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"Não basta não ser racista,
é necessário ser antirracista"

Angela Yvonne Davis, professora e filósofa.

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão,
com fundamento no disposto nos artigos 127 e 129, caput e incisos III e V, da Constituição
Federal e artigos 1.º, 5.º, inciso III, alínea “e”; 6.º, inciso VII, alínea “c”, todos da Lei
Complementar – LC n.º 75/93; e, artigo 5.º, caput e inciso I, da Lei n.º 7.347/85, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência ajuizar a presente

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 
 

contra o TV-SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A  (SISTEMA
BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n.º 45.039.237/0001-14, com sede na Avenida das Comunicações, n.º 04, bairro Vila Jaraguá,
Osasco/SP, CEP 06.276-905; a
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SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S/A  (TV
ALTEROSA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 17.247.925/0001-34,
com sede na Avenida Assis Chateaubriand, n.º 499, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP
30.150-101; e

STANLEY RAMOS GUSMAN , brasileiro, casado, advogado, apresentador
do programa "Alterosa Alerta", portador do CPF n.º 827.463.626-00, residente e domiciliado
na Rua Felipe Camarão, n.º 401, apto. 104, bairro Esplanada, Belo Horizonte/MG, CEP

31030-037

pelos e fatos e fundamentos a seguir expostos.

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO:

A presente ação tem por objetivo a obtenção de provimento judicial para
determinar a adoção de medidas de reparação e de indenização, tendo em vista os danos
morais coletivos suportados pela população negra, em virtude da prática de conduta
discriminatória racial caracterizadora de discurso do ódio – hate speech – pelo apresentador-
requerido, Stanley Gusman, e levada a cabo durante o programa “Alterosa Alerta”,
transmitido no dia 9 de julho de 2019, pela ré TV Alterosa, afiliada da também ré SBT.

 

2. DOS FATOS:

Conforme referências contidas nos autos do Inquérito Civil n.º
1.22.000.002383/2019-56, além das informações amplamente divulgadas pelos veículos de
comunicação social, no dia 09 de julho de 2019, durante a exibição do programa “Alterosa
Alerta”, transmitido pela TV Alterosa (emissora afiliada ao SBT), o apresentador Stanley
Gusman proferiu a seguinte fala:

 

“[…] Eu sei quem é o dono do Ibope. O nome do cara é
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Montenegro. Se ele fosse do bem, ele ia chamar
Montebranco”.

 

Logo após o discurso, notadamente racista, o apresentador, com auxílio de
recursos de sonoplastia que propagavam o som de uma bateria, comemorou sua fala de
maneira enfática. Tal conduta obteve ampla repercussão nas redes sociais e na mídia,
conforme constatado a partir da representação.

Verifica-se, nesse sentido, que a fala apresentada na exibição do Programa
“Alterosa Alerta” no dia 9 de julho de 2019 extrapolou a esfera da legítima e
constitucionalmente protegida liberdade de expressão, incorrendo na prática de discurso do
ódio – hate speech, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, violando, dessa forma,
direitos transindividuais das pessoas negras, o que enseja a necessária reparação, conforme se
demonstrará.

Tanto assim o é que, conforme informou ao Ministério Público Federal, o
requerido Stanley firmou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n.º MPMG-
0024.19.011752-3, ocasião em que reconheceu a prática do crime de racismo e assumiu o
compromisso de "produzir matéria televisiva abordando as causas e efeitos de
microagressões perpetradas cotidianamente contra negros".

Tal medida, a bem da verdade, não logrou reparar os danos morais coletivos
sofridos pelas pessoas pretas, nem tampouco responsabilizou as pessoas jurídicas requeridas
pela ocorrência de tal conduta discriminatória.

Além disso, a celebração ou mesmo a homologação judicial do Acordo de Não
Persecução Penal firmado entre um dos requeridos e o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, não obsta o aforamento da presente demanda, como se demonstrará oportunamente.

 

3. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA
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LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

A Justiça Federal é competente para processar e julgar a presente ação civil
pública, nos termos do artigo 109, inciso III, da Constituição de 1988, que estabelece a
competência dos juízes federais para processar e julgar causas fundadas em tratado
internacional.

Como se demonstrará a seguir, a presente demanda busca a responsabilização
em decorrência de discriminação racial, com fundamento em atos internacionais, quais
sejam: 1. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
Racial; e 2. Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos.

Além do mais, os fatos narrados ocorreram na área de jurisdição da Seção
Judiciária de Minas Gerais, não havendo dúvidas quanto à competência desse órgão
jurisdicional.

A atribuição do Ministério Público para a atuação judicial em favor das
minorias étnicas está expressa no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988. Além disso, o
art. 6.º, VII, "c", da Lei Complementar n.º 75/93, dispõe especificamente sobre a atribuição
do Ministério Público da União para a proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos, relativos às minorias étnicas.

Nesse contexto, imperioso rememorar que a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, nos termos da disposição
preambular, baseia-se nos "princípios de dignidade e igualdade inerentes a todos os seres
humanos" e foi ratificada pela República Federativa do Brasil (vide Decreto n.º 65.810, de 8
de dezembro de 1969). Transcrevem-se excertos:

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 étnica 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 domínio de vida pública. (...)
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(...) Artigo IV - Os Estados partes condenam toda propaganda e todas as
organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade
de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa
origem ética ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de
ódio e de discriminação raciais e comprometem-se a adotar imediatamente
medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal
discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo tendo
em vista os princípios formulados na Declaração universal dos direitos do
homem e os direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente
convenção, eles se comprometem principalmente: (...)

