
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO DEPUTADO FÁBIO FÉLIX - GAB. 24

REPRESENTAÇÃO 
Brasília, 05 de julho de 2021.

EXCELENTÍSSIMO  (A)  SENHOR  (A)  PROMOTOR  (A)  DE  JUSTIÇA  DO  NÚCLEO  DE  DIREITOS
HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO DO  DISTRITO  FEDERAL  E  DOS  TERRITÓRIOS  -
MPDFT

FÁBIO FELIX SILVEIRA, brasileiro, solteiro, assistente social, atualmente investido do mandato de
Deputado Distrital, inscrito no CPF sob o nº 010.806.391-79, domiciliado na Câmara Legislativa do
Distrito Federal, Gabinete 24, Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 – Brasília/DF, CEP: 70.094-902,
endereço eletrônico: fabiofelix50@gmail.com, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
conforme artigo 24 e 39 do CPP do art. 5º, XXXIV, alínea “a”, da Constituição da República Federativa
do Brasil, requerer o processamento da presente

REPRESENTAÇÃO

Em desfavor de

JOSÉ  SIQUEIRA BARROS JÚNIOR,  mais  conhecido  como  “Sikêra  Jr”,  apresentador  do  Alerta
Amazonas, na TV A Crítica, em Manaus, e do Alerta Nacional, na RedeTV!, brasileiro, inscrito no CPF
n.º 463.535.424-53, nascido em 17/7/1966, residente no endereço RUA AVELINO DA ROCHA 24 QD I
LT PQ SHANGRI-LA 7, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS/AM, CEP 69054-752, e-mail cadastrado
na RFB sikerajr@yahoo.com.br.

TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!), concessionária do serviço público federal de radiodifusão, inscrita no
CNPJ sob o número 02.131.538/0001-60, com sede em Osasco – SP, na Avenida Presidente Kennedy,
2869 – Vila São José – CEP 06298-190;

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I - DOS FATOS

Em  25  de  junho  deste  ano,  às  vésperas  do  Dia  Internacional  do  Orgulho  LGBTQIA+,
enquanto o mundo todo rememora e celebra a luta de pessoas LGBTQIA+, por igualdade e justiça e
contra  a  discriminação  e  a  violência,  o  Sr.  Sikêra  Jr.,  apresentador  de  programa  de  televisão,
praticou,  em  tese,  ato  de  homofobia  e  transfobia  -  ou  simplesmente  homotransfobia,  que  se
enquadra,  segundo  interpretação  conforme,  nos  crimes  previstos  na  Lei  nº  7.716/89  (Lei
Antirracismo),  de acordo com o julgamento da  Ação Direta de Inconstitucionalidade  por
Omissão (ADO) 26, de relatoria do ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção (MI)
4733.

No programa Alerta Nacional, produzido pela TV A Crítica, de Manaus (AM), e retransmitido
em todo território nacional pela Rede TV!, ao criticar o comercial do Burger King feito como parte da
celebração  do  Mês  do  Orgulho  LGBTQIA+,  cujo  Dia  Internacional  do  Orgulho  LGBTQIA+  é
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comemorado neste dia 28 de junho, o apresentador Sikêra Jr. fez uma série de falas LGBTIfóbicas.

Transcreve-se, abaixo, o discurso proferido pelo apresentador:

