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REPRESENTAÇÃO À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República 

À Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos 

À 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal 

 

Ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

À Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

À Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, Deputada Federal pelo estado de 

Pernambuco, brasileira, casada, identidade parlamentar n°. 153, com endereço profissional no anexo 

IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 531, CEP: 70160-900, PEDRO EUGÊNIO DE CASTRO 

TOLEDO CABRAL, Deputado Federal pelo estado de Pernambuco, Coordenador da Bancada do 

Nordeste na Câmara dos Deputados, brasileiro, casado, inscrito sob o RG nº 738944 – SSP/PE, com 

endereço profissional no anexo IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 902, CEP: 70160-900, 

ERIKA JUCÁ KOKAY, Deputada Federal pelo Distrito Federal, Presidente da Frente Parlamentar 

Mista de Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente, brasileira, casada, identidade parlamentar 

nº. 407, com endereço profissional do anexo IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 203, CEP: 

70160-900, LUIZ ALBUQUERQUE COUTO, Deputado Federal pelo estado da Paraíba, brasileiro, 

solteiro, identidade parlamentar nº 133, com endereço profissional no anexo IV da Câmara dos 

Deputados, Gabinete 442, CEP: 70160-900, ALICE PORTUGAL, Deputada Federal pelo estado do 
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Bahia, brasileira, divorciada, identidade parlamentar nº. 180, com endereço profissional no anexo IV 

da Câmara dos Deputados, Gabinete 420, CEP: 70160-900 HENRIQUE FONTANA JÚNIOR, 

Deputado Federal pelo estado do Rio Grande do Sul, brasileiro, casado, identidade parlamentar nº 

498, com endereço profissional no anexo IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 256, CEP: 70160-

900, FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO – FNDC, 

associação civil sem fins lucrativos, neste ato representado por Beatriz Costa Barbosa, brasileira, 

solteira, inscrita sob o CPF nº 188.131.088/42, domiciliada à SQN 314, Bloco C, apto. 314, Asa 

Norte, Brasília – DF, CEP: 70.767-030, e os demais parlamentares e entidades que abaixo 

subscrevem, vêm conjuntamente, por meio da presente REPRESENTAÇÃO, requerer que o 

Ministério Público investigue a responsabilidade e, se for o caso, ofereça denúncia contra DIOGO 

MAINARDI, brasileiro, colunista da Revista Veja, comentarista do programa de televisão 

Manhattan Connection da Globo News, e GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., 

responsável pelo canal de televisão de acesso condicionado GLOBO NEWS, inscrita sob o CNPJ nº. 

27.865.757/0001-02, domiciliada à Rua Lopes Quintas, nº. 303, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – 

RJ, CEP: 22460-901, pela prática de declarações racistas e discriminatórias contra o povo nordestino, 

durante a exibição do programa de televisão denominado Manhattan Connection, transmitido pelo 

canal Globo News no domingo 26/10, assim incitando a discriminação e o racismo contra o povo 

nordestino, agravado em função do ato ter sido praticado por intermédio dos meios de comunicação 

social, tipificado no artigo 20, §2º, da Lei 7716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor. 

 

 

I – Dos fatos 

 

No domingo 26/10 o programa Manhattan Connection, transmitido pelo canal Globo 

News na Televisão de acesso condicionado (conhecida como TV a Cabo), dedicou seus comentários 

a analise do pleito eleitoral que se concluía naquele domingo. Com a prerrogativa de opinar sobre a 

votação do eleitorado brasileiro para as eleições presidenciais, o comentarista Diogo Mainard tece os 

comentários gravados em mídia (anexo 1) e abaixo transcritos:  
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Repórter Manhattan Connection – Lucas Mendes - A gente falou sobre o 

papel da imprensa antes da eleição, você acha que essa relação de atrito vai 

continuar? 