(...) Artigo VII - Os Estados Partes, comprometem-se a tomar as medidas
imediatas e eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, da
cultura e da informação, para lutar contra os preconceitos que levem à
discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a
amizade entre nações e grupos raciais e éticos assim como para propagar ao
objetivo e princípios da Carta das Nações Unidas da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, da Declaração das Nações Unidas sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação racial e da presente
Convenção.

Nesse mesmo esteio, são as disposições do Pacto Internacional Sobre Direitos
Civis e Políticos, inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio do ( Decreto n.º 592,
de 6 de julho de 1992).

(...) Artigo 17 - 1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou
ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação.

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou
ofensas.

Além disso, não é demais rememorar que a violação cuja reparação se busca na
presente ação se deu no exercício de uma atividade concedida pela União (Constituição da
República, art. 21, inciso XII, alínea "a").

 

4. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SBT E DA TV ALTEROSA:
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No caso em tela, o Sistema Brasileiro de Televisão e a TV Alterosa são
fornecedoras do serviço/produto em comento, ou seja, do conteúdo veiculado no programa
Alterosa Alerta.

Em que pese não haver a percepção de remuneração direta do serviço
televisivo pelo fornecedor, o benefício dá-se de forma indireta, por intermédio dos anúncios
publicitários veiculados na grade de programação. Diante disso, é perfeitamente aplicável a
caracterização de ambas as requeridas como fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3.º
do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, inviável a desvinculação/desassociação do SBT e da TV Alterosa
da prestação do serviço/conteúdo do programa.

Impende ressaltar, além disso, que os telespectadores da TV Alterosa estão
sintonizando na empresa que retransmite localmente a programação nacional do SBT. A
credibilidade e o alcance dos programas produzidos pela TV Alterosa se devem, em grande
parte, ao status de retransmissora do SBT. A audiência, a atração de anunciantes (a atração de
remuneração) se devem ao fato de haver um “selo” SBT nas produções da TV Alterosa.

Ao mesmo tempo, o SBT se beneficia em sua audiência dos programas
desenvolvidos e apresentados pela TV Alterosa, na medida em que amplia nacionalmente a
base de telespectadores aptos a acessar sua programação nacional e, consequentemente, gerar
maior atratividade aos seus anunciantes.

Nesse sentido, em face do consumidor-telespectador e do serviço prestado na
região de Belo Horizonte, SBT e TV Alterosa são ambas fornecedoras - e responsáveis - ,
incluindo-se aí, por conseguinte, a reprodução do programa Alterosa Alerta exibido em 9 de
julho de 2019.

Em sentido semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO,
NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DE
DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPRENSA. DESCABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR EM FACE DA
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RETRANSMISSORA, BUSCANDO EXIBIÇÃO DE FITAS.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS DESABONADORAS EM TELEJORNAIS
DE ÂMBITO LOCAL E NACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
TELESPECTADOR E RETRANSMISSORA DE TELEVISÃO.
CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA RETRANSMISSORA PARA QUE ESSA APRESENTE AS FITAS DE
PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA EMISSORA. INVIABILIDADE.
1. O STF declarou, no julgamento da ADPF 130, relatada pelo Ministro
Carlos Britto, que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a Lei de
Imprensa, por isso não há falar em violação de dispositivos desse Diploma.
2. A retransmissora, tal qual a emissora, se enquadram ao conceito de
fornecedor de serviços, nos moldes do disposto no artigo 3.º, § 2.º, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Como a relação jurídica é de consumo, o artigo 101, I, do Código de
Defesa do Consumidor permite ao consumidor ajuizar, em seu domicílio,
ação em face da emissora e da retransmissora, buscando a exibição de fitas
com as gravações dos programas produzidos e veiculados por cada uma
delas para instruir a futura ação de responsabilidade civil. Com efeito, a tese
de ser possível, com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor,
a desconsideração da personalidade jurídica da retransmissora para que essa
exiba as fitas com as cópias dos telejornais de âmbito nacional, é
manifestamente descabida, incidindo a Súmula 284/STF.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 946.851, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.5.2012)

Destaque-se o seguinte trecho do voto do Ministro Luís Felipe Salomão no
caso em comento, reforçando a caracterização das emissoras e retransmissoras de televisão
como sujeitas à incidência do Código de Defesa do Consumidor:

(...) Como reconhecido pelas instâncias ordinárias, a recorrida, mesmo
sendo retransmissora, é remunerada pelos anúncios publicitários veiculados
nos intervalos de seus programas. Com efeito, é inequívoco que há relação
de consumo, sendo notório que a programação é realizada tendo em mira o
telespectador e que a emissora presta um serviço ao consumidor e, em
contrapartida, por decorrência direta da audiência daquele, é que são
veiculados anúncios publicitários: (…)
Nesse diapasão, a retransmissora, tal qual a emissora, se enquadram ao
conceito de fornecedor de serviços, nos moldes do disposto no artigo 3º, §
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2º, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
[...]§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com efeito, recentemente o C. Superior Tribunal da Justiça voltou ao tema,
reafirmando o entendimento esposado no Recurso Especial relatado pelo Ministro Herman
Benjamin:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO SEM
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
PROPAGANDA ENGANOSA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015
NÃO DEMONSTRADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. RELACIONAMENTO ENTRE EMISSORA DE
TELEVISÃO E PÚBLICO TELESPECTADOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC.
(...) 10. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência de que o
relacionamento entre a emissora de televisão e seu público telespectador
tem natureza jurídica de relação de consumo e como tal se subordina às
regras do Código de Defesa do Consumidor.
11. Além disso, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal local consignou: "É
inegável que a relação estabelecida entre as empresas demandadas e os
telespectadores é de consumo. O concurso em debate é o 'serviço' ofertado
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aos telespectadores, mediante remuneração, ainda que indireta, que consiste
no custo despendido pelo participante nas ligações telefônicas" (fl. 1.073, e-
STJ). Evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (REsp n.
1.665.213, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.9.2017)

Caracterizadas as demandadas como prestadoras de serviço, faz-se necessário
aplicar a possibilidade de responsabilização civil de ambos os fornecedores, nos termos dos
arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas
as vítimas do evento.