"Essa empresa de hambúrguer aí, que todo mundo já sabe. Que eu não vou falar. É
muito nojento o que vocês fizeram. (…) Só no Brasil se juntou essa agência aí. Só tem
quem gosta  do negócio,  reunido.  Só quem gosta  do  negócio… É  uma campanha
nojenta que tá,  nojenta,  mas olha… Chegaram agora ao limite.  (…) O ataque às
nossas crianças é diário. É tara, isso aí é tara em nossos filhos. Em nossos netos. É
uma tara que eles têm em nossa criança. Essa empresa de hambúrguer, agora eu já
sei… Quem come lá eu já sei, já sei quem é... Ali só dá o que não presta. (...) O cara
que entra ali e sei: ó os queimador... (…) Nessa loja aí, nesse negócio, se eu ver
alguém lá  dentro  é  porque  apoia  a  safadeza.  (…)  Vocês  querem empurrar  goela
abaixo que a criança oito, seis anos…. Parem com essa tara. Vocês fazem isso porque
vocês não têm filhos… Vocês não procriam. Vocês não reproduzem. Eu cheguei à
seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que fome, que fome, que tara é
essa de pegar as crianças do Brasil. (…) Deixa eu vou dizer uma coisa para você…
Deixar bem claro. Deixa… essa tara. Num vem para o lado das crianças não. Porque
esse povo  brasileiro  uma hora… a  gente  vai  ter  que fazer  uma coisa  maior.  Um
barulho maior. A gente está calado engolindo engolindo essa raça desgraçada que
quer que a gente aceite que a criança… deixa as crianças,  rapaz. (…) Se você o
comercial é podre, Elis. Nojento. Nojento. Ridículo. Não eu acho que homem pode
beijar homem. Mulher pode beijar… Que conversa é essa para criança, rapaz. O cara
que criou essa campanha é um vagabundo. Isso é um vagabundo que fez um negócio
desses.  Ele  e a  turminha  dele  dessa agência  de  propaganda. Já  deixei  lá  o  meu
recado. (…) Fui eu que deixei o meu repúdio. Nojo de vocês. Nojo. O que vocês estão
fazendo com as crianças hoje é nojento. Vocês não tem filhos. Vocês não tem filhos.
Vocês  não  vão  ter  filhos.  Vocês  não  reproduzem.  Vocês  não  procriam e  querem
acabar com a minha família e a família dos brasileiros. Vocês são nojentos. Vocês
chegaram ao limite. Vocês chegaram ao limite É aquela empresa de perfume que eu
não vou dizer o nome. Que a quota agora é só para lacração. Lacração. Acha que
esse público vai sustentar. Não vai não. Pshu, não me importa o que você faz entre
quatro paredes, não me interessa, como não interessa a você o que eu faço entre
quatro paredes, não me interessa. É um direito seu. Agora envolver criança, isso é
pedofilia. Isso aí sabe, é a pior jogada que eu já vi de agência de propaganda. Mais
nojenta do mundo. Isso é pedofilia. Isso aí não tem outro nome não, é pedofilia. É
abuso infantil. Vocês querem pegar as crianças e dizer que é normal. É normal. Olha
aí. Papai, papai está tomando banho com papai. Peraí quem é o careca ou o bigode?
Quem é a tua mãe? Já tá virando zona isso. A criança é que tá pagando caro. Ah é
preconceito. É, o preconceito existe! Vocês é que querem engolir a (….) dizendo que é
normal. Não é normal, rapaz. Não é… Não é normal não! Pode ser para você e seu
macho dentro da sua casa! Mas na vida do cidadão brasileiro, do homem de bem, do
pai de família, de uma família tradicional brasileira, nunca vai ser normal! Se dê o
respeito, se dê o respeito. Se você quer dar esse rabo, dê! Mas não leve as crianças,
não.  Cabra  safado!  Bando  de  raça  do  cão.  Tudo  maconheiro,  Tudo  maconheiro,
usando as crianças, rapaz. Usando criança. Ai fica ah eh, que linda a campanha, mas
quem aparece lá você já viu né… É linda, pela diversidade… Pshu, diversidade de
pomba é… deixa para lá. Meu senhor Jesus, só o seu castigo mesmo para bota isso no
ar. Para botar, sabe, essas pessoas no lugar. Mas vai chegar, viu. O teu vai chegar.
Viu,  você dessa agência criadora dessa campanha, sua hora vai  chegar!  Porque…
ainda bem Elis. A quantidade de comentários negativos foram superiores aos quatro
boiolinhas que… Aí.,  viva a  diversidade. Tem que ter… nos respeite.  Deixa dessa
frescura rapaz. Sempre teve gay, sempre teve lésbica, sempre teve tudo nesse mundo
e a gente se respeitava… Vocês é que colocaram a gente contra vocês! Vocês é que
colocaram heteros contra gays! Vocês é que colocaram negros contra brancos! E por
aí vai… Nunca existiu isso rapaz. Palhaçada. Palhaçada me perdoem os palhaços…
Isso é cachorrada, vagabundagem, saf… Mas vem, castigo vem. O castigo vem. Pode
escrever.  O comentário  foi  ótimo.  Se vocês verem os comentários  do Brasil,  todo
mundo contra. 99% contra. 1% de vagabundo que não tem pai, num sabe o que é
um pai,  num sabe se tem mãe, sei lá… Criado em chocadeira. Se arrombem, não
gostou, se arrombem."

