Artigo II
1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios
apropriados e sem tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e
de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim:
a) Cada Estado parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou prática de discriminação racial contra
pessoas, grupos de pessoas ou instituições e fazer com que todas as autoridades públicas nacionais ou
locais, se conformem com esta obrigação;
b) Cada Estado Parte compromete-se a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial
praticada por uma pessoa ou uma organização qualquer;

Como agravante da responsabilização pessoal do Presidente da República Sr. Jair Bolsonaro, temse a verificação de que suas manifestações discriminatórias se dão na qualidade de mandatário da nação,
e, atuando como tal, acaba por descumprir, de forma manifesta e paradoxal, os mandamentos da
Convenção referida, subscrita pelo Estado brasileiro. A sua responsabilidade pessoal, ao contrariar as
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A mesma fundamentação pode ser obtida da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas

normas de Direito Internacional em vigor no país, pode inclusive engajar, em paralelo, a responsabilidade
do Estado brasileiro perante a comunidade das nações, evidenciando sérias consequências de seu
comportamento e manifestações públicos que, por óbvio, são ínsitos ao exercício das funções de
Presidente da República, nos termos do art. 86, § 4º, da Constituição.
As condutas narradas representam elevada possibilidade de responsabilização internacional do
Estado brasileiro, não apenas pelo descumprimento das convenções internacionais já apontadas, mas pela

do Relatório de Mérito nº66/06 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos prolatada no Caso
12.001(SIMONE ANDRÉ DINIZ)39.
Na linha da responsabilização internacional, o que mostra a necessidade da intervenção judicial,
sob pena do erário ser sacrificado por seguidas condenações nos mecanismos dos sistemas global e
interamericano de Direitos Humanos, cabe trazer à baila o relatório do Grupo de Trabalho de Peritos da
ONU sobre Pessoas Afrodescendentes, sobre Estereótipos raciais negativos em que falas do presidente
Jair Bolsonaro, já apontadas nesta inicial, são explicitamente endereçadas como exemplos negativos de
condutas de Chefes de Estado. O relatório enfatiza o papel, especialmente relevante e nocivo, de pessoas
detentoras de mandatos políticos na disseminação de estereótipos raciais negativos:
“O estereótipo racial como teatro político: incitamento ao ódio e aos crimes de ódio
27. O discurso político e o exercício do poder do Estado podem tanto habituar como reforçar o
preconceito racial de longa data. Na política, a utilização de estereótipos raciais para proveito
39

As seguintes as recomendações foram estabelecidas pela Comissão:
7. Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e da polícia a fim de evitar ações que
impliquem discriminação nas investigações, no processo ou na condenação civil ou penal das denúncias de
discriminação racial e racismo;
8.Promover um encontro com organismos representantes da imprensa brasileira, com a participação dos
peticionários, com o fim de elaborar um compromisso para evitar a publicidade de denúncias de cunho racista, tudo
de acordo com a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão;
9.Organizar Seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Secretarias de
Segurança Pública locais com o objetivo de fortalecer a proteção contra a discriminação racial e o racismo;
10. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes de racismo e
discriminação racial;
11. Solicitar aos Ministérios Públicos Estaduais a criação de Promotorias Públicas Estaduais Especializadas no
combate ao racismo e a disriminação racial;
12. Promover campanhas publicitárias contra a discriminação racial e o racismo.

Assinado digitalmente em 23/07/2021 10:34. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D21B1CA3.6707AA42.FF2DE39A.1E266FFF

demonstração da ineficácia das recomendações endereçadas ao governo brasileiro por conta da elaboração

político torna-se cada vez mais comum e é particularmente tóxica. A ascensão de partidos
políticos de extrema-direita, a crise financeira global e os receios de longa data sobre a
globalização e a diluição da identidade nacional, juntamente com o atual movimento de migrantes
e refugiados, resultou numa forte reação contra a imigração, na conversão dos migrante em
bodes expiatório, no fomento de preconceitos e estereótipos raciais, e na violência contra pessoas
de origem africana. Os líderes políticos têm utilizado estes fenómenos para procurar o poder
através de apelos ao racismo, xenofobia, afrofobia e nacionalismo, o que tem tido um impacto

