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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

PETIÇÃO

AO JUÍZO FEDERAL DA __ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

 

 

“Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea”.1

(líder indígena Ailton Krenak)

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, a quem incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, dos necessitados, vem, 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 e no art. 5º, II, da Lei nº
7347/85 , propor a presente

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

(com pedido de tutela de urgência liminar)

 

em desfavor da UNIÃO FEDERAL, representada judicialmente pela Procuradoria-Regional da União da 3a.
Região, e da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, representada judicialmente pela Procuradoria-
Regional Federal da 3ª Região, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

 

1. DOS FATOS E DO OBJETO DA DEMANDA
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As ações publicitárias do governo federal durante o ano de 2020, atipicamente
conturbado pela atual pandemia internacional de COVID-19, têm exigido uma atenção urgente por parte
das instituições que constituem e defendem o atual Estado Social Democrático de Direito brasileiro.

O principal órgão responsável pela comunicação, a Secretaria Especial de Comunicação
Social (Secom), já no mês de janeiro teve destaque na mídia em razão da denúncia e do consequente
pedido de investigação pelo MPF sobre seu Chefe, Fabio Wajngarten, acusado de receber por meio da
empresa FW Comunicação e Marketing, da qual seria sócio, dinheiro de emissoras de TV e de agências de
publicidade contratadas pela própria secretaria, por ministérios e por estatais do governo. 

2

Wajngarten foi também alvo de outras duas apurações, tendo uma delas sido conduzida
pela Comissão de Ética Pública da Presidência sob suspeita de conflito de interesses público e privado, e a
outra, na alçada do Tribunal de Contas da União (TCU), averiguado a suspeita de direcionamento de
verbas de propaganda da Secom para emissoras de TV mais alinhadas ao governo, sob suspeita de
improbidade administrativa.3

Ainda que sabida a necessária observância do princípio da impessoalidade da
Administração Pública, não podem aqui ser ignoradas as possibilidades de improbidade administrativa e
desrespeito à Lei 12.813, de 2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou
emprego do Poder Executivo Federal, na análise da atuação de entidade pública responsável pela
comunicação social do governo, principalmente quando notória a pessoalização e consequente afronta aos
valores democráticos por parte de agente do Estado.

Isso porque, mesmo diante da indisponibilidade do interesse público, as ações da Secom,
tendo como exemplo mais recente a sua interferência após reclamação do vereador Carlos Bolsonaro, filho
do Presidente, sobre o anúncio de retirada de publicidade pelo Banco do Brasil de um site de fake news, ao
dizer nas redes sociais que estava “contornando” a situação,4 contrariam os interesses qualificados como
próprios da coletividade, que não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, uma vez que
inapropriáveis.

Tais apontamentos urgem, em realidade, como sustento da impreteribilidade do tema.
Muito além das problemáticas já averiguadas ou em processo de investigação sobre as condutas do atual
responsável pela Secom, tais atos por parte da chefia, bem como das demais entidades capitaneadas pelo
Poder Executivo, reforçam a falta de ética e responsabilidade nas constantes ações discriminatórias de
órgãos União na divulgação de informações de caráter oficial.

A contextualização configura, pois, pré-requisito essencial de um aprofundamento
coerente das razões jurídicas trazidas pela presente demanda. O que se pretende aqui, a partir do panorama
geral das práticas publicitárias, em especial as da Secom, é identificar os atos sequenciados de ofensa aos
princípios democráticos, com enfoque no de não-discriminação, nas mais diversas esferas de atuação.

Para tanto, reúne a seguir os principais fatos que evidenciam as ações da Secretaria de
Comunicação do Governo Federal, responsável pela divulgação das políticas e programas da União, e
demais entidades representantes do governo federal, de constante afastamento e negação das garantias
fundamentais e sociais constitucionais em campanhas publicitárias, justificando a necessidade de
intervenção jurisdicional por meio desta Ação Civil Pública.

 
1.1. Quanto ao posicionamento da Secom junto aos atos do dia 15 de março.

 
No mês de março, diversos grupos favoráveis à política de Jair Bolsonaro organizaram

protestos para o dia 15, em referência ao histórico dia de atos nacionais anticorrupção no ano de 2015. Na
convocação, notou-se uma predominância de grupos de bandeiras de extrema direita, contrárias ao
Congresso, ao Supremo Tribunal de Federal e em defesa de intervenções militares.

A crise institucional agravou-se com a convocação por parte do próprio Presidente da
República para o comparecimento da população às manifestações deliberadamente antidemocráticas.5
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Ainda que evidentemente inconcebível e inconstitucional o convite a protestos contra as
instituições do Estado por parte da Presidência da República, a Secretaria Especial de Comunicação Social
da União iniciou, no mesmo sentido, a difusão de convocações para os atos, anunciando pautas
notoriamente antidemocráticas.