De se frisar que, na prestação dos serviços de comunicação social, a
produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão devem respeitar os
valores éticos e sociais da pessoa, conforme expressa disposição constitucional (art. 221,
inciso IV). Além do mais, no exercício de tais serviços, devem ser respeitados os direitos
fundamentais; o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a eficácia horizontal dos direitos
humanos. Nada obstante, a conduta que ensejou a presente ação violou tais preceitos, na
medida que incitou ódio em face de pessoas negras, ao se associá-las a pessoas que não
seriam de bem!

Ademais, mesmo que as empresas não se caracterizassem como fornecedoras,
o exercício abusivo do direito de liberdade de expressão seria suficiente para atrair a
incidência dos artigos 187 e 927 do Código Civil, resultando no dever de indenizar de ambas
as empresas.

Ressalte-se, por oportuno, que nada impede que o SBT, caso tenha interesse e
com base na relação contratual estabelecida com a TV Alterosa, venha a exercer eventual
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direito de regresso contra a mencionada afiliada.

O que não é possível é a utilização dessa relação contratual para, contra-legem,
afastar sua patente responsabilidade civil em face do caso concreto. Dessa forma, pelo
exposto, resta necessária a presença da TV Alterosa e do SBT no polo passivo da presente
ação.

 

5. DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA PRETENSÃO DO MPF EM REPARAR OS DANOS
MORAIS COLETIVOS:

Como dito, na instrução do Inquérito Civil, o requerido Stanley informou ao
Ministério Público Federal a homologação de Acordo de Não Persecução Penal firmado com
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no bojo do Procedimento Investigatório
Criminal n.º MPMG-0024.19.011752-3 (documento anexado).

Do seu teor, extrai-se que Stanley assumiu o seguinte compromisso com o
MPMG, em razão do crime de racismo praticado:
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A matéria produzida e veiculada pode ser visualizada no seguinte endereço
eletrônico: <https://www.youtube.com/watch?v=y-i2yIr03Os>.

A par da eventual validação do Ministério Público Estadual e do MM. Juízo de
Direito sobre a reportagem, autoridades competentes para tratar das questões criminais, ao
Ministério Público Federal tal medida não se afigura suficientemente efetiva à
reparação dos danos coletivos.

Excetuados os segundos iniciais da matéria, em que Stanley faz uma breve
explanação sobre a questão e a chamada, todo o restante da reportagem reforça, diversas
vezes, a associação do negro a coisas negativas, reproduzindo simbologias, estereótipos e
ideias que reiteram o menosprezo, desrespeito e subjugação da cultura e dos povos negros. A
conclusão que se tira é: não faça essas associações, pois você pode ser preso ; como se o
problema fosse da lei, não da vilania de tais condutas.

A superação do racismo deve perpassar educação e compreensão de como
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essas expressões impactam grupos politicamente minoritários e oprimidos. Somente a
informação qualificada, que protagonize os afetados, tem o condão de contribuir para a
diminuição de práticas que reforçam o (injusto) lugar comum de inferiorização da negritude.

Na reportagem não há, portanto, qualquer articulação coordenada e
responsável sobre as consequências desses "racismos cotidianos" e as microagressões,
externalizados pela linguagem, na vida das pessoas pretas. Carece de evidenciar a ocorrência
e forma pela qual esses comportamentos discriminatórios costumeiros reforçam o racismo
estrutural e atitudes preconceituosas e violentas que segregam, violentam e matam pessoas
negras diuturnamente!

Verifica-se, portanto, que a lógica desenvolvida pela reportagem não se
preocupou em abordar, materialmente, a questão do racismo em nossa sociedade . Parece
não ter havido planejamento integrado que realmente se preocupasse com a formação das
subjetividades democráticas, no sentido de transmitir uma mensagem capaz de abordar a
complexidade das relações raciais e a importância do combate ao racismo.

Ora, qual a efetividade de uma reportagem que elenca majoritariamente
diversos pontos negativos associados aos povos negros em sua transmissão? Qual é o
compromisso com as lutas ao combate ao racismo ao concluir que não podemos utilizar
expressões racistas somente pelo fato de sermos responsabilizados penalmente?

Decerto que o cumprimento do Acordo de Não Persecução resultou na
declaração da extinção de punibilidade de Stanley, na esfera criminal, sobre o fato; nada
obstante, tal acordo não pode ser estendido para afastar sua responsabilização civil, em razão
da independência de instâncias, ainda mais quando se tem situação em que a competência
para o processo e a legimitação para a ação incumbem a outros sujeitos processuais.

Nesse sentido, de se destacar o disposto no Código de Processo Penal, a
respeito da repercussão da sentença criminal na esfera cível.

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.

Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
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I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui
crime.

Frise-se que o próprio Stanley quando da assunção do compromisso no Acordo
de Não Persecução Penal confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal, 
requisito objetivo para firmar o compromisso, tal como previsto na Resolução 181, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP - norma então regente do Acordo de Não
Persecução Penal. Transcreve-se:

Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não
sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao
investigado acordo de não persecução penal, desde que este confesse
formal e detalhadamente a prática do delito e indique eventuais provas
de seu cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, de forma
cumulativa ou não:

As previsões foram incluídas no Código de Processo Penal pela Lei n.º 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, que incluiu o art. 28-A. Veja-se:

Art. 28-A . Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)

§ 3º A confissão detalhada dos fatos  e as tratativas do acordo deverão ser
registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a
obter maior fidelidade das informações.