29. Os líderes políticos têm um papel importante a desempenhar no combate aos estereótipos
negativos da raça, mas alguns líderes globais optam, em vez disso, por usar estereótipos raciais
como instrumento político. A este respeito, deve recordar-se que no parágrafo 85 da Declaração
de Durban, as plataformas políticas, organizações, legislação e práticas baseadas no racismo,
xenofobia ou doutrinas de superioridade racial e discriminação relacionada foram condenadas
como incompatíveis com a democracia e a governança responsável. Para ilustrar o fenômeno, é
necessário mostrar exemplos do racismo aberto ou pouco camuflado que perpetua estereótipos
negativos de pessoas de ascendência africana. O uso político generalizado de estereótipos raciais
se refere constantemente

à doença, toxicidade e à

ameaça de contágio, desumanizando

frequentemente as pessoas e seus países de origem40.”
Resumidamente, como se percebe até aqui, há uma sequência de atos discriminatórios que não
respeitam os preceitos constitucionais em sua integridade, e que, consequentemente, ameaçam o
fundamento democrático de igualdade, diretamente atrelado ao respeito à pluralidade e à defesa da
dignidade da pessoa humana.
Por todas essas razões, a presente demanda visa ao estabelecimento de igualdade material a partir
do preceitos legais e constitucionais que se articulam em torno do direito de antidiscriminação, por meio
das ações juridicamente válidas, quais sejam:

40

The role of negative racial stereotypes of people of African descent in perpetuating racial injustice – report
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/Role-of-negative-stereotypes.aspx
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devastador nas pessoas de ascendência africana.

i) a abstenção de atos de cunho discriminatório e intolerante por parte do Presidente
da República Sr. Jair Messias Bolsonaro;
ii) a retratação pública dirigida à população negra das falas com conteúdos
discriminatórios e de intolerância proferidas pelo Presidente da República Sr. Jair Messias
Bolsonaro em 04/05/2021, 06/05/2021 e 08/07/2021, por meio de veículos de imprensa
oficial, grande imprensa e mídias sociais;

redes do Presidente da República, e, em caso de descumprimento, expedindo-se respectiva
ordem aos administradores do Youtube, Facebook, Twitter e Instagram;
iv) e, considerando a repercussão negativa dos diversos eventos com conteúdo
discriminatório e racialmente intolerante mencionados na definição do objeto da presente
demanda (item II), pede-se a compensação da população negra brasileira por meio de
condenação da União em obrigação de fazer consistente em campanha publicitária de
combate ao racismo, que enfatize a natureza criminosa e odiosa das práticas e
manifestações racistas e de intolerância racial, e indenização por danos morais, pela
UNIÃO e pelo Presidente da República Sr. Jair Messias Bolsonaro, pro rata, conforme
arbítrio deste d. Juízo, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, V) e o direito
internacional antidiscriminatório ao qual o nosso ordenamento se encontra submetido,
conforme se expõe a seguir.

IV. DO DANO MORAL COLETIVO E SOCIAL

A possibilidade de arbitramento de dano moral à coletividade decorre da Lei nº 7.347/85, que
estabelece que a ação civil pública se presta à indenização por danos morais e patrimoniais causados a
qualquer interesse difuso ou coletivo, bem como do art. 5º, inc. V, da Constituição Federal.
O Poder Judiciário já reconheceu a possibilidade de condenação da União por dano moral coletivo,
assim se deu por exemplo em razão da demora na demarcação de terras indígenas (Precedentes TRF1 AP
Nº 0002237-13.2013.4.01.3904/PA; TRF3 AO 0001200-27.2012.4.03.6006).
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iii) a retirada dos vídeos com manifestações racistas e de intolerância dos canais e