  
Diogo Mainardi: Acho que vai piorar, você perguntou pro Ricardo sobre o 

pais do futuro. Essa eleição é a prova de que o Brasil ficou no passado, não é 

nem bolsa família, não é marketagem. O nordeste sempre foi retrógrado, 

sempre foi governista, sempre foi bovino, sempre foi subalterno em relação 

ao poder durante a ditadura militar, depois com o reinado do PFL, e agora 

com o PT. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída, que tem 

uma grande dificuldade de se modernizar, e se modernizar na linguagem. A 

imprensa livre, a liberdade de imprensa é um valor que vale de metade do 

Brasil pra baixo, e nessa metade do Brasil pra baixo onde a Dilma é minoria, 

e uma pequena minoria! Quer dizer, eu sou paulista antes de ser brasileiro 

nesse momento, são 66% de paulistas que votaram contra ela, é todo mundo 

empresarial, é a economia brasileira inteira votando contra esse partido. É 

toda a imprensa ou conceito da liberdade de imprensa não está do lado dela, 

então tudo que representa a modernidade, tá do outro lado, então ela não 

pode jogar uma ponte tão facilmente assim. 

  
Repórter Manhattan Connection – Lucas Mendes: Mas, o Nordeste não 

cresceu percentualmente mais do outras partes do Brasil? 

  
Diogo Mainardi: Eu suponho que sim, quando você sai da miséria, esse 

primeiro salto, você pode ter inclusive distribuindo um dinheirinho... 
 

Tais comentários ao serem expressos através de meio de comunicação social têm o 

condão de incitar posições discriminatórias e racistas na sociedade, em especial no dia 26/10/2014, 

dias das eleições presidenciais, quando a Globo News atingiu a liderança em audiência, tendo neste 

domingo aumentado sua audiência em 202% se comparado com o domingo anterior
1
, assim a 

repercussão das declarações discriminatórias de Diogo Mainard veiculadas pelo principal canal de 

cobertura das eleições naquele domingo contribui para a proliferação de posições semelhantes, tanto 

é que a OAB contabilizou na quarta-feira 29/10 cerca de 90 denúncias de ataques contra nordestinos, 

conforme publicado em sua imprensa oficial. Tais manifestações multiplicam-se principalmente na 

                                                           
1
 PORTAL IG. ALMEIDA, Luis Fábio. Globo News cresce 202% em audiência com cobertura do segundo turno das 

eleições. Disponível em: < http://rd1.ig.com.br/globo-news-cresce-202-em-audiencia-com-cobertura-do-segundo-turno-

das-eleicoes/>. Acessado em 01/11/2014.  

http://rd1.ig.com.br/globo-news-cresce-202-em-audiencia-com-cobertura-do-segundo-turno-das-eleicoes/
http://rd1.ig.com.br/globo-news-cresce-202-em-audiencia-com-cobertura-do-segundo-turno-das-eleicoes/
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internet, haja vista diversas manifestações de igual caráter publicadas nas redes sociais e 

colacionadas abaixo:  

 

 

 

 

 
 

 

II – Dos Fundamentos 

 

 

II.i – Do enquadramento enquanto Crime de Racismo 

 

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é função 

essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É papel do Ministério Público investigar e 

representar os interesses indisponíveis da população.  
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A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º protege o direito à dignidade da pessoa 

humana como um pilar do Estado Democrático de Direito, por sua vez o entendimento dado à 

dignidade da pessoa humana fundamenta-se primordialmente no direito à igualdade, justamente a 

face contrária do racismo. Em seu artigo 3º a Carta Magna define como objetivo fundamental da 

República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”, o que já expressa a responsabilidade estatal em proibir as práticas 

de racismo na nossa sociedade, correspondendo aos compromissos firmados perante a “Convenção 

Internacional sobre a eliminação de todas as formas de Discriminação Racial”, ratificada pelo Brasil 

em 1968. Ainda, no título que trata dos direitos e garantias fundamentais o legislador 

constitucionaliza a prática de racismo como crime inafiançável, in verbis: “XLII - a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”.  