Por tais razões, a assunção e o cumprimento de medidas previstas no Acordo
de Não Persecução Penal não obstaculizam a responsabilização cível ora pleiteada, em razão
dos danos coletivos da fala preconceituosa proferida pelo requerido Stanley e divulgada e
amplificada pelos demais requeridos.
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6. DO MÉRITO:

É importante ressaltar, de início, que é indispensável tratar a temática em
análise sob uma perspectiva crítica da realidade social, levando em consideração a formação
da sociedade brasileira, considerando a evolução e o desenvolvimento dos processos
históricos e políticos. Isso porque a nossa linguagem também está inserida dentro de um
corpo social conflituoso que, estruturalmente, (des)constrói [e destrói] a vida e identidade de
pessoas pretas.

Segundo dados do IBGE, a população brasileira, atualmente, é composta por
mais de 50% de negros e negras. Tendo em vista a diversidade marcante em nosso País e o
grande poder de influência que os veículos de comunicação social possuem ao ditar valores e
padrões comportamentais, ao produzir sentidos e ao criar estereótipos, é de extrema
importância refletir acerca das formas pelas quais as práticas de apresentação e de concepção
da personalidade estão coligadas, bem como a maneira pela qual essa relação é transmitida
por alguns setores da televisão brasileira.

Inicialmente, de se ressaltar que ao associar pessoas de cor preta a elementos
relacionados à maldade, vilania, etc., o apresentador requerido reafirma o histórico - e injusto
- desrespeito e discriminação às pessoas negras. Não se pode desconsiderar a conotação
pejorativa da fala do apresentador; é de clareza solar o cunho racista; como muito bem
reconheceu ele próprio perante o E. MPMG.

Em razão de a fala discriminatória ter sido proferida em veículo de
comunicação social de massa, por alguém que exercia/exerce importante papel de
apresentador/âncora, recai maior reprovabilidade sobre a conduta, eis que potencializado seu
campo de incidência a um sem número de ouvintes/interlocutores/telespectadores.

Sobre a relação entre construção de identidade e o aparelho social de
comunicação, elucidativos são os escólios de Roberto Carlos da Silva Borges e Rosane
Borges. A saber:

Entende-se que um processo de construção de identidade de um povo se dá
através de aparelhos sociais, como a educação e a comunicação. É inegável
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que esses aparelhos são determinantes de valores, influenciam atitudes e
formam consciência, na medida em que transmitem valores étnicos,
estéticos e outros elementos que contribuem para a composição de uma
identidade étnica. O ato ou efeito de identificar-se implica no
reconhecimento, em si próprio, de algo que se percebe em alguém (e vice-
versa), funcionando esses aparelhos como espelhos refletores da sua
imagem e semelhança.

São também relevantes as palavras de Joice Berth, ativista feminista negra, em
seu artigo intitulado "A televisão a serviço da tecnologia do racismo". No texto, Berth
ressalta que a televisão não apenas reflete, mas forma opinião. Dessa formação de opinião
sobre o que transmite é que se agrava a reprovabilidade da fala do apresentador-requerido. É
um sistema autorreferente. Veja-se:

É bem verdade, que o conteúdo televisivo é pautado pela opinião pública.
Entretanto cabe observar friamente que estamos diante de uma ferramenta
de comunicação que reflete mas também forma opinião. O que encerra em
um exercício sutil de manipulação, se valendo dessa desculpa para continuar
exercendo as tecnologias opressoras do racismo, apoiando-se na isenção de
posicionamento e em uma falaciosa obediência ao que demanda os
telespectadores e anunciantes.

Ao proferir, transmitir e retransmitir a fala racista, os demandados: i) violaram
os preceitos constitucionais definidores da liberdade de expressão, ii) praticaram conduta
discriminatória caracterizadora de discurso de ódio, iii) provocaram danos morais à
coletividade das pessoas negras, resultando na necessidade de reparação.

Cada um desses elementos é apresentado nos tópicos seguintes:

 

5.1. Liberdade de expressão e a vedação a condutas discriminatórias:

 

A liberdade de expressão e de imprensa são princípios basilares na
Constituição da República, não sendo porém absolutos, nos termos do que já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 130.
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O direito à crítica, por mais contundente que seja, é assegurado
constitucionalmente, não se confundindo, porém, com a incitação ao ódio contra povo ou
grupo social. Tal incitação, revestida de cunho discriminatório, não encontra proteção sob a
égide constitucional.

Com efeito, o art. 13.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos traz
os limites à liberdade de expressão. Veja-se:

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.

Essa conduta dos demandados não encontra eco na proteção constitucional à
liberdade de expressão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento da ADPF 130, como se observa no voto do Ministro Celso de
Melo:

Torna-se extremamente importante reconhecer, desde logo, que, sob a égide
da vigente Constituição da República, intensificou-se, em face de seu
inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de informação e de
manifestação do pensamento. Todos sabemos, Senhor Presidente - e já tive
o ensejo de me pronunciar nesse sentido, em decisão proferida na Pet
3.486/DF, de que fui Relator -, que o exercício concreto, pelos profissionais
da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio
texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de
expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra
quaisquer pessoas ou autoridades.
(...) Não se pode ignorar que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da
liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de
conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas
relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de
buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.