Assim, também a medida se apresenta salutar como resposta punitiva e inibitória a posturas
discriminatórias, como, a propósito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSAS CONTRA COMUNIDADE INDÍGENA. DANO MORAL
COLETIVO. MAJORAÇÃO. 1. Tendo restado demonstrados a discriminação e o preconceito
praticados pelos réus contra o grupo indígena Kaigang, é devida a indenização indenização por dano
moral. 2. O dano moral coletivo tem lugar nas hipóteses em que existe um ato ilícito que, tomado

proporções que afrontam o senso comum. 3. Indenização por danos morais majorada para R$
20.000,00, a ser suportada de forma solidária por ambos os réus desta ação."(AC
2003.71.01.001937/RS, rel. Vânia Hack de Almeida, DJU de 30/08/06, p. 472).

Neste sentido, merecem destaque outros julgados, reconhecendo a possibilidade de condenação
por dano moral coletivo:
“DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – Uma vez configurado que a ré violou direito
transindividual de ordem coletiva, infringindo normas de ordem pública que regem a saúde,
segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador, é devida a indenização por dano
moral coletivo, pois tal atitude da ré abala o sentimento de dignidade, falta de apreço e consideração,
tendo reflexos na coletividade e causando grandes prejuízos à sociedade”. (ACÓRDÃO TRT/1ª
T./RO 5309/2002).
“TRABALHO EM CONDIÇÕES SUBUMANAS. DANO MORAL COLETIVO PROVADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. Uma vez provadas as irregularidades constatadas pela Delegacia
Regional do Trabalho e consubstanciadas em Autos de Infração aos quais é atribuída pública (art.
364 do CPC), como também pelo próprio depoimento da testemunha do recorrente, é devida
indenização por dano moral coletivo, vez que a só notícia da existência de trabalho escravo ou em
condições subumanas no Estado do Pará e no Brasil faz com que todos os cidadãos se envergonhem
e sofram abalo moral, que deve ser reparado, com o principal objetivo de inibir condutas semelhantes.
Recurso improvido”. ACÓRDÃO 00218-2002-114-08- 00-1 (1ª T./RO 4453/2003).

A configuração jurisprudencial do dano moral coletivo, no esteio da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, aponta para a afronta à dignidade dos membros da sociedade e ao padrão ético dos
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individualmente, tem pouca relevância para cada pessoa, mas, frente à coletividade, assume

indivíduos que a compõem, em superação à visão de que necessariamente há de estar presente algum tipo
de dor, sofrimento ou abalo psíquico nas respectivas vítimas, nestes termos:

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que, apesar de estar relacionada à integridade
psico-física da coletividade, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana
(dor, sofrimento ou abalo psíquico). Resulta, de fato, da “ampliação do conceito de dano moral

10/12/2014). Com efeito, a integridade psico-física da coletividade vincula-se a seus valores
fundamentais, que refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade de seus membros e o
padrão ético dos indivíduos que a compõem, que têm natureza extrapatrimonial, pois seu valor
econômico não é mensurável.
(RESP RECURSO ESPECIAL Nº 1.502.967 - RS (2014/0303402-4) RELATORA MINISTRA
NANCY ANDRIGHI)

Em relação à dosimetria da indenização em face do dano moral coletivo, deve-se se ater ao fato
de que sua função precípua é punir e inibir exemplarmente o ofensor, como demonstra, novamente,
precedente do STJ:

Em consequência desse fato, a doutrina especializada pontua que, como não visa reconstituir um
específico bem material passível de avaliação econômica, o dano moral coletivo tem por objetivo
“estabelecer, preponderantemente, sancionamento exemplar ao ofensor, e também render ensejo,
por lógico, para se conferir destinação de proveito coletivo ao dinheiro recolhido, o que equivale a
uma reparação traduzida em compensação indireta para a coletividade”. De fato, o dano moral
coletivo cumpre três funções: a) proporcionar uma reparação indireta à injusta e intolerável lesão
de um direito extrapatrimonial superior da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas
ofensivas a tais direitos transindividuais. O entendimento desta Corte a respeito do tema é,
realmente, o de que “a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta
lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais”
(REsp 1303014/RS, Quarta Turma, DJe 26/05/2015, sem destaque no original) e de que “o dano
moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática
de conduta ilícita” (REsp 1517973/PE, Quarta Turma, DJe 01/02/2018)
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coletivo envolvendo não apenas a dor psíquica” (REsp 1.397.870/MG, Segunda Turma, DJe