Em sua conta oficial no Twitter, a Secom, ao divulgar o ato marcado para a data 15 de
março de 2020, destacou uma fala do Presidente que afirma tratar-se de manifestações legítimas do povo.
A imagem que acompanha a publicação apresenta, ainda, pessoas protestando usando roupas da cor da
bandeira do Brasil, cabendo destaque ao fato da postagem estar “fixada”, ou seja, ocupar posição para ser a
primeira a ser visualizada por quem acessa a página, vide printscreen a seguir:

Tal propaganda, embora afirme não se tratar de movimento de oposição ao Congresso
Nacional e ao Poder Judiciário, convocou as cidadãs e os cidadãos para um evento hostil aos elementos
básicos da democracia e das liberdades, considerando a predominância de palavras de ordem, hashtags e
panfletos que atacavam diretamente as instituições democráticas, como o pedido de “intervenção militar”.
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Na primeira imagem, convocação “SOS Forças Armadas” para protestos ocorridos em João Pessoa/PB. Na
segunda, manifestante do ato do dia 15, em Brasília/DF, pede intervenção e fim do STF. (Foto: Pedro

Ladeira/Folhapress)

 

Tal posicionamento, ao ameaçar os modelos de organização constitucional por meio de
respaldo midiático oficial do governo federal, ameaça igualmente a Constituição da República, que, desde
o seu preâmbulo, institui um Estado Democrático de Direito, visando à integridade dos poderes e das
instituições estatais, além da garantia do exercício dos direitos fundamentais da cidadania.

Cumpre alertar que tais atos não se resumiram ao dia 15/03/2020, porquanto se
desdobraram em um verdadeiro grupo permanente de seguidores do Presidente da República que ora
acampam de forma permanente nos arredores da Esplanada dos Ministérios, que veio a ser conhecido
como “Grupo dos 300”6.

A relação umbilical do Chefe do Governo Federal com o referido grupo tem sido
desvelada por diversas matérias jornalísticas, bem como a acentuação dos atos de tal grupo em face das
instituições, notadamente o Supremo Tribunal Federal7, o que veio a culminar em assombroso protesto no
último dia 30/05/2020, com signos associáveis ao movimento supremacista branco Ku Klux Klan, além de
elementos nazifascistas8.

Com relação ao dia 15/03/2020, infelizmente, não foi a única vez que a Secretaria de
Comunicação da União atentou gravemente contra os princípios básicos da democracia brasileira.

 

1.2. Quanto aos capciosos direcionamentos de recurso às propagandas pela Secom.

 

É sabido que as propagandas federais são custeadas com dinheiro público, ou seja,
financiadas pelo povo, majoritariamente negro e historicamente composto pelas mais diversas etnias
indígenas, sendo evidente a necessidade de espelharem a representatividade da população e terem seus
recursos direcionados a espaços que respeitem e enalteçam a pluralidade político-cultural atrelada à
realidade do país.
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O que se vê a partir dos gastos da Secretaria de Comunicação, contudo, não coaduna com
tal alegação. Além de todos os outros casos citados nesta Ação, oportuniza-se destacar a publicidade da
reforma da previdência em 2019, cujos recursos públicos foram direcionados a campanhas divulgadas em
sites de fake news, jogo do bicho e canais de promoção pessoal do Presidente da República,9 em notório
afronte aos princípios administrativos da impessoalidade, da legalidade, da finalidade e da moralidade.

Tais irregularidades são, hoje, objeto de Representação pelo TCU, visando a sua
investigação nas despesas publicitárias, configurando a terceira Representação sobre desajustes nos gastos
em publicitários da União, em manifesto descompromisso por parte do governo federal com limites éticos
mais rígidos na postura administrativa de sua comunicação social.

À presente ação cabe sublinhar o ocorrido, não com a intenção de repetir uma sanção
sobre o mesmo fato, mas de frisar a reprodução de um comportamento de desrespeito aos valores
constitucionais por parte das entidades governamentais responsáveis pelas publicidades oficiais, cujos
deveres incluem o compromisso com o povo, enquanto representantes de um Estado Democrático,
especialmente quanto ao uso de recursos públicos.

 

1.3. Quanto à forçosa falha publicitária no movimento de combate à disseminação do novo
coronavírus.

 

O alerta internacional para a pandemia de COVID-19 tem continuadamente evidenciado
atos do governo federal em desfavor das orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Mesmo
com a identificação do primeiro caso de coronavírus no Brasil ainda no mês de fevereiro, pululam falhas
por parte da Secom em promover a conscientização e orientação à sociedade, culminando, pelo contrário,
em um quadro de agravamento da difusão da doença.

Em 26 de março de 2020, a Secretaria de Comunicação do governo federal veiculou em
suas redes sociais diversos conteúdos em referência à campanha publicitária “O Brasil não pode parar”,
que defendia o retorno à rotina normal de atividades no país, enquanto os números de pessoas infectadas e
de mortes pela epidemia crescia disparadamente.

Concomitantemente, a instituição publicou campanha em vídeo, acessível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=OosQexo9_lk&feature=emb_title, cujo teor incentivava a população a
retomar suas atividades habituais, gerando desinformação e contradizendo as orientações de isolamento
social da OMS e do próprio Ministério da Saúde à época.