(...) Vê-se, pois, que a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse
público, não importando a acrimônia e a contundência da opinião
manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de
responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se
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reduz, em sua expressão concreta, à dimensão de abuso da liberdade de
imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de
caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal ou de
se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo, tal conto pude
decidir em julgamento monocrático proferido nesta Suprema Corte:
"LIBERDADE DE IMPRENSA (CF, ART. 5º, IV, c/c o ART. 220).
JORNALISTAS. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA
CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO
PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM
DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO. O
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE
INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE
LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS
AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL. A CRÍTICA
JORNALÍSTICA E AS AUTORIDADES PÚBLICAS. A ARENA
POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA" (Pet
3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) É certo que o direito de crítica
não assume caráter absoluto, eis que inexistem, em nosso sistema
constitucional, como reiteradamente proclamado por esta Suprema Corte
(RTJ 173/805-810, 807-808, v.g.), direitos e garantias revestidos de natureza
absoluta.
(…) É importante observar, no entanto, Senhor Presidente, que a
Constituição da República, embora garantindo o exercício da liberdade de
informação jornalística, legitima a intervenção normativa do Poder
Legislativo, permitindo-lhe - observados determinados parâmetros referidos
no § 1º do art. 220 da Lei Fundamental - a emanação de regras concernentes
à proteção dos direitos à integridade moral e à preservação da intimidade, da
vida privada e da imagem das pessoas. Se assim não fosse, os atos de
caluniar, de difamar, de injuriar e de fazer apologia de fatos criminosos, por
exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer reação ou punição, porque
supostamente protegidos pela cláusula da liberdade de expressão.
(…) É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer
pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláusula
constitucional que assegura a liberdade de expressão. Cabe referir,
neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13 exclui do âmbito de
proteção da liberdade de manifestação do pensamento "toda apologia
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação a
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discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência" (Art. 13, § 5º).
Tenho por irrecusável, por isso mesmo, que publicações que
extravasam, abusiva e criminosamente, o exercício ordinário da
liberdade de expressão e de comunicação, degradando-se ao nível
primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e
ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional
que assegura a liberdade de manifestação do pensamento, pois o direito
à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela,
exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude civil.
(…) É por tal razão que esta Suprema Corte já acentuou que não há, no
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam,
ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de
medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.

A responsabilização cível ora pleiteada, longe de configurar censura,
caracteriza-se como forma constitucionalmente legítima de concretização de direitos
fundamentais, conforme ressaltado pelo Ministro Celso de Melo em seu já mencionado voto:

Cabe observar, bem por isso, que a responsabilização " a posteriori", em
regular processo judicial, daquele que comete abuso no exercício da
liberdade de informação não traduz ofensa ao que dispõem os §§ 1º e 2º
do art. 220 da Constituição da República, pois é o próprio estatuto
constitucional que estabelece, em favor da pessoa injustamente lesada, a
possibilidade de receber indenização "por dano material, moral ou à
imagem" (CF, art. 5.º, incisos V e X).

Deve-se ressaltar que o dever de observância dos direitos fundamentais se
aplica também aos particulares, em face da eficácia horizontal dos direitos fundamentais,
conforme também ressaltado pelo Ministro Celso de Melo na ADPF 130:

É por essa razão que a autonomia privada - que encontra claras limitações
de ordem jurídica - não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito
aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em
sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere a ninguém,
no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de
ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja
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eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no
âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais.
(...)

Cabe reconhecer que os direitos da personalidade (como os pertinentes à
incolumidade da honra e à preservação da dignidade pessoal dos seres
humanos) representam limitações constitucionais externas à liberdade de
expressão, "verdadeiros contrapesos à liberdade de informação" (L. G.
GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO, "Liberdade de
Informação e o Direito Difuso à Informação Verdadeira", p. 137, 2a ed.,
2003, Renovar), que não pode - e não deve - ser exercida de modo
abusivo (GILBERTO HADDAD JABUR, "Liberdade de Pensamento e
Direito à Vida Privada", 2000, RT), mesmo porque a garantia
constitucional subjacente à liberdade de informação não afasta, por
efeito do que determina a própria Constituição da República, o direito
do lesado à indenização por danos materiais, morais ou à imagem (CF,
art. 5º, incisos V e X, c/c o art. 220, § 1º).
(...)

O fato relevante nesta matéria, Senhor Relator, é que o exercício abusivo
da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores
subordinantes referidos no § 1º do art. 220 da própria Constituição,
"caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar" (ENÉAS
COSTA GARCIA, "Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação", p.
175, 2002, Editora Juarez de Oliveira), inexistindo, por isso mesmo, quando
tal se registrar, situação configuradora de indevida restrição à liberdade de
imprensa (…)

Demonstrado que a incitação contra determinados grupos sociais constitui
extrapolação da liberdade de expressão, faz-se necessário ressaltar a incidência do discurso do
ódio no presente caso.

 

5.2. O conceito de discurso do ódio, discriminação e sua presença no caso concreto

 

O discurso de ódio, conforme delimitado por Meyer-Pflug, é entendido como a
“manifestação de ideias que incitam à discriminação racial, social ou religiosa em
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relação a determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias” e, mencionando
Brugger, a mesma autora recorda que o discurso do ódio refere-se “a palavras que tendam a
insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade,
nacionalidade, sexo ou religião, ou que tem a capacidade de instigar a violência, ódio ou
discriminação contra trais pessoas”.

O ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente condutas
discriminatórias caracterizadoras do discurso do ódio, na medida em que há expressa previsão
constitucional de combate à discriminação (art. 3.º, IV, da CR/88), bem como na previsão de
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção Internacional
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Decreto n.º
65.810 - de 8 de dezembro de 1969, que informa que:

ARTIGO I - 1. Nesta Convenção, a expressão "discriminação racial"
significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que
tem por objetivo ou efeito anula 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 domínio de sua vida.