Dito isso, não pairam dúvidas sobre a viabilidade jurídica da pretensão de imposição de
indenização por dano moral coletivo à União e ao Presidente da República Sr. Jair Messias Bolsonaro
em face das posturas discriminatórias adotadas pela figura presidencial e que em descompromisso com
os valores constitucionais causaram lesão à dignidade e à honra da população negra, conforme os fatos
ampla e exaustivamente ora narrados.

Além da reparação pecuniária, na qualidade de causador do dano, Jair Messias Bolsonaro deve ser
condenado também à reparação extrapatrimonial, no sentido de promover a retratação pública, com
escusas diretas às falas dos dias 04/05/2021, 06/05/2021 e 08/07/2021 indicadas no item II acima e, bem
como ser condenado a interromper o dano através da exclusão dos vídeos respectivos das redes sociais e
abster-se de promover novas declarações ofensivas de cunho preconceituoso como as já apontadas, sob
pena de pagamento de multa a ser arbitrada com prudência pelo julgador.
A evolução das relações sociais evidenciou o surgimento das mais variadas espécies de danos
extrapatrimoniais, ou de novas formas de caracterizá-los. A título de exemplo, mencionam-se os
recorrentes pedidos de indenização por danos morais decorrentes de defeitos em produtos e serviços
adquiridos, os derivados de demora em atendimento bancário ou, até mesmo, danos afetivos.
Nesta seara, não obstante prevista expressamente, no texto legal e constitucional, a reparação dos
danos extrapatrimoniais, tem-se que a reparação pecuniária, com o pagamento à vítima de quantia
arbitrada pelo juízo, nem sempre se mostra forma suficiente de reparação.
Por se referirem a valores derivados da dignidade da pessoa humana e inerentes aos direitos da
personalidade, tais como a honra, a intimidade, a integridade psicológica, psíquica e física, os danos
extrapatrimoniais podem requerer que a reparação vá além da mera indenização em pecúnia.
Neste contexto, surge a possibilidade de reparação não pecuniária do dano de natureza
extrapatrimonial, como forma de cumprir a exigência constitucional de reparação do dano moral, sem
necessariamente afastar a indenização em pecúnia, mas vem a complementá-la de modo a promover da
forma mais eficiente possível a tutela do direito violado.
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V. DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL E INTERRUPÇÃO DO DANO

É de conhecimento geral que, na atualidade, existe caracterização cada vez mais ampla dos danos
extrapatrimoniais, que são traduzidos em demandas judiciais como danos morais decorrentes das mais
variadas circunstâncias. A intensificação e modernização das relações sociais, somadas à intensa
litigiosidade, levam ao Judiciário demandas de reparação por danos morais, muitas vezes, insuficientes
para prevenir novos ilícitos, sobretudo quando os causadores são pessoas abastadas, tanto no sentido
econômico financeiro quanto no sentido político (poder), quando na maioria das vezes, não se atinge
o desejado efeito preventivo por meio de reparação exclusivamente pecuniária.

reparação do dano moral à compensação financeira, exigindo, apenas, que seja garantida a sua
reparabilidade. Contrariamente, por se tratar, na espécie, de bem imaterial, uma vez que ligado à dignidade
da pessoa humana e aos direitos da personalidade, a reparação não pecuniária se evidencia, em casos como
o presente, adequada para melhor resguardar os direitos difusos ora em tutela, sem prejuízo da incidência
cumulativa da indenização pecuniária.
Neste contexto, conforme leciona Fábio Gaspar de Souza, tem-se que a reparação não pecuniária
pode se dar de forma natural ou mediante a utilização de meios alternativos à entrega direta de dinheiro à
vítima. Por meio da reparação natural, o ofensor restituiria o lesado ao estado anterior, desfazendo o dano
causado. Cite-se, exemplificativamente, a retratação pública, a retratação privada, a prática de
determinado ato ou abstenção de sua prática, a emissão de declaração, também pública ou privada, assim
como o desfazimento do evento tido como danoso41.