Desta feita, percebe-se que o crime de racismo afronta bem jurídico tão relevante à vida 

em sociedade que é tutelado constitucionalmente, afronta os direitos individuais dos sujeitos a não 

discriminação e à igualdade. A Lei 7.716/1989 enquadra como crime de racismo “os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, 

assim, no intuito de entender os conceitos elencados pela Lei 7.716/1989 na atualidade vale a pena 

visitar a posição de Celso Eduardo Santos de Melo
2
:  

 

Compreende-se o racismo como uma preferência de determinados sujeitos em termos de sua 

descendência ou origem regional, nacional ou étnica, bem como sua aparência física baseada 

em algum critério racial, em sua cor, em seu credo, ou quanto a sua orientação moral 

espiritual e filosófica, envolvendo, por exemplo, comportamentos como de xenofobia, 

negrofobia e anti-semitismo.  

 

A conduta do Senhor Diogo Mainardi de descrever o Nordeste como “bovino”, 

“subalterno”, “região atrasada”, “pouco educada”, “pouco instruída”, anteriormente descrita, em 

programa televisivo transmitido por meio de comunicação (canal de TV a Cabo) enquadra-se 

perfeitamente no conceito de crime de racismo. Neste caso específico enquadra-se no artigo 20, § 2º, 

da Lei 7.716/1989, in verbis:  

                                                           
2
 MELO, Celso Eduardo Santos de. Racismo e Violação aos Direitos Humanos pela Internet – Estudo da Lei 7.716/1989. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.  
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Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional.  

Pena: reclusão de um a três anos e multa.  

[...]  

§2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de 

comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

 

Conforme descrito na conduta em tela o Senhor Diogo Mainardi tanto pratica o crime de 

racismo com suas declarações, quanto incita esse tipo de discriminação através de meio de 

comunicação social de alto alcance.  

Neste caso, o crime de racismo não é praticado contra um indivíduo negro, judeu ou 

nordestino, mas sim difusamente contra os nordestinos, ofendendo o interesse da sociedade em 

preservar a convivência harmoniosa entre diferentes grupos sociais ao garantir tratamento isonômico, 

com vistas à concretização de aspectos da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, apenas o 

Ministério Público é titular do direito de agir com vistas a corrigir a injustiça praticada.  

 

 

II.ii – Da Responsabilidade Civil e Penal do Comentarista de TV DIOGO MAINARDI e 

da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.  

 

A liberdade de expressão, de manifestação e de informação jornalística são 

direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Todavia, tais princípios, assim como quaisquer 

outros, não são ilimitados e precisam respeitar outros direitos previstos na Constituição Federal. 

Dessa forma, a liberdade de se expressar não pode se confundir com o discurso de ódio, o incentivo à 

violência e a reprodução de preconceitos sociais, raciais, étnicos e de gênero. Houve, in casu, a 

prática de conduta ilegal pelo comentarista de TV e o incentivo às tais práticas pela sociedade, uma 

vez que os meios de comunicação amplificam as opiniões de seus repórteres, comentaristas, 

construindo seguidores na vida em sociedade.  

Neste sentido, a liberdade de expressão não pode ser vista como um escudo a 

favor da opressão de grupos estigmatizados. O próprio Supremo Tribunal Federal, no paradigmático 

caso Ellwanger, reconheceu que a liberdade de expressão não protege manifestações preconceituosas, 
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de maneira que tais declarações podem ser objetos de persecução penal
3
. Da ementa, mutatis 

mutandis, destacamos o seguinte trecho: 

13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites 

morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, 

manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas 

não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os 

limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). 

 

Desta feita demonstra-se o consenso na jurisprudência e na doutrina brasileira contrário a 

proteção constitucional da liberdade de expressão em termos absolutos, posto que ela não pode 

atingir a ilegalidade, não pode ofender outros direitos fundamentais também protegidos 

constitucionalmente. A existência de limitação ao direito à liberdade de expressão é tão pacífica que 

o próprio texto constitucional impõe e limites, como o direito de resposta proporcional ao agravo (art. 

5º, V), a indenização por danos morais ou à imagem (art. 5º, inciso V), o direito a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X).  

Assim não é admissível que determinado comentarista de TV conceda opiniões ilegais 

sob o argumento da liberdade de expressão absoluta, sob o argumento da liberdade de opinião 

política, posto que o limite imposto aos profissionais de comunicação está no respeito às leis e à 

Ordem Constitucional.  