Como pode ser depreendido dos vídeos divulgados pelo Bruno Sartori e pela página Universo
LGBTI,  bem como  da  transcrição  acima,  toda  fala  é  carregada  de  discriminação  e  LGBTIfobia,
instigando, inclusive, a violência e desprezo pelas pessoas LGBTQIA+ na sociedade brasileira.
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O trecho específico da  fala  homofóbica  foi  criticada  por  movimentos  sociais  e
ativistas pelos direitos LGBTQIA+  e          está    disponível     em: <https://twitter.com
/brunnosarttori/status/1408781482622132232?s=19>  e  em  <https://www.instagram.com
/p/CQj5Pr4LZ06/?utm_medium=copy_link.

(Acesso em: 27 jun. 2021.)

Em um verdadeiro discurso de ódio e discriminatório contra a comunidade LGBTQIA+,  o
apresentador diz que: as pessoas da agência vão pagar caro pela justiça divina, que é uma tara, que
as pessoas fazem isso porque não têm filhos,  não procriam,  não reproduzem, que precisam de
tratamento, que querem acabar com a família, que as redações estão cheias desse tipo de gente, que
são uma raça desgraçada, que o comercial é podre e nojento, chama o criador do comercial de
vagabundo, repete que as pessoas LGBTQIA+ não reproduzem, não procriam e que querem acabar
com a  família,  associa  a  homossexualidade  à  pedofilia  e  ao  abuso  infantil,  insinua  que  familia
homoafetiva  é  zona,  que  criança  paga  o  pato,  fala  pejortivamente  que  as  pessoas  LGBTQIA+
“querem dar o rabo”, que são “raça do cão”, “tudo maconheiro” e que “o Senhor Jesus para castigar
essas pessoas.”

É preciso destacar que a Rede TV! está lucrando com anúncios no vídeo disponibilizado no
Facebook.

O       comercial     da       Burger          King  está          disponível     na       URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=301GMPrHt7M> e foi ao ar no dia 23 de junho, dois dias antes
da fala homofóbica de Sikêra Jr.

Em  suma,  a  instauração  do  inquérito  policial,  por  meio  de  provocação  aos  promotores
integrantes desse Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT, é o que se requer,  para que se faça
exsurgir a primeira fase da persecução penal e então possam ser investigados os elementos
tipificadores do crime de LGBTIfobia, que, caso comprovado, deve ser atingido, inicialmente,
pelo oferecimento da devida denúncia.

II – DO DIREITO

A Liberdade de Expressão possui diversas vertentes no Estado Democrático de Direito. Dentre
elas estão a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa, de religião, etc.
Essa liberdade, contudo, não é absoluta, pois comporta os limites fixados pela própria constituição. O
uso da manifestação do pensamento, não pode, por exemplo, violar os princípios da Igualdade e da
Dignidade da Pessoa Humana, ambos de espeque constitucional, sob pena de se incorrer em crimes
contra a honra, racismo, dentre outros.

Nesse contexto, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 assim dispõe:

Art. 1º da Constituição Federativa do Brasil

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:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana (grifo nosso)

A Dignidade da Pessoa Humana é o atributo que todo ser humano detém no sentido de ser
respeitado simplesmente por nascer e  viver na condição de ser  humano, independentemente de
diferenças étnicas, sexuais, de identidade de gênero, de orientação sexual, dentre outras.

Já o Princípio da Igualdade, previsto pelo Art. 5º, da mesma Carta Cidadã, garante que todo
ser  humano  nasce  igual  em  direitos  e  deveres  e  deve  ser  respeitado  à  despeito  de  suas
características e modos de vida. Transcreve-se:
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Art. 5º da Constituição Federativa do Brasil

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:

A toda evidência, o que se vê no programa de televisão em comento não é a liberdade de
expressão,  protegida  pelo  art.  5º,  IX/CRFB;  como  dito,  é  um  verdadeiro  discurso  de  ódio.  A
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, prevê a proibição
do discurso que incita a discriminação, a hostilidade, a violência:

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão (...)

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.

Nessa esteira,  a  liberdade de  manifestação  de  pensamento  pode ser  exercida  de  forma
ampla, garantindo ao cidadão a possibilidade de exteriorizar o que pensa e de encontrar apoio ou
discordância de outros indivíduos, também investidos do mesmo direito.