É o que se postula, dentre outros pedidos, na presente demanda: condenar o réu Presidente
da República Sr. Jair Messias Bolsonaro à reparação imaterial/extrapatrimonial do dano por ele
causado, no sentido de:

(a) promover a publicação, às suas próprias expensas, tanto nos veículos de comunicação
oficial quanto na grande imprensa e mídia, da devida retratação das ofensas proferidas;

(b) abster-se de proferir novas manifestações de cunho discriminatório;

41

A reparação não pecuniária do dano extrapatrimonial – racionalidade, efetividade e coerência. Rev. Fac. Direito São
Bernardo do Campo. V.23. N. 2. 2017.
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Frise-se, neste ponto, que a Constituição Federal, tanto quanto o Código Civil, não limitam a

(c) retirar de suas redes sociais e da rede oficial da Presidência da República as
manifestações ofensivas de cunho discriminatório e intolerante, acima descritas no item
II, proferidas nos dias 04/05/2021, 06/05/2021 e 08/07/2021, e na “live” do dia 08 de julho
de 2021, sob pena de incidência das medidas coercitivas pessoais, notadamente a multa
diária por descumprimento (astreintes) e cumulativamente a multa por ato atentatório à

VI. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve-se, desde logo, conceder-se a tutela provisória de
urgência, para evitar qualquer possibilidade de que o tempo venha a corroer o resultado útil do processo.
Conforme exaustivamente esmiuçado, as práticas ora descritas, realizadas pela União Federal por
intermédio do Presidente da República, reproduzem discursos que discriminam a população negra
enquanto minoria política, exaltando valores antidemocráticos, cujos teores exigem a aplicação do direito
antidiscriminatório. Com isso, é possível identificar o preenchimento de ambos os requisitos.
O fumus boni iuris se confirma na medida em que se defende a honra e a dignidade da população
negra, o que abarca o direito coletivo à proteção antidiscriminatória. E, no caso concreto, o bom direito
não tem sido aplicado, diante da frequente incitação ao racismo por parte da Presidência da República,
ofendendo diretamente o princípio de igualdade e a dignidade da pessoa humana, pilares do nosso sistema
constitucional.
Já o periculum in mora é identificado na possibilidade de perecimento do direito em caso de
demora na concessão da medida liminar, visto que os casos apresentam teor comprovadamente racista,
colocando em risco os valores inerentes ao Estado Democrático de Direito brasileiro, que detém, entre
seus objetivos, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária e a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º., I e IV,
da CF).
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dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, CPC).

É perceptível ainda que em menos de duas semanas das manifestações presidenciais do dia 08/07/2021,
dois novos fatos semelhantes que inferiorizam publicamente cabelos afros repercutiram nas mídias, do que se
nota o espelhamento ou efeito encorajador da fala do presidente para que outros comentários da mesma ordem
sejam proferidos sem maiores receios de responsabilização42.
Tais fatos dimensionam a necessidade de uma incisiva e rápida intervenção do Poder Judiciário para
refrear tais agressões e demonstrar que são passíveis de ampla responsabilização e reparação.