(...) Artigo IV - Os Estados partes condenam toda propaganda e todas a
organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade
de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa
origem ética ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de
ódio e de discriminação raciais e comprometem-se a adotar imediatamente
medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal
discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo tendo
em vista os princípios formulados na Declaração universal dos direitos do
homem e os direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente
convenção, eles se comprometem principalmente: (...)

(...) Artigo VII - Os Estados Partes, comprometem-se a tomar as medidas
imediatas e eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, da
cultura e da informação, para lutar contra os preconceitos que levem à
discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a
amizade entre nações e grupos raciais e éticos assim como para propagar ao
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objetivo e princípios da Carta das Nações Unidas da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, da Declaração das Nações Unidas sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação racial e da presente
Convenção.

Nesse mesmo esteio, são as disposições do Pacto Internacional Sobre Direitos
Civis e Políticos, inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n.º 592, de
6 de julho de 1992.

(...) Artigo 17 - 1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou
ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação.

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou
ofensas.

A relação entre cultura e identidade é abordada na literatura nacional por
Manuela Carneiro da Cunha, que pontua:

Há dois modos básicos de se entender a noção de cultura e de identidade. O
primeiro, a que poderíamos chamar, por simples conveniência, de platônico,
percebe a identidade e a cultura como coisas. A identidade consistiria em,
pelo menos como um horizonte almejado, ser idêntica a um modelo, e supõe
assim uma essência, enquanto a cultura seria um conjunto de itens, regras,
valores, posições, etc., previamente dados. Como alternativa a esta
perspectiva, pode-se entender a identidade como sendo simplesmente a
percepção de uma continuidade, de um processo, de um fluxo, em suma,
uma memória. A cultura não seria, nessa visão, um conjunto de traços
dados e sim a possibilidade de gerá-los em sistemas perpetuamente
cambiantes. (…) Não se pense que há contradição entre esta perspectiva
e a de que as culturas são entidades vivas, em fluxo, Quando se fala do
valor da sócio-diversidade, não se está falando de traços e sim de
processos. Para mantê-los em andamento, o que se tem de garantir é a
sobrevivência das sociedades que os produzem. (…) tampouco o sistema
multiétnico dissolve as sociedades tradicionais. No nosso mundo atual,
ele é, pelo contrário, sua condição de sobrevivência.

Tem-se assim configurada a conduta discriminatória. Nos dizeres de Meyer-
Pflug “está-se diante de uma situação de discriminação quando determinado grupo,
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segundo critérios adotados naquela sociedade, deve receber um determinado tratamento
isonômico e não o obtém, porque uma parcela da sociedade entende que eles não fazem
jus a esse tratamento. (...) O problema se apresenta quando se acresce a essas diferenças um
juízo de valor, a partir do qual um determinado grupo é superior ao outro, ou é tido como
bom e o outro como mal, um desenvolvido outro não”.

É indispensável ressaltar que o discurso de ódio, incitando à discriminação,
não se limita a um plano de ideias, mas produz efeitos concretos, conforme reafirmado em
recente pesquisa conduzida pela Universidade de Warwick, da Alemanha.

Tal estudo demonstrou que no mesmo período em que foram veiculadas
postagens discriminatórias contra grupos minoritários, verificou-se um incremento
substancial nos ataques físicos e violações de direitos de tais grupos, conforme sintetizado
pelo gráfico a seguir:

A discriminação promovida pelos demandados encontrou eco e se disseminou
em redes sociais e no Youtube, caracterizando uma situação de exercício diário de
discriminação, na medida em que é facilmente acessível e reproduzível por essa mídia.
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Configurada a prática discriminatória e abusiva dos demandados, faz-se
necessário delimitar as medidas a serem adotadas em face de tais condutas.

 

6. DAS TUTELAS JURISDICIONAIS PLEITEADAS NA PRESENTE
AÇÃO PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS
NEGRAS:

 

6.1. Das contra-narrativas como medida de cessação de ilícito e de inibição de novas
condutas

 

A conduta discriminatória proferida e reproduzida pelos demandados teve um
alcance amplo em diferentes mídias, não ficando restrita apenas ao horário de exibição do
programa Alterosa Alerta.

Como demonstrado, sua reprodução se dá de maneira contínua e ininterrupta
pelas redes sociais e plataformas de vídeo, consolidando uma narrativa que propaga o ódio e a
violação de direitos de pessoas negras. E encoraja condutas discriminatórias e ilegais que,
reiterada e repetidamente, cerceiam direitos, agridem pessoas e ceifam vidas.

Na última semana dois casos repercutiram nos noticiários e nas redes sociais:
dois jovens negros, agredidos, humilhados e constrangidos simplesmente pela cor da sua

pele[1]. Só quem é preto sabe o que é isso!

Mesmo que os links para o vídeo atualmente disponibilizados na plataforma
Youtube fossem retirados do ar, ainda assim não cessaria a potencialidade da contínua
reprodução da discriminação, seja pelos uploads em novos links, seja pela replicação dos
vídeos por intermédio de aplicativos de comunicação social como WhatsApp e Telegram, de
sindicabilidade praticamente impossível.

Dessa forma, a cessação do ilícito não é alcançada pela simples retirada de
material discriminatório, mas sim pela apresentação de uma visão não discriminatória,
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acordante aos direitos fundamentais de pessoas negras, demonstrando as
irregularidades da prática discriminatória e com potencial de alcance similar ao vídeo
dos demandados.

Faz-se necessária, portanto, a construção de uma contra-narrativa, com
vistas a desconstruir a narrativa de ódio dos demandados, ao mesmo tempo em que
permita a apresentação da necessidade de respeito à diversidade, acesso a direitos e da
afirmação da negritude, como forma de neutralização da ilicitude da discriminação e
também como meio de se combater a continuidade da discriminação.