No que diz respeito canal de TV na comunicação de acesso condicionado denominado 

Globo News, parte da GLOBO COMUNICAÇÃO e PARTICIPAÇÔES S.A., na medida em que 

transmite mensagem de discriminação à grupo estigmatizado assume a responsabilidade civil 

solidária no dano moral que notadamente causa aos nordestinos. De outro lado, o referido canal de 

televisão incorre em violação de normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam o serviço 

de radiodifusão. 

A Constituição Federal em seu artigo 221 determina que a produção e programação das 

emissoras de televisão e radiodifusão atenderão os princípios do “respeito aos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família”. Já o artigo 53 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei Federal n.º 

4.117/62), delimita o abuso no exercício de liberdade de radiodifusão, que ocorre quando se verifica 

“o emprego desse meio de comunicação para a prática de crime ou contravenção previstos na 

legislação em vigor no país”.  

Estes princípios são norteadores para toda a comunicação nacional, para não restar 

dúvidas o legislador constituinte derivado acrescentou no ano de 2002 o §3º ao artigo 221: “Os meios 

de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do 

serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que 

também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.” 
                                                           
3
 SARMENTO, Daniel, Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado, In: “Livres e Iguais: 

Estudos de Direito Constitucional”. Rio de Janeiro. Lúmen Júris, 2006, p. 253/254. 
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Neste arcabouço do §3º insere-se claramente o que posteriormente viria a ser convencionado por 

comunicação audiovisual de acesso condicionado. A Lei 12.485/2011 define o que se entende por 

comunicação audiovisual de acesso condicionado - complexo de atividades que permite a emissão, 

transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não de sons, 

que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes. Percebe-se, então, que a 

TV de acesso condicionado deve também obedecer aos princípios constitucionais impostos às 

emissoras de televisão e radiodifusão com um todo.  

Em que pese o serviço de acesso condicionado ser um serviço privado regulado pelo setor 

público, diferentemente das emissoras de TV aberta que restam serviço público em si e por isso 

demandam concessões do Estado, a TV a Cabo (TV paga) é regulada pelo órgão estatal de controle 

das Telecomunicações, a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), necessita de outorga 

do Poder Executivo mediante autorização administrativa e se submete ao Código Brasileiro de 

Telecomunicações, o qual proíbe a utilização dos meios de comunicação social para a prática de atos 

ilegais, justamente como ocorreu no caso em tela. Assim sendo, a TV Paga é parte integrante dos 

meios de comunicação social vigentes em nosso país e submete-se às limitações legais a elas 

impostas.  

 

III – Dos Pedidos 

 

 Diante de todo o exposto, para reparar o injusto cometido, pugna-se pelo recebimento da 

presente REPRESENTAÇÃO nos termos dos pedidos a seguir expostos.  

 

III.i – Contra o Senhor Diogo Mainardi: 

 

Os parlamentares abaixo signatários requerem a investigação e o possível oferecimento 

de denúncia contra o comentarista Diogo Mainardi pela prática do crime de racismo agravado por ser 

cometido através de meio de comunicação social, tipificado no art. 20, §2º da Lei 7.716/1989. No 

âmbito civil requeremos a responsabilização, pelos meios que se julgar adequados, do comentarista 

Diogo Mainardi por dano moral coletivo, diante da grave ofensa à sociedade e ao convívio social.  

 

III.i – GLOBO COMUNICAÇÃO e PARTICIPAÇÕES S.A. 

 

Os parlamentares abaixo signatários requerem a responsabilização solidária da Globo 

Comunicação e Participações S.A. por dano moral coletivo, por instrumentalizar a ofensa à sociedade 

e ao convívio social; Requerem, também, com vistas a reparar a injustiça cometida, a retratação 

pública do Canal Globo News e a veiculação em sua programação de mensagens que promovam à 

igualdade regional, o povo nordestino e o nordeste.  

 

Assim,  requeremos o recebimento desta REPRESENTAÇÃO de caráter informativo.  
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Brasília, 04 de Novembro de 2014. 
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