(art. 1º., V, da CF), toda a atuação e decisão políticas devem, obrigatoriamente, respeitar os objetivos para os
quais foi instituído nosso Estado Democrático de Direito.
A Constituição Federal elegeu como uma das políticas públicas necessárias para a consecução de seus
objetivos, quando trata dos direitos culturais, a proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, clarificando o caráter
multicultural de nossa sociedade (art. 215, parágrafo 1o., da CF), e a importância de tal política pública
exacerba-se quando o próprio Texto Constitucional reconhece o racismo como um dos mais ignominiosos
crimes, determinando-lhe a inafiançabilidade e a imprescritibilidade (art. 5o., XLII, da CF).
A democracia, e por conseguinte o Estado Democrático de Direito, não é um regime onde qualquer
ação política é possível. Ao contrário, encontra sua legitimidade enquanto regime justamente no fato de criar
e utilizar-se, quando necessário, de freios, contrapesos e quaisquer outros limites indispensáveis à construção
de uma sociedade que possa ser livre, justa e igualitária, e que consiga de modo satisfatório impedir que os
diversos conflitos inerentes à vida em sociedade transbordem para a agressão, violência e todas as formas de
discriminação.
Desse modo, permitir a perpetuação de manifestações presidenciais públicas com conteúdo
discriminatório e antidemocrático, como as apontadas na presente petição, é pavimentar o esgarçamento e a
erosão dos valores constitucionais e democráticos, com efeitos que permanecerão no seio social ainda por
décadas.

42

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/07/15/mario-frias-diz-que-ativista-negro-deveria-tomar-banhojones-manoel-o-acusa-de-racismo.ghtml
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/2021/07/19/radialistas-sao-afastados-apos-comentarios-racistas-empartida-da-serie-b.htm
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Ou seja, ainda que o pluralismo político seja também um dos princípios fundantes do Estado brasileiro

VII. PEDIDO

Diante do exposto, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal requerem:

a) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus, em especial ao Presidente da

(a.1) abster-se de proferir novas manifestações de cunho discriminatório;

(a.2) retirar de suas redes sociais e da rede oficial da Presidência da República as
manifestações ofensivas de cunho discriminatório e intolerante, acima descritas no item II,
proferidas nos dias 04/05/2021, 06/05/2021 e 08/07/2021, e na “live” do dia 08 de julho de 2021,
sob pena de incidência das medidas coercitivas pessoais, notadamente a multa diária por
descumprimento (astreintes) e cumulativamente a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça
(art. 77, § 2º, CPC).

(a.3) expedir orientação da lavra da Presidência da República aos agentes públicos
integrantes de todas as esferas do Governo Federal indicando a ilicitude penal e administrativa de
condutas e manifestações racistas, sob pena de multa em caso de descumprimento;

b) sejam os réus citados para, caso queiram, apresentarem resposta, sob pena de revelia;

c) ao final seja julgada procedente a presente demanda, para:
c.1) a convolação da tutela de urgência requerida em provimento jurisdicional definitivo;
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República Sr. Jair Messias Bolsonaro:

c.2) a condenação do Sr. Jair Bolsonaro à publicação, às suas próprias expensas, tanto nos
veículos de comunicação oficial quanto na grande imprensa e mídia, da devida retratação das
ofensas de cunho discriminatório e intolerante, contidas nas manifestações descritas no item
II, proferidas nos dias 04/05/2021, 06/05/2021 e 08/07/2021, e na “live” do dia 08 de julho de
2021;

publicitária (digital, radiodifusão, mídia in door e mídia escrita) de âmbito nacional, de combate
ao racismo em todas as suas formas, inclusive o racismo recreativo, com duração mínima de um
ano, a serem selecionadas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), em
valor não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), enfatizando a natureza criminosa e
odiosa das práticas e manifestações racistas, condenação que deve recair sobre os recursos
orçamentários destinados à publicidade e propaganda oficial, para reparar os prejuízos causados
pelas declarações e pronunciamentos lesivos de seu agente aqui relatados.

c.4) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor
mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pro rata, para reparar os prejuízos causados
pelas declarações e pronunciamentos lesivos de seu agente aqui relatados, sendo tal valor revertido
ao Fundo de Direitos Difusos a que alude o art. 13 da Lei nº 7.347/85, devendo recair a indenização
da União sobre verbas orçamentárias de Comunicação Social da Presidência da República;

d) a produção de prova por todos os meios admitidos.

Dá-se à causa, para fins do artigo 319, inciso V, c/c artigo 291, ambos do Código de Processo
Civil, o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
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c.3) a condenação da União à obrigação de fazer consistente na realização de campanha
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