O que ocorre no presente caso, contudo, pode ser compreendido como um excesso ao
referido direito constitucional, algo que desborda o núcleo essencial da Liberdade de Expressão e
atinge a esfera criminal e de responsabilidade civil.

A  manifestação  do  pensamento  por  meio  da  exteriorização  de  uma  opinião  é  um  fato
relevante  à  Liberdade  de  Expressão,  tendo  em vista  que a  constituição  a  protege  de  qualquer
intervenção estatal ou de terceiros que vise reprimi-la. Esse direito é protegido pelos artigos 5º, X e
220, da CF/88 (que trata da liberdade de imprensa).

No entanto, em consonância com o que dispõe o artigo 1º e 5º, caput, supracitados, esse
direito, espécie do gênero liberdade de expressão, deve ser limitado quando o objeto da fala ou do
discurso proferido incorrerem, por exemplo, no crime de racismo ou LGBTfobia. E é justamente a
respeito deste último de que trata a presente representação.

Conforme exposto no item dos fatos, em sua resposta ao vídeo, o Sr. Sikera Jr. profere uma
série de ofensas ao referir-se às pessoas LGBTQIA+. Ora, ao fazer a referida afirmação, exprimiu
verdadeiro desprezo e discriminação por uma parcela minoritária da sociedade, que é historicamente
vulnerabilizada pelo ódio e pela exclusão. Estas pessoas se expressam e expressam o seu afeto
muitas  vezes de forma clandestina, por encontrarem, nessa mesma sociedade em que vivem, a
incompreensão, o desprezo e, não raro, a violência e a morte, em razão de serem como são.

Nesse  sentido,  observa-se  que  a  conduta  do  apresentador  é  carregada  de  conteúdo
discriminatório, pois busca induzir a segregação de uma minoria sexual pelo simples fato de
existir, de se relacionar com outra pessoa, afetiva ou sexualmente.  Tal método remonta,
inclusive, processos discriminatórios que levaram ao Holocausto, na Europa e ao Apartheid, na África
do Sul. Já o aspecto preconceituoso decorre da forma que o empresário se refere ao grupo, como
algo repugnante ou anormal.

Ora, Excelência, pessoas LGBTQIA+ NÃO SÃO CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE, e tem
o direito  à  igualdade de  manifestação do afeto  e  da sexualidade assim como as  pessoas  cis  e
heterossexuais.

São justamente esses dois elementos, a Discriminação e o Preconceito, que constituem o
cerne do tipo penal do racismo previsto pelo artigo 20, da Lei 7.716/89 (Lei do Racismo), o qual
se transcreve em seguida:

Art. 20 da Lei nº 7.716/89

"Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional."
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O racismo envolve tanto a prática material dos atos de discriminação ou preconceito, quanto
a indução e a  incitação à essa discriminação ou preconceito.  Os objetos jurídicos atacados pela
prática deste tipo penal são a Dignidade Humana, a Igualdade Material e a não discriminação, dentre
outros.

Tendo por base a interpretação constitucional da Lei do Racismo e a decisão tomada pelo
caso  conhecido  por  caso  Ellwanger  (HC  84.424),  o  Supremo  Tribunal  Federal  confirmou,  em
13.06.2019, no julgamento da ADO 26, a tese de que a referida lei se aplicava a outros casos de
discriminação baseadas  em ideias  de  segregação  e  exclusão  social,  tendo  em vista  que  a  raça
humana era uma só, e que todas as formas de discriminação eram fruto de uma construção social e
ideológica.

Na ocasião do julgamento da ADO 26, a Suprema Corte decidiu pela omissão inconstitucional
do Legislador Ordinário ao incorrer em mora no atendimento ao comendo de legislar decorrente do
artigo 5º, incisos XLII, XLI e LIV, em prol  da proteção das pessoas LGBTQIA+. O STF, por fim,
equiparou a discriminação decorrente de LGBTIfobia aos crimes de racismo e determinou a aplicação
analógica da referida lei aos crimes de LGBTIfobia, até que o Legislador ordinário supra a mora.

