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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

SÃO SIMÃO/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por meio do Promotor de Justiça ao final assinado, no exercício de suas 

atribuições constitucionais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA em separado, em face de MARCELO 

FRAZÃO DE OLIVEIRA, pelos motivos melhor descritos na peça a seguir. 

 

Requer, outrossim, seja providenciada a juntada de 

certidão do distribuidor criminal em face do denunciado. 

 

Saliento, outrossim, não ser caso de oferecimento do 

Acordo de Não Persecução Penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal) 

ao denunciado ou da Suspensão Condicional do Processo (artigo 89 da Lei 

9.099/95), pois os benefícios processuais não são necessários e suficientes 

para a reprovação e prevenção de crime da espécie imputada a ele. 

 

Vale ressaltar que o repúdio ao racismo (e demais 

formas de preconceito) é princípio da República Federativa do Brasil (artigo 4º, 

VIII, da Constituição Federal), além de ser considerado crime inafiançável e 

imprescritível (artigo 5º, XLII, da Constituição Federal).  
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Portanto, considerando o mandamento constitucional 

de criminalização da conduta, dotada do caráter de inafiançabilidade e de 

imprescritibilidade, não há compatibilidade com os benefícios processuais que 

culminem na extinção da punibilidade de agente que pratica crime tão grave. 

 

Não bastasse, o denunciado já foi beneficiado com a 

transação penal há menos de 5 anos, o que impede, nos termos do artigo 28-A, 

§2º, III, do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal. 

 

São Simão, 02 de novembro de 2020. 

 

WILLIAM DANIEL INÁCIO 

Promotor de Justiça 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

SÃO SIMÃO/SP 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por meio do Promotor de Justiça ao final assinado, no exercício de suas 

atribuições constitucionais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA pela pratica do fato delituoso a seguir descrito, 

em face de MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro 

agrônomo, portador do RG 19.561.874 SSPSP, CPF 091.526.418-80, nascido 

em 26/08/1967, filho de Sebastião de Almeida e Arlete Rodrigues Frazão de 

Almeida, residente na Rua Acre, nº 155, São Simão/SP. 

 

Segundo informações recebidas pela Promotoria de 

Justiça de São Simão, e posteriormente confirmadas nas redes sociais 

indicadas nesta peça a seguir, nos dias 20 de outubro de 2020 e 24 de outubro 

de 2020, MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA praticou atos homofóbicos e 

transfóbicos, mediante publicação e divulgação de mensagens em redes sociais 

com cunho discriminatório e de preconceito à orientação sexual e à identidade 

de gênero. 

 

O denunciado MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA é 

responsável por um canal de vídeos na plataforma Youtube, com mais de 170 

mil inscritos, em que se apresenta, dentre outras qualificações, como cientista e 

professor universitário (https://www.youtube.com/c/DrMarceloFraz%C3%A3o/about): 

 

https://www.youtube.com/c/DrMarceloFraz%C3%A3o/about
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Dentre os inúmeros vídeos por ele produzidos, fica 

clara a sua insatisfação com as políticas públicas envolvendo o combate à 

pandemia causada pelo coronavírus no mundo e no Brasil. 

 

Ocorre que, além do exercício das críticas, após a 

divulgação de que a vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em 

parceria com o laboratório chinês Sinovac (denominada de Coronavac) poderia 

ser obrigatória no Estado de São Paulo, acaso aprovada pela ANVISA, o 

denunciado MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA passou a praticar atos de 

homofobia e de transfobia, divulgando-os a seus seguidores. 

 

Foi então que MARCELO FRAZÃO gravou áudio e o 

divulgou a terceiros no aplicativo whatsapp, no qual relatou que: 

 

“Essa vacina é uma pauta comunista e tem como objetivo reduzir 

a população mundial. Matar seres humanos. Então, não é vírus 

que mata ninguém. Nunca ninguém morreu nesse mundo por 

causa de resfriado e ninguém morre de resfriado nesse mundo. 

Todo mundo foi enganado e nós estamos alertando e avisando 

isso. A Organização Mundial de Saúde tá repetindo tudo o que 

o Presidente Bolsonaro falou lá no início. Que essa porcaria 

desse resfriado não mata ninguém, que o que mata é esse 
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controle populacional, desemprego, fome, miséria, é isso que 

mata. Mas o povo brasileiro tem um fetiche e um desejo por ser 

controlado pelo Estado e fica aceitando o uso dessa máscara. 