Estratégia igualmente gravosa foi adotada pela Secom no dia 11 de maio de 2020,
quando usou em suas redes sociais o lema temerário "O trabalho liberta", conhecido pela sua associação ao
nazismo, a fim de divulgar o posicionamento do governo federal no combate à COVID-19, no que tange à
questão empregatícia, em notório caráter discriminatório e desinformativo quando se acentuava no país o
agravamento da pandemia. Sobre o caso, não obstante tenha sido solicitado posicionamento pela imprensa,
até o momento a Secom não apresentou retratações.10

Justamente pelos atos deliberadamente contrários às orientações médico-científicas,
comprometendo a saúde pública nacional, coube ao Supremo Tribunal Federal, costumeiramente
deslegitimado pelo Presidente e seus ministros, a suspensão da campanha. Frise-se aqui a manifestação do
Ministro Luís Roberto Barroso em sua decisão, com base no art. 37, §1º da Constituição Federal, quanto ao
caráter educativo das campanhas publicitárias dos órgãos públicos:

“O uso de recursos públicos para tais fins, claramente desassociados do interesse
público consistente em salvar vidas, proteger a saúde e preservar a ordem e o funcionamento do sistema
de saúde, traduz uma aplicação de recursos públicos que não observa os princípios da legalidade, da
moralidade e da eficiência”. 11

Apesar da decisão, a desinformação continuou a ser propagada pela Secom, desta vez em
razão do engajamento irresponsável por parte do Presidente sobre o uso da hidroxicloroquina e da
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cloroquina como medicamentos para o tratamento da COVID-19, a partir da alegação de estar sendo
utilizada em outros países e compor pesquisa médica internacional, quando não há quaisquer
recomendações oficiais sobre a sua utilização.

Pelo contrário, o que existem são estudos científicos sólidos apontando a ineficácia e os
riscos associados à prescrição indiscriminada de ambas.12 Segue imagem:

 

 

O resultado, em grande parte pela forte campanha publicitária em defesa da economia ao
invés de priorizar a vida, é um país que, com aproximadamente três meses de chegada do coronavírus,
ocupa, entre os dias 26 e 27 de maio, o primeiro lugar no registro diário de mortes causadas pela COVID-
19.13

E na avaliação da disseminação da doença, cabe destaque à forçosa invisibilização de
determinados grupos sociais, como é o caso dos povos indígenas, que ao tempo em que são desmerecidos
pelo governo federal (vide discurso do Ministro da Educação Abraham Weintraub em tópico subsequente),
correspondem a mais de 80 mil pessoas em situação de vulnerabilidade crítica,14 em razão da pandemia.

Os apontamentos são de que tais populações tem sido “precariamente assistidas pelo
governo e pressionadas pela crescente onda de invasões em seus território”, enfrentando praticamente
sozinhas o avanço do coronavírus nas aldeias.15

O mesmo tem ocorrido com os povos quilombolas, cuja ausência de titulação dos
territórios tem impedido o acesso a serviços com saneamento básico, oferta de água potável, energia
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elétrica e redes de telecomunicação, ainda mais essenciais na prevenção de contaminação da doença. Mas
o que se sabe do tema a partir das atividades publicitárias do governo?

Afinal, ao invés dos canais informativos oficiais do governo federal servirem de meio à
conscientização e à orientação da população, visando à proteção de vidas e a priorização da saúde pública,
tem-se manifesta a opção por desrespeitar orientações médicas e científicas em favor de um discurso
unicamente pró manutenção de fluxos econômicos, seja por meio da disseminação de informações
inverídicas, seja pela reprodução de discriminações sociais através de políticas públicas ineficientes.

 

1.4. Quanto à desvalorização da diversidade étnica e cultural, ao desrespeito à igualdade e às questões
raciais pelas propagandas do governo federal.

 

Mesmo com a suspensão da campanha “O Brasil não pode parar”, e apesar de ter
informado o equívoco na veiculação da propaganda, o governo federal retomou o uso do slogan em suas
redes sociais,16 desta vez pelo Ministério da Educação, ao propor, à época, a inalteração dos prazos do
principal exame para a inclusão de estudantes em universidades, o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), em evidente desconsideração das desigualdades sociais que assolam o país, e que têm sido
agravadas em tempos de pandemia.

Na peça publicitária, a apresentação de quatro estudantes secundaristas, sendo apenas um
deles negro, em um país cuja maior parte da população residente se considera negra,17 incentiva o estudo à
distância, citando o slogan supramencionado, e atribuindo exclusivamente à vontade daqueles que
pretendem realizar o exame a possibilidade de estudos pela internet, em casa, durante a quarentena.

Discrimina, portanto, toda a parcela da população brasileira que não possui acesso à
internet, equipamentos eletrônicos e materiais pedagógicos disponíveis em casa, exigindo um estudo
inacessível para estudantes de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade, que,
evidentemente, serão excluídos do ENEM, das ofertas de vagas nas universidades e, consequentemente, do
mercado de trabalho.

Na mesma linha, inclui-se a campanha recentemente veiculada pela Secom sobre o
número de brasileiros salvos por meio de tratamento em razão da pandemia do novo coronavírus, em um
repetido movimento de invisibilização de grupos politicamente minoritários, dentre eles imigrantes
venezuelanos, haitianos e de demais nacionalidades, que viram no Brasil uma oportunidade para uma nova
vida, mas que sequer tiveram disponibilizadas pela União traduções de quaisquer instruções para a auto-
proteção em tempos de pandemia e a solicitação do auxílio emergencial.
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Mencionar exclusivamente o salvamento de brasileiros no combate ao coronavírus,
utilizando a bandeira do Brasil ao fundo, impõe um caráter nacionalista que não só exclui imigrantes e
estrangeiros como também, falaciosamente, atribui ao governo federal as vitórias nos tratamentos, quando
se é sabido (como bem esmiuçado em tópico anterior) que a União optou por negar as orientações médicas
de isolamento social, influenciando diretamente na proliferação da doença.