Transcreve-se:

ADO nº 26 – Supremo Tribunal Federal

O  Tribunal,  por  unanimidade,  conheceu  parcialmente  da  ação  direta  de
inconstitucionalidade por omissão. Por maioria e nessa extensão, julgou-a procedente,
com  eficácia  geral  e  efeito  vinculante,  para:  a)  reconhecer  o  estado  de  mora
inconstitucional  do  Congresso  Nacional  na  implementação  da  prestação  legislativa
destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e
XLII  do art.  5º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do
grupo  LGBT;  b)  declarar,  em  consequência,  a  existência  de  omissão  normativa
inconstitucional do Poder Legislativo da União; c) cientificar o Congresso Nacional,
para os fins e efeitos a que se refere o art. 103, § 2º, da Constituição c/c o art. 12-H,
caput, da Lei nº 9.868/99; d)dar interpretação conforme à Constituição, em face dos
mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da
Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma
de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que
sobrevenha  legislação  autônoma,  editada  pelo  Congresso  Nacional,  seja  por
considerar-se, nos termos deste voto, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se
como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger),
na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam
membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua orientação sexual ou de sua
identidade de gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos de homotransfobia
ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades
fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão; e e) declarar
que os efeitos da interpretação conforme a que se refere a alínea “d” somente se
aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento, nos termos do
voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  e  Dias  Toffoli
(Presidente),  que  julgavam  parcialmente  procedente  a  ação,  e  o  Ministro  Marco
Aurélio, que a julgava improcedente. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte
tese:  1.  Até  que  sobrevenha  lei  emanada  do  Congresso  Nacional  destinada  a
implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º
da  Constituição  da  República,  as  condutas  homofóbicas  e  transfóbicas,  reais  ou
supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero
de  alguém,  por  traduzirem  expressões  de  racismo,  compreendido  este  em  sua
dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica,
aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989,
constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica,
por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 2. A repressão
penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da
liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos
fiéis  e  ministros  (sacerdotes,  pastores,  rabinos,  mulás  ou  clérigos  muçulmanos  e
líderes  ou  celebrantes  das  religiões  afro-brasileiras,  entre  outros)  é  assegurado  o
direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer
outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se
contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua
orientação  doutrinária  e/ou  teológica,  podendo  buscar  e  conquistar  prosélitos  e
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praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público
ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não
configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a
discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação
sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em
sua dimensão social,  projeta-se para  além de aspectos estritamente biológicos ou
fenotípicos,  pois resulta,  enquanto manifestação de  poder,  de  uma construção de
índole  histórico-cultural  motivada  pelo  objetivo  de  justificar  a  desigualdade  e
destinada  ao  controle  ideológico,  à  dominação  política,  à  subjugação  social  e  à
negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem
grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição
de  hegemonia  em  uma  dada  estrutura  social,  são  considerados  estranhos  e
diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos,
em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta
e  lesiva  situação de  exclusão do sistema geral  de  proteção do direito,  vencido o
Ministro  Marco  Aurélio,  que  não  subscreveu  a  tese  proposta.  Não  participaram,
justificadamente,  da fixação da tese, os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de
Moraes.

Esquadrinhando a decisão em apreço, é possível extrair que a LGBTIfobia possui sua origem
na  tentativa  de  anular  ou  subalternizar  as  subjetividades  das  pessoas  LGBTQIA+  por  meio  do
discurso de ódio, da segregação, da violência simbólica e verbal, dentre outros modos de operação. É
por meio da prática de atos de inferiorização de determinado grupos social e/ou étnico que os crimes
de racismo e de LGBTIfobia se operam, disseminando seus efeitos por distintos setores da sociedade.

Aliás,  a  LGBTIfobia  vai  além  das  discriminações  pontuais  e  é  associado  ao
alijamento das minorias em seus nexos e facetas de sociabilidade!

Noutro  giro,  repisa-se  que  tais  alegações  foram  realizadas  de  forma
completamente  voluntária  e  deliberada,  motivadas  tão  somente  pela  intolerância  do
apresentador.

Portanto,  não  se  verifica  a  presença  de  quaisquer  condições  ou  fatos  que
descaracterizam a tipificação do crime de LGBTIfobia.

Por fim, tendo em vista que o discurso proferido pelo Sr. Sikêra Jr., no dia 25 de junho de
2021,  veiculou  conteúdo  discriminatório  e  preconceituoso,  como  analisado  acima,  é  possível
subsumi-lo ao tipo penal em análise, especificamente o contido no artigo 20 da Lei 7.716,
em aplicação analógica ao crime de LGBTIfobia, conforme previsto pela ADO 26.