A noção de contra-narrativas em face de práticas discriminatórias pode ser
encontrada documento “We can! Taking action against hate speech through counter and
alternative narratives[2]”, manual elaborado pelo Conselho Europeu no ano de 2017:

Contra-narrativas e narrativas alternativas combatem o discurso de ódio
desacreditando, e desconstruindo narrativas violentas que o justificam e
apresentando visões não-excludentes de mundo, a partir de valores de
direitos humanos como compreensão, respeito pela diferença, liberdade e
igualdade. Tais narrativas fazem isso de várias maneiras. Algumas fornecem
fatos de fontes diferentes e com credibilidade para questionar falsas
percepções negativas. No entanto, pesquisas e a prática têm mostrado que
apenas fornecer mais informações ou fatos geralmente não é eficaz. As
narrativas precisam se conectar aos entendimentos das pessoas e aos
contextos de suas vidas específicas, criando novos significados e
relacionando-se com suas emoções e necessidades. (...) Ao mesmo tempo, a
ameaça representada por populistas, nacionalistas, racistas e grupos
homofóbicos precisam de uma resposta direta, uma estratégia para
abordar a raiz, as causas ocultas do discurso de ódio, como estereótipos
negativos e desigualdades, e também propostas e ideias de alternativas à
violência. Neste manual, várias opções e ênfases são propostas, mas, em
última instância, cabe aos ativistas escolherem a abordagem mais
adequada, a mensagem e tom de sua campanha.

Não se trata aqui de direito de resposta, mas da necessidade, no caso concreto,
da afirmação de uma contra-narrativa contrária à discriminação, com vistas a resultar em
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efeitos de remoção do ilícito e de inibir sua reprodução; demanda a utilização de ferramentas
midiáticas, às custas das demandadas, que apresentem a necessidade de respeito e efetivação
aos direitos dos povos negros. Por essa razão e considerando a ressonância atingida pelo
vídeo do programa na rede mundial de computadores, a produção de outro vídeo observando
essa contra-narrativa e sua disponibilização em sítio eletrônico específico se revelam como a
mais adequada das medidas.

Como já mencionado, o vídeo divulgado a título de cumprimento do Acordo
de Não Persecução Penal não se mostra adequado para as reparações dos danos coletivos cuja
reparação é buscada nestes autos.

Cumpre ressaltar que o conteúdo e roteiro do vídeo devem ser definidos
com entidades representativas dos povos negros , a serem indicadas em momento
processual posterior – seja em audiência de conciliação, seja em sede de cumprimento de
sentença.

A tutela de remoção de ilícito destina-se a retirar, remover os efeitos de uma
ação ilícita que já ocorreu. Deve-se ressaltar que o ilícito não se confunde com o dano. O
ilícito é a causa do dano, e nem sempre vem acompanhado deste. Sobre o tema, Luiz
Guilherme Marinoni aponta que “para remover o ilícito ou a causa do dano basta
restabelecer a situação que era anterior ao ilícito. Dessa maneira ocorrerá a sua supressão,
secando-se a fonte capaz de gerar o dano”.

Da mesma forma, deve-se falar na tutela inibitória, que é aquela de natureza
preventiva, cujo objetivo é impedir a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. Essa
tutela se dirige contra a probabilidade do ilícito, mesmo em caso de repetição ou continuação.
Dirige seu olhar para o futuro. Nesse ponto, diferencia-se da tutela de remoção do ilícito e da
tutela ressarcitória.

Na situação em tela, constata-se que há uma ação ilícita continuada, por
intermédio da produção e constante reprodução de programa/vídeo com mensagens em tom
ofensivo aos povos negros, desconsiderando direitos fundamentais e provocando a incitação
ao ódio na população local, impondo uma atuação preventiva de impedimento quanto a novas
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publicações.

Além da prática ilícita, para a qual se destina a tutela de remoção, constata-se a
existência de danos, que devem ser reparados por meio da tutela ressarcitória. Esta visa a
reparar o dano causado pelo ato contrário ao direito. É o que ocorre em razão dos danos
morais coletivos causados.

 

6.2. Do Dano Moral Coletivo como tutela ressarcitória:

 

A conduta dos demandados se dirigiu à integralidade dos negros,
representando assim uma mácula à moral coletiva que deve ter como consequência a
responsabilização dos ofensores, como fica bem claro a partir da narrativa acima.

A conduta discriminatória e o discurso do ódio afetam a dignidade da pessoa
humana, gerando constrangimentos e humilhações que caracterizam ofensa à honra, que é
uma das hipóteses de dano moral suscetível de compensação pecuniária (art. 5.º, X, CF).

No caso concreto, o menosprezo por pessoas negras/pretas, a replicação de
uma visão que a define de maneira hetero-determinada, com o intuito claro de se promover a
negativa de direitos assegurados a negros e negras, acaba por gerar um sentimento de angústia
e sofrimento à coletividade, ao promover sensível agressão à imagem de tais pessoas, ao
restringir seu direito à autodeterminação cultural e exercício pleno do direito à saúde.

A indenização por dano moral prevista na Constituição Federal (art. 5.º, V) não
se restringe à esfera individual. Lesados os valores de um grupo, não há como negar a essa
coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. A lesão a um bem difuso ou coletivo
corresponde a um dano não patrimonial que merece a devida compensação.

O dano moral coletivo afasta-se da concepção individualista própria da
responsabilidade civil para se aproximar de outra mais social, preocupada com valores de
uma determinada comunidade.

A situação presente nos autos, portanto, permite seu enquadramento na
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previsão de dano moral coletivo, entendido por Xisto Tiago de Medeiros Neto como
“violação intolerável de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente
extrapatrimonial”.