Não suficiente, em abril deste ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social do
Governo Federal veiculou peça publicitária do programa “Pró-Brasil”, sob o slogan “Pátria Amada
Brasil”, divulgada nos canais oficiais do governo, desconsiderando totalmente a diversidade étnico-racial
na representação do país ao representá-lo com crianças exclusivamente brancas.
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Quanto a esta propaganda, o Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da Defensoria
Pública da União (GTPE/DPU), diante da repercussão nacional negativa da referida imagem18e após
provocação formal da ONG EDUCAFRO, encaminhou ofício à Secom requisitando explicações para a
escolha do imagem desprovida de qualquer preocupação com a diversidade étnico-racial do país.
Entretanto, não houve resposta por parte da União e também não sobreveio qualquer retratação às cidadãs
e aos cidadãos negros e indígenas, por ela invisibilizados.

A imagem, apesar de ter sido criada direcionadamente à referida campanha publicitária
pró-desenvolvimentista, teve seu protagonismo retomado no dia 22 de maio (foto abaixo), com a
divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril pelo Ministro Celso de Mello do STF, por ter
sido mencionada como prova pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro de tentativa de interferência do
Presidente na Polícia Federal.

Reunião esta que, para além de conceder posição de destaque ao lema “Pátria Amada
Brasil” indicado por crianças exclusivamente brancas, ignorando a demanda de pluralidade nas campanhas
publicitárias do governo federal, concedeu palco a diversas falas discriminatórias, dentre elas a seguinte,
do atual Ministro da Educação Abraham Weintraub:

"Odeio o termo 'povos indígenas', odeio esse termo. Odeio. O 'povo cigano'. Só tem um
povo nesse país. Quer, quer. Não quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode
ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô! Acabar com
esse negócio de povos e privilégios."

Sobre o discurso supra, urge a importante análise sobre a desigualdade etnorracial no
Brasil, aqui abordada pela política e antropóloga Lélia Gonzalez, que registra, ironicamente, a ideia
propagada pelo senso comum e que, como muito bem evidenciado em seus estudos, deve ser combatida:

“Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem
diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o
mesmo direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um.
Conheço um que é médico; educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas... Nem parece
preto.”19

Assim, apesar da pretensa busca por legitimidade por meio do discurso de igualdade, o
que se nota é uma política deliberadamente excludente, passível de identificação no próprio vídeo
supramencionado, cujas cadeiras (e cargos públicos) são ocupadas por uma irrefreável maioria branca e
masculina, enquanto os profissionais de segurança e garçons são, em grande parte, negros, explicando o
termo “privilégio” de maneira mais coerente do que o próprio Ministro.

No que tange à população afro-brasileira, urge destaque à sua paradoxal discriminação
pela Fundação Cultural Palmares, cujo papel deveria ser de fortalecimento da cultura negra, mas que tem
se dedicado à “desconstrução” de símbolos da consciência negra, como Zumbi dos Palmares (não obstante
o nome intitule a entidade), que passou a ser descrito como uma “figura mítica, moldada ao sabor das
necessidades da esquerda brasileira”, conforme consta na sua publicação do dia 13 de maio, data redefinida
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historicamente como de denúncia do longo histórico de violência e opressão sofrido pela população negra
no país.

 

Esta mesma Fundação, criada com o acompanhamento do movimento negro nacional
como meio institucional de fortalecimento do conhecimento construído por pessoas negras, historicamente
vítimas de opressão e violência num país de origem escravocrata, tem se dedicado a negar o exercício de
uma efetiva igualdade racial, com a atual criação de um selo para proteger supostas vítimas de “racismo
reverso”.
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E, nesse aspecto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a noção de
racismo abrange toda e qualquer forma de discriminação que implique em “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”,20 não havendo que se falar em “racismo
reverso”, vez que nunca houve na história do país a consolidação de uma superioridade negra sobre a
branca.

O que se averigua, em verdade, é um constante afastamento da realidade do país nas
propagandas veiculadas pelo governo federal, que, ao invés de promover medidas inclusivas, tem
reproduzido e fomentado discursos que afastam e discriminam minorias políticas.

A presente ação tem como objeto, portanto, a obrigação da União de se abster a fazer
propagandas com conteúdo antidemocrático e discriminatório, que não tenham representatividade e que
não observem um parâmetro antidiscriminatório, pelas razões jurídicas delimitadas a seguir.

 

2. DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

 

A legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva foi fortalecida na Lei
Complementar n. 80/94 que, alterada pela Lei Complementar n. 139/2009, prevê, dentre as funções
institucionais da Defensoria Pública, “exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art.
5º da Constituição Federal” e, também, “promover ação civil pública e todas as espécies de ações
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o
resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes” (art. 4ª, VII e VIII, LC 80/94).