Inobstante, o ato praticado pelo Representado, entendido como crime de LGBTfobia, consiste
em um crime de Ação Pública Incondicionada, o que depende do oferecimento da denúncia por
parte dessa respeitável Promotoria de justiça, em atenção ao que dispõe o artigo 24 do
Código de Processo Penal. Além disso, o referido crime é imprescritível, podendo ser processado o
autor a qualquer tempo.

De outro giro, o ato praticado pelo Representado pode configurar as hipóteses em que se faz
jus ao dano moral coletivo, diante da possível lesão a valores coletivos de uma comunidade. No
presente caso, as lesões se configuram com as ofensas LGBTIfóbicas proferidas pelo apresentador
em relação a uma comunidade historicamente subalternizada.

O dano moral coletivo, por sua vez, exsurge uma vez configurados a lesão aos valores de
uma comunidade, de forma transindividual, em razão do prejuízo à moral coletiva e a imagem desses
indivíduos,  que,  por  sua  vez,  não  precisam  ser  individualizados  para  caracterização  do  dano.
Conforme precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  -  TRANSPORTE  -  PASSE  LIVRE  -  IDOSOS  –  DANO  MORAL
COLETIVO -  DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO -
APLICAÇÃO  EXCLUSIVA  AO  DANO  MORAL  INDIVIDUAL  -  CADASTRAMENTO  DE
IDOSOS  PARA  USUFRUTO  DE  DIREITO  -  ILEGALIDADE  DA  EXIGÊNCIA  PELA
EMPRESA  DE  TRANSPORTE  -  ART.  39,  §  1º  DO  ESTATUTO  DO  IDOSO  -  LEI
10741/2003  VIAÇÃO  NÃO  PREQUESTIONADO.  1.  O  dano  moral  coletivo,  assim
entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é
passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos
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indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado
de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação
na  esfera  do  indivíduo,  mas  inaplicável  aos  interesses  difusos  e  coletivos.  3.  Na
espécie,  o dano coletivo apontado foi  a  submissão dos idosos a  procedimento de
cadastramento  para  o  gozo  do  benefício  do  passe  livre,  cujo  deslocamento  foi
custeado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, §1º exige apenas a
apresentação  de  documento  de  identidade.  4.  Conduta  da  empresa  de  viação
injurídica se considerado o sistema normativo. 5. Afastada a sanção pecuniária pelo
Tribunal  que  considerou  as  circunstancias  fáticas  e  probatória  e  restando  sem
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 5. Recurso especial
parcialmente  provido.  (RESP  200801044981;  RECURSO  ESPECIAL  –  1057274;
Relatora Min. ELIANA CALMON; SEGUNDA TURMA Fonte DJE DATA:26/02/2010 - STJ)

É preciso ressaltar que os canais de televisão e, consequentemente todos os programas nele
veiculados, são concessão de um serviço público de telecomunicação. Neste sentido, cabe ao MPF
promover ação civil pública para obter a condenação do apresentador e também da emissora (pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público) à reparação e o pagamento de indenização
por danos extrapatrimoniais ou morais coletivos, ou ainda, danos sociais, conforme prevê o art. 37,
§6º, da Constituição Federal, em razão de atos praticados, dolosa e culposamente, pelas declarações
públicas carregadas de preconceito e discriminação contra a população LGBTQIA+, declarações essas
levadas a efeito no programa televisivo de concessão pública.

III – DOS PEDIDOS

Pelas  razões  acima apresentadas,  é  o bastante  para requerer  a  esse  Núcleo de  Direitos
Humanos  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  –  MPDFT,  seja  Representado
denunciado por  esse Parquet pela  prática  do  crime tipificado pelo  artigo  20,  da  Lei  7.716/86 e
conforme a ADO 26, bem como a responsabilização do Representado, solidariamente com a emissora
da qual integra, ao pagamento de dano moral coletivo, em valor a ser apurado por esse Parquet,
considerando tanto a amplitude do dano como o proveito financeiro dos Representados pela prática
do ato.

Nesses termos,

P. Deferimento.

Brasília, 1º de junho de 2021.

FÁBIO FELIX SILVEIRA

Documento  assinado  eletronicamente  por  FABIO  FELIX  SILVEIRA  -  Matr.  00146,
Deputado(a) Distrital,  em 05/07/2021, às  19:32,  conforme Art.  22,  do Ato do  Vice-
Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº
214, de 14 de outubro de 2019.
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