Os direitos coletivos não se resumem à hipótese de lesão à esfera psíquica e
individual. A coletividade, por certo, é desprovida desse conteúdo próprio da personalidade.
Entretanto, não pode permanecer desamparada diante de atos que atentam aos princípios
éticos da sociedade.

A propósito, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região decidiu no seguinte
sentido:

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).

A jurisprudência do STJ tem admitido a sua ocorrência, inclusive em casos que
envolvam questões ambientais, conforme se depreende do seguinte precedente:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART.
535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART.
3º DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
COLETIVOS. CABIMENTO.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 
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2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da
Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de
fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a
fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito,
já consumado. Microssistema de tutela coletiva.

3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão
geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar
o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do
grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a
coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um
indivíduo isolado.
5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade
de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem
como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos
ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e
fixação do eventual quantum debeatur. 

(STJ, REsp 1269494/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
01/10/2013) (grifei)

Esse entendimento foi recentemente acolhido pela 1.ª Vara da Seção Judiciária
do Amazonas, por ocasião do julgamento do Processo n.° 0002206-34.2014.4.01.3200:

(...) Já para Alvaro Paul Diaz[3], o discurso do ódio deve ser mais que uma
manifestação de antipatia, deve indicar a hostilidade contra determinado
grupo.
É importante, nesse ponto, verificar os elementos de discriminação e
externalidade do discurso do ódio, bem como seu caráter segregacionista,
bem trabalhado por Rosane Leal da Silva[4] e visualizar a clara intenção
do Requerido em protagonizar o fenômeno das ofensas, contaminadas que
estavam as suas falas repugnantes pelo desejo de atingir o Povo Tenharim
Marmelo, qualificando-o inteiramente como “organização criminosa” e
incitando o ódio de todos contra eles para que ficassem isolados,
diminuídos, sem defesa, acuados e prestes a abandonar seus territórios
protegidos ou cometer violações de toda ordem.

Recordemos que, no conceito de Meyer-Plufg, a concepção de incitação à
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discriminação é o elemento nuclear para a identificação desse discurso. Com
a intenção de reforçar tal classificação, posso afirmar que a produção do
ódio neste caso concreto passa também por fases preparatórias (onde o
requerido pensou, planejou e decidiu publicar sua opinião ofensiva e danosa
contra o Povo Indígena aqui tratado) como o estímulo ao preconceito, na
perspectiva de ativar no grupo dominante “percepções mentais negativas em
face de indivíduos e grupos socialmente inferiorizados” (RIOS, 2008, p. 15).
(…)
b) Declaro a responsabilidade civil do Requerido IVANI VALENTIM
DA SILVA pelas publicações ofensivas e o condeno a reparar o dano moral
coletivo a favor do povo indígena KAGWAHIVA Tenharim (Marmelo),
mediante o pagamento de indenização que fixo nos limites pleiteados na
inicial, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil Reais).

Quanto ao valor devido a título de indenização pelos danos em questão,
entende-se que deve ser de tal monta a ponto não só de inibir novas condutas lesivas, mas
também sancionar o comportamento adotado, de modo que reproduza quantia
economicamente significativa, conforme a capacidade dos réus. Para tanto, estipula-se como
parâmetro razoável o valor de R$ 200.000.000 (duzentos mil reais), para o requerido Stanley,
e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para cada uma das demais requeridas. 

 

7. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal pede e requer o
quanto segue:

a) sejam citados os requeridos para, querendo, contestar a presente ação, sob
pena de revelia;

b) a isenção do pagamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nos termos do que dispõe a Lei n.º 7.347/85;

c) a condenação dos requeridos TV-SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
(SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT) e SOCIEDADE
RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S/A a arcar com os custos
econômicos da produção e divulgação de contra-narrativas – vídeo e sítio
eletrônico – ao discurso do ódio praticado, com a efetiva participação de
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entidades representativas dos povos negros, sob pena de multa diária de R$
10.000,00 (dez mil reais);

d) a condenação dos requeridos à obrigação de fazer, consistente em reparar
o dano moral coletivo, mediante o pagamento de indenização de: (i) R$
200.000.000 (duzentos mil reais), pelo requerido Stanley, e (ii) R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para cada uma das empresas
requeridas, que totalizam, de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos
mil reais), a serem revertidos ao Fundo Nacional de Direitos Difusos e/ou a
entidades representativas dos povos negros;

e) subsidiariamente ao item "d", a condenação dos requeridos à obrigação de
fazer, consistente em reparar o dano moral coletivo, mediante o pagamento
de indenização correspondente, no mínimo: (i) para as pessoas jurídicas
requeridas, valor equivalente ao quantum auferido com a venda do espaço
publicitário durante o programa em que a manifestação racista foi veiculada;
e (ii) para o requerido Stanley, valor correspondente à integralidade de sua
participação na venda do espaço publicitário, se houver, ou a 10% do
montante da condenação das requeridas no item "e.i";

f) a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios e
demais despesas e custas processuais, recolhendo os valores ao Fundo de
que trata a Lei n.º 7.347/85.

Protesta provar por todos os meios em direito admitidos.

Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões
e duzentos mil reais), para cumprir o disposto no art. 291 do CPC.

Por fim, esclarece que o procedimento investigatório que originou a presente
demanda encontra-se anexo para eventual consulta.

 
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020.

 

             (assinatura eletrônica)                                               (assinatura eletrônica)                  
   HELDER MAGNO DA SILVA                      EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO  

    Procurador da República                                          Procurador da República            
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão   Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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Notas

1. ^ Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/08/08/racismo-pais-tem-cara-
de-matheus-matheus-e-matheus-mas-de-mateus-tambem.htm>.

2. ^ Tradução livre: Nós podemos! Tomar medidas contra o discurso de ódio por meio de narrativas alternativas
e contrárias.
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