Hoje, a legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública em defesa dos
hipossuficientes é amplamente reconhecida nos tribunais, não se exigindo que todos os possíveis afetados
pela decisão sejam hipossuficientes, sob pena de esvaziamento da função institucional. Exige-se, apenas,
que dentre os possíveis afetados pela decisão judicial, haja um grupo de pessoas hipossuficientes, o que
certamente é o caso, já que se trata de defesa de direito difuso, ou seja, pertencente a toda sociedade.

Nos termos do art. 4º, XI, da Lei Complementar n. 80/94 (Alterada pela LC n. 132/2009),
é função da Defensoria Pública "exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência
doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do
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Estado" e certamente entre os grupos que merecem proteção especial do Estado, na medida em que o
próprio Estado lhes reconhece o direito à proteção contra qualquer forma de discriminação, em especial
contra o racismo e a injúria racial.

Não fosse o bastante, a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a ação civil pública
já foi reconhecida como constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recurso
extraordinário julgado pelo rito da repercussão geral:

EMENTA Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da
Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134
da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985,
com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº
80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral
reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a
caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de
que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a
promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas
necessitadas. (RE 733433 / MG MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI Julgamento: 04/11/2015 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-
2016)

No caso em tela, a Defensoria Pública da União está a defender um direito difuso, pois
além de visar proteger a população negra contra qualquer forma de discriminação por intermédio das
mídias sociais e canais televisivos, sob dupla perspectiva, visa também garantir o direito de qualquer
pessoa de não receber conteúdos midiáticos e televisivos de cunho discriminatório em desacordo com os
valores constitucionais democráticos fundamentais.

Não bastasse isso, cumpre rememorar que a Constituição Federal consagra, em seu art.
134, a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, cabendo-lhe a
promoção dos direitos humanos. Tanto é assim que o art. 3º-A, II da Lei Complementar 80/94 estabelece
como objetivo da Defensoria Pública a afirmação do Estado Democrático.

Por tudo isso, fica clara a legitimidade da Defensoria Pública da União para a propositura
da ação civil pública em comento.

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública, direta e
indireta, está sujeita à observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Ainda, conforme disposto no §1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

Nota-se, pois, que a Constituição Federal condiciona a eficácia dos atos administrativos à
sua publicidade, devendo estes ser realizados de forma imparcial e dentro da moralidade. Mas, uma vez
diante dos fatos apresentados em tópico anterior, nenhum desses princípios tem sido observado pela União
no que tange aos atos administrativos voltados às peças publicitárias.

Primeiramente, 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 social e comprometida,
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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]

Não é o que se percebe nos fatos apresentados. O que se vê é uma desconsideração da
diversidade étnico-racial pela União, igualmente em contrariedade às diretrizes do Estatuto da Igualdade
Racial (Lei nº 12.288/2010), o qual, em seu art. 43, prevê que toda produção veiculada pelos órgãos de
comunicação deve valorizar a herança cultural e a participação da população negra na história do país.

Tais práticas ofendem, ainda, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que
além de primar pela conformidade com os princípios básicos da administração pública, tem como
diretrizes, nos termos do seu art. 3º: a) a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção; b) a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; c) a
utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; d) o fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e e) o desenvolvimento do controle
social da administração pública.

Afinal, promover a divulgação oficial de protestos que defendem a intervenção militar e
deslegitimam o equilíbrio institucional dos três poderes é uma ofensa contra a primeira e atual Constituição
democrática do país, afrontando a regulamentação do acesso à informação.

Basta um simples resgate histórico sobre os atentados à liberdade de expressão e
informação durante o período de intervenção militar no Brasil para perceber o desvio de finalidade. Frise-
se, ainda, o artigo 142 da Constituição, o qual tão somente estabelece que as Forças Armadas destinam-se à
defesa do país e à garantia dos poderes constitucionais. Assim, qualquer sugestão de intervenção militar
configura ato atentatório à democracia.

Sendo a República Federativa do Brasil um Estado Democrático de Direito,
evidentemente se extraem dela dois princípios básicos: o republicano, que impõe um governo fundado em
leis e não nos interesses egoísticos, e o democrático, que confere ao povo a titularidade do poder cujo
exercício é parcialmente delegado aos representantes.

Além disso, a necessidade de transparência da informação, já em destaque ao princípio
da publicidade, pressupõe que esta seja transmissora de conhecimentos e ideias, detentora de veracidade e
legitimidade. Isso também significa entender que o dever dos atos administrativos serem realizados com
imparcialidade não importa que cabe a estes um posicionamento neutro, que autorize a abstenção frente às
desigualdades e aos problemas sociais, que é o que se tem percebido das ações publicitárias veiculadas
pelo governo federal.

O não cumprimento se repete, ainda, sobre o princípio da impessoalidade, tanto em
relação aos posicionamentos da Secretaria de Comunicação nas redes sociais de forma a tutelar os
interesses pessoais de determinados agentes públicos, sobrepondo-os aos interesses do povo, quanto ao
direcionamento dos recursos de campanhas publicitárias a canais de promoção pessoal do Presidente21.

É indiscutível o papel da União de exercer tratamento isonômico, objetivo e
despersonalizado a todos aqueles que se relacionam com a administração pública, restando igualmente
irrefutável o descumprimento da referida impessoalidade por parte do governo federal nas atividades
exemplificadas nesta demanda. Isso inclui o dever de tratar a todos os administrados sem discriminações,
benéficas ou preconceituosas, como é o caso da falta de representatividade nas peças publicitárias oficiais,
nos discursos e signos que fomentam ideologias supremacistas.

Em termos de moralidade e eficácia, as evidências de que recursos financeiros para
campanhas publicitárias foram direcionados a canais não apenas de promoção pessoal do Presidente, mas
também anti-éticos e ilegais, como é o caso dos sites de fake news e de jogo do bicho, não restam dúvidas
de mácula a esses princípios.

Enquanto o princípio da moralidade exige que os agentes da Administração Pública
atuem na conformidade de princípios éticos, a eficiência impõe um modo de atuar que produza resultados
favoráveis à consecução dos fins que cabe à União alcançar, ou seja, o agente público possui o dever de
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Cabe apontar, ademais, o fato dos canais informativos oficiais do governo federal não
terem servido de meio à conscientização e à orientação do povo, almejando a proteção de vidas e
priorizando a saúde pública. Há, em realidade, um constante desrespeito às orientações médicas, não
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apenas disseminando informações inverídicas, mas também reproduzindo discriminações sociais através de
políticas públicas.

Resumidamente, como se percebe até aqui, é 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.

Visa-se, portanto a obrigação da União de se abster a fazer propagandas com conteúdo
discriminatório e antidemocrático, concentrando sua atividade no interesse público, tanto em termos de
representatividade quanto em termos de direcionamento de recursos.

Sendo a ação civil pública o instrumento processual voltado para a defesa da honra e da
dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos,22 seu objeto abarca o direito coletivo à proteção
antidiscriminatória, cujo conteúdo inclui, uma vez se tratando de um país democrático, o respeito à
diversidade.

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 ou o feito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em qualquer campo
da vida pública”. 23

Cabe ao Poder Judiciário, portanto, um exame rigoroso de tais atos consideradamente
discriminatórios, uma vez que produzidos em desfavor de coletividades politicamente minoritárias, tendo
por fundamento, basicamente, o dever de resguardar o princípio democrático.24

O direito da antidiscriminação, como sabido, 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.25

Sua aplicabilidade no direito brasileiro está assentado na acepção material do princípio-
garantia da igualdade, art. 5º, caput, da Constituição Federal e nas decorrentes normas antidiscriminatórias
ao longo da Carta:

 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:
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.
 

 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.

No presente caso ainda se dá pela incorporação do direito internacional dos direitos
humanos ao ordenamento brasileiro, em especial nos casos da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, da Convenção Interamericana Contra o Racismo e Toda a Forma de Discriminação e
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Intolerância, aprovada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), e as conclusões das Conferências
de Durban e de Beijing, em um constante avanço no compromisso ao enfrentamento das múltiplas formas
de discriminação.

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; [grifos nossos]

Com isso, pressupõe-se uma análise mais aprofundada sobre a noção de discriminação,
considerando o seu exercício direto e indireto. De acordo com Roger Raupp Rios, 

26
 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 “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.27

Nessa abordagem, denotam-se motivações e intenções viciadas nos atos administrativos
voltados às propagandas da União, em notório descumprimento da norma antidiscriminatória, ainda que se
concentre a crítica nas hipóteses de discriminação não intencional ou institucional.

Todos os eventos mencionados em tópico anterior são evidências insofismáveis das
discriminações diretas e indiretas praticadas pela comunicação oficial do Governo Federal, desde a não
inclusão de crianças negras e indígenas na representação do país em campanha pró-desenvolvimentista, o
direcionamento de recursos de propaganda a portais deliberadamente anti-éticos, ao fomento de
manifestações antidemocráticas com flerte com símbolos supremacistas, em uma postura de inegável
desconsideração do histórico de violência e opressão da população negra e indígena dadas as atuais
condições econômicas e estruturais, ainda mais agravadas durante a presente crise pandêmica
internacional.

Todas essas ações representam, muito mais do que um não-dizer, um posicionamento por
parte do Estado sobre determinados corpos, manifestamente tratados como desimportantes.

A não representação desses grupos sociais se subdivide no presente caso, portanto, em
três formas de exclusão: a primeira vinculada à ausência de representatividade, desde o apoio a protestos
antidemocráticos até a inclusão exclusiva de pessoas brancas em peças publicitárias; a segunda atinente à
desconsideração da história e do desenvolvimento social de tais grupos, inclusive no sentido de
desinformação da situação de desigualdade em termos de acesso a direitos básicos, como educação, saúde
e moradia; e a terceira pela ausência de retorno dos recursos públicos ao povo no que tange às atividades
publicitárias, não apenas dificultando o acesso à informação, como também concentrando os investimentos
de maneira a perpetuar as desigualdades raciais e sociais.

Sobre o terceiro ponto, vale repetir: trata-se de propaganda custeada com dinheiro
público, ou seja, financiada pelo povo, majoritariamente negro e historicamente composto pelas mais
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diversas etnias indígenas, sendo evidente a necessidade de espelhar a representatividade da população e
direcionar sua abordagem à realidade dos grupos politicamente minoritários.

Aliás, não custa lembrar que a sistemática de distribuição tributária do país permite
afirmar que o Estado é em grande medida financiado pela sua população mais pobre e, majoritariamente,
negra, porquanto não é novidade que estes suportam proporcionalmente a maior parte da carga fiscal bruta
que sustenta a arrecadação estatal e que deveria verter-se em melhor medida ao gasto social28.

Não obstante, essas três práticas, reproduzidas de inúmeras formas como visto
anteriormente, permitem investigar a promoção da discriminação por parte do governo federal a partir da
sua posição indireta, portanto, de suposta neutralidade, concedendo acesso a ferramentas suficientes para a
identificação das estruturas de subordinação que ocasionam as invisibilidades perpetuadoras de
injustiças.29

A partir dos ensinamentos de Martha Minow,30 a compreensão da aplicação da legislação
antidiscriminação tem como primeiro passo, pois, o respeito ao entendimento de que a diferença não é algo
intrínseco, mas sempre relacional, ou seja, socialmente construído, como muito bem se identifica no
histórico de desigualdades impostas aos grupos sociais negros e indígenas.

Diante disso, com base nos estudos de Roger Raupp Rios, encontra-se preenchido o
critério de averiguação pelo qual, após a identificação do grupo sujeito à discriminação, nota-se que
mesmo medidas supostamente neutras, uma vez adotadas por um grupo dominante na sociedade impactam
prejudicialmente outro,31 como bem se vê nas representações publicitárias.

E, 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,
corresponde basicamente a um pacto nacional e supraideológico de não considerar a interação racial como
significativa.32

Nas palavras de Adilson José Moreira, “a experiência de pessoas negras em uma
sociedade que procura manter a hegemonia branca a qualquer custo é bem distinta das pressuposições
que podemos fazer baseadas no formalismo jurídico”.

Isso porque a diferença não afasta o conceito de desigualdade. Resumir as ações
publicitárias à 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. Em outras palavras,
como explica Louis Dumont:

“Nos quadros culturais de qualquer sociedade humana, sejam as sociedades tradicionais
holísticas, sejam as sociedades modernas individualistas, não existe diferença cultural que não se
interprete ao mesmo tempo como diferença de valor, portanto, como hierarquia, explícita ou implícita”.33

Nessa linha, a afirmação de um direito coletivo antidiscriminatório defende o
afastamento de um suposto critério de neutralidade na veiculação de propagandas do 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.

Significa dizer que negar a existência de grupos politicamente minoritários, como fez o
Ministro da Educação em seu discurso, como faz a Secretaria de Comunicação do governo federal em sua
ausência de representatividade nas peças publicitárias, com a divulgação de discursos pró manutenção de
fluxos econômicos de forma asséptica e em detrimento da saúde pública, com o enaltecimento da
desestabilização institucional com a divulgação e fomento de protestos antidemocráticos, e com o desvio
de finalidade dos recursos públicos direcionados à propaganda, como faz atualmente a Fundação Zumbi
dos Palmares ao insistir em pautas contrárias ao enfrentamento das desigualdades raciais como o “racismo
reverso” e no apagamento da história de resistência negra, entre outros, é negar a realidade de
hierarquização etnorracial do Brasil.

O que se requer, portanto, é a reprovação de tratamentos que instituam, aprofundem ou
perpetuem o afastamento de grupos sociais politicamente minoritários, a partir da compreensão da
necessidade de observância da sua realidade e da sua história tanto no direcionamento financeiro quanto na
veiculação de peças publicitárias.
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Visa-se, assim, o estabelecimento de igualdade material a partir do direito de
antidiscriminação, por meio das ações juridicamente válidas de: a) abstenção na veiculação de propagandas
com conteúdos antidemocráticos e discriminatórios, sob pena de multa; e b) revisão das propagandas do
governo federal, retirando do ar as que possuem conteúdo antidemocrático e discriminatório.

Por fim, considerando a repercussão negativa dos eventos mencionados nesta peça,
requer a compensação da população por meio de indenização por danos morais, tendo em vista a exibição
de propagandas com conteúdo discriminatório, de acordo com o direito internacional antidiscriminatório
ao qual o nosso ordenamento se encontra submetido.

 

4. DO DANO MORAL COLETIVO

 

A possibilidade de arbitramento de dano moral à coletividade decorre da Lei 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).

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 individualmente, tem pouca relevância para cada
pessoa, mas, frente à coletividade, assume 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 o
Superior Tribunal de Justiça, aponta para a afronta à dignidade dos membros da sociedade e ao padrão
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ético dos 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 coletivo envolvendo não
apenas a dor psíquica” (REsp 1.397.870/MG, Segunda Turma, DJe 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)

 

Dito isso, não pairam dúvidas sobre a viabilidade jurídica da pretensão de imposição de
indenização por dano moral coletivo à União em face das posturas discriminatórias adotadas em seu nome
pelos agentes públicos e que em descompromisso com os valores constitucionais causaram lesão à
dignidade e à honra da coletividade, conforme os fatos ampla e exaustivamente ora narrados.

 

5. 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 corroa o resultado útil do
processo.

Conforme exaustivamente esmiuçado, as peças publicitárias veiculadas pela União
reproduzem discursos que afastam e discriminam minorias políticas, exaltando valores antidemocráticos,
cujos teores devem ser imediatamente retirados, e cuja elaboração exige a incorporação do direito
antidiscriminatório para reprimir tais condutas. 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 de
grupos étnico-raciais, o que abarca o direito coletivo à proteção antidiscriminatória. E, no caso concreto, o
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bom direito não tem sido aplicado com a veiculação de propagandas cujos conteúdos ferem a democracia
e, consequentemente, o respeito à diversidade, diretamente vinculada ao princípio de igualdade, além da
dignidade da pessoa humana, pilar 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 em vários casos as peças apresentam teor
comprovadamente racista e falacioso, na contramão do que a população brasileira mais precisa no atual
momento de crise internacional pandêmica: a informação correta e adequada. Afinal, “[...] a melhor defesa
que os humanos têm contra os patógenos não é o isolamento, mas a informação”.34

O direito fundamental à informação, marco civilizatório estabelecido pelo art. 5o., XIV e
XXXIII, da Constituição Federal, garante ao indivíduo o direito de acesso à informação (o direito de se
informar) e o direito de ser informado pelo órgãos públicos de informações do seu interesse, ainda que
gerais ou coletivas, e cria, justamente por prever um direito, o dever do Estado de informar os cidadãos que
o compõem.

Por isso, quando trata da Administração Pública, a Constituição da República não só
erige a publicidade como um dos princípios que regem a atividade estatal, no art. 37, caput, como também
estabelece, no § 1º do mesmo dispositivo, que “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.”

Ou seja, claro está que é dever da Administração Pública prestar informações do
interesse da população, educando-a e orientando-a sobre os mais diversos aspectos da vida em sociedade
que de algum modo devem ser objeto da atenção estatal. Mas tal publicidade jamais pode contrariar os
valores erigidos pela texto constitucional como imprescindíveis à consecução dos objetivos da República.
A adoção de publicidade que despreza a diversidade da sociedade brasileira é a perpetuação das
invisibilizações dos preconceitos e discriminações que até hoje impedem que negros e indígenas tenham o
mesmo locus social que brancos.

Muito pior, em risco se encontram os próprios pilares do Estado Democrático de Direito
brasileiro instituído no caput do artigo 1o. da Constituição Federal, dentro os quais aquele que justifica a
própria existência do Estado, a dignidade da pessoa humana (art. 1o., III, da CF). A Constituição Federal
de 1988, ao instituir o Estado Democrático de direito e romper com o regime de exceção adotado pela
ditadura militar, consignou os objetivos a serem por ele perseguidos, dentre os quais 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).

Ou seja, ainda que o pluralismo político seja também um dos princípios fundantes do
Estado brasileiro (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 autoritarismos. Qualquer intento autoritário, pois, de qualquer
cidadão ocupando alguma função pública, ainda que democraticamente eleito, deve ser afastado. Ser eleito
democraticamente não é a obtenção de carta branca para fazer o que bem entender. É, outrossim, submeter-
se a todas as regras democráticas, com todas as limitações, proibições e vedações que o sistema impõe,
justamente como forma de garantir que possa atingir seus objetivos.
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Desse modo, permitir a perpetuação de propagandas 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.

 

6. PEDIDO

Diante do exposto, a Defensoria Pública da União requer:

a) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus que se abstenham de veicular
propagandas, peças publicitárias, postagens em plataformas digitais e quaisquer manifestações oficiais,
com conteúdos discriminatórios e antidemocráticos, inclusive as apontadas na presente petição, e que
promovam a urgente revisão das propagandas do governo federal para retirar de imediato as que
possuem tais conteúdos de todos os meios de comunicação, inclusive das plataformas digitais, fixando
desde logo multa (astreintes) em valor arbitrado com prudência pelo juízo para o caso de
descumprimento, pelos réus, da tutela de urgência ora requerida, a ser vertida na forma do art. 13, §2º,
da Lei 7.347/85;

b) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus que as propagandas, peças
publicitárias, postagens em plataformas digitais e quaisquer manifestações oficiais sempre considerem
a diversidade da população brasileira, tanto na escolha das imagens quanto do texto a serem
veiculados, de modo a retratar inclusivamente todos os grupos que compõem nossa sociedade;

c) seja os réus citados para, caso queiram, apresentarem resposta, sob pena de revelia;

d) no mérito, i) a convolação da tutela de urgência requerida em provimento jurisdicional definitivo; ii) a
condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ou
valor prudentemente arbitrado por este Juízo, correspondente aos danos morais causados pelas propagandas
com conteúdo discriminatório e antidemocráticos já exibidas, a ser vertida na forma do art. 13, §2º, da Lei
7.347/85;

e) a produção de prova por todos os meios admitidos;

f) condenação dos réus nos ônus sucumbenciais;

g) A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, § 1ª, da L. 7.347/85;

h) A observância do prazo em dobro, e da intimação pessoal e das demais prerrogativas reservadas aos
membros da Defensoria Pública da União, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 80/94.

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$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

 

São Paulo, 4 de junho de 2020.

 

RITA CRISTINA DE OLIVEIRA

Defensora Pública Federal Coordenadora do Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da DPU
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