Aí ontem o Governador, esse canalha, esse Governador de São 

Paulo, esse comunista, filho de um terrorista comunista que foi 

expulso do país, porque era um terrorista comunista, esse pai do 

Dória. Esse Dória ontem disse que ia obrigar todo mundo em 

São Paulo, no Estado inteiro, a tomar essa vacina. Salafrário 

nenhum, canalha nenhum vai me obrigar a tomar uma vacina 

que eu não quero. Graças a Deus, pelo nosso bem, Graças a 

Deus nós temos hoje o Presidente Bolsonaro, esse enviado de 

Deus mesmo que veio para salvar esse país, e o Presidente 

Bolsonaro já veio e disse que esse salafrário desse Governador 

não vai obrigar ninguém a tomar nada. Então eu não vou dar 

vacina na minha família, ou em filho meu, eu não tenho mais a 

minha filha, eu perdi a minha única filha. Mas eu aconselho 

vocês a não fazerem isso. Isso é uma vacina que altera o 

código genético. Vocês vão comprometer a vida dos seus filhos 

e netos. Vocês vão causar síndromes perigosas que vão 

destruir os seus filhos e netos, inclusive no sentido de 

fertilidade, DE HOMOSSEXUALISMO. Então, se você quer o 

bem dos seus filhos não vacine seus filhos. Eu estou fazendo 

o meu trabalho, estou divulgando aqui exatamente a fala do 

Presidente da República. Não existem provas científicas de que 

essa vacina funcione ou deixe de funcionar. Leva em torno de 

15 anos para uma vacina ser produzida, qualquer um que tome 

essa vacina hoje está servindo de cobaia, de cobaia. Agora os 

cientistas sérios no mundo, esses que realmente se 

preocupam com o bem-estar do povo, da população 

mundial, esses já disseram que a vacina vai alterar o código 

genético, o RNA, e as pessoas que tomarem vão passar a 

ter problemas gravíssimos de saúde, os filhos e os netos 

vão ter problemas graves porque ela vai alterar o código 

genético, e quando seu filho for ter o filho dele, ele vai 

nascer com problemas justamente porque a vacina está 

modificando, então o MENINO PODE DEIXAR DE SER 

MENINO, VAI VIRAR MENINA, A MENINA DEIXA DE SER 

MENINA E VIRA MENINO, nesse linha, fora outros 

problemas graves que a gente sabe aí, como câncer e tudo 

mais. Então, eu estou fazendo o meu papel.     
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E, fazendo uso do mesmo áudio, editou-o com 

imagens e o inseriu na sua página do Facebook 

(https://www.facebook.com/marcelo.frazao.902/videos/189450689375617/) no 

dia 20 de outubro de 2020: 

 

 

 

 

Não satisfeito, no dia 24 de outubro de 2020, 

MARCELO FRAZÃO publicou, também em sua página do Facebook 

(https://www.facebook.com/marcelo.frazao.7/posts/4265937786853889), a 

seguinte mensagem: 

 

https://www.facebook.com/marcelo.frazao.902/videos/189450689375617/
https://www.facebook.com/marcelo.frazao.7/posts/4265937786853889
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Pois bem. 

 

O denunciado se equivoca nas afirmações sobre a 

vacina Coronavac provocar síndromes graves, lesões cerebrais, mudanças 

genéticas e doenças como o câncer.  

 

De acordo com a própria OMS, atualmente há mais 

de 200 projetos de vacina contra o coronavírus, que estão em diferentes fases 

de desenvolvimento no mundo. 

 

A Coronavac é uma das 10 vacinas que estão na 

etapa mais adiantada de estudos (fase 3) e não houve nenhum resultado nos 

testes apontando efeitos colaterais graves (ao contrário do alegado por ele). Os 

testes, todavia, continuam e ainda não houve aprovação pela ANVISA para 

utilização na população em geral. 
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De qualquer forma, as mensagens de áudio e texto 

divulgadas pelo denunciado MARCELO FRAZÃO são homofóbicas e 

transfóbicas, revelando aversão odiosa à orientação sexual e à identidade de 

gênero de número indeterminado de pessoas, ao compará-las a doenças e ao 

sugerir sua ligação com questões genéticas. 

 

Nota-se que no áudio divulgado pelo denunciado, ele 

afirma, primeiramente, que a vacina poderia causar problemas de fertilidade e 

de homossexualismo. 

 

O termo homossexualismo, de fato, denota uma 

doença, e por tal motivo foi abandonado pela OMS, que a excluiu da lista de 

distúrbios mentais em 1990, devendo ser adotado como termo relativo à 

orientação sexual a palavra homossexualidade. 

 

O mesmo se diga da transexualidade (condição do 

indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no nascimento). 

A OMS retirou a transexualidade da relação de doenças mentais, transferindo-

a para o capítulo de “condições relacionadas à saúde sexual”, justamente por 

não se tratar de questão genética e não caracterizar doença a ser tratada. 

 

O denunciado, entretanto, afirmou que os filhos de 

quem tomasse a vacina deixariam de ser meninos para virarem meninas, ou 

deixariam de ser meninas e virariam meninos, difundindo a ideia de que a 

transexualidade seria uma doença e que poderia ser “criada em laboratório”. 

 

Por fim, no texto por ele postado, afirmou que a 

vacina, além de câncer e lesões cerebrais, causaria “mudanças ligadas a 

sexualidade”. 
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Portanto, fica absolutamente claro que o 

denunciado MARCELO FRAZÃO não só equiparou questões relacionadas 

a comportamento sexual (orientação sexual e identidade de gênero) a 

doenças graves como câncer e a lesões cerebrais, como também orientou 

a população em geral a não tomar a vacina para que seus filhos e netos 

não se tornem homossexuais ou transexuais. 

 

Ao alegar que a vacina poderia causar a 

homossexualidade e a transexualidade, e que por tal motivo deveria ser 

evitada, o denunciado agiu de forma claramente preconceituosa. O 

comportamento sexual, a orientação sexual e a identidade de gênero não são 

doenças e não podem ser provocadas por medicamentos ou cargas virais. As 

afirmações do denunciado dariam ensejo, na outra ponta, a realização de 

pesquisas relacionadas à “cura-gay”, já tão rechaçadas pela sociedade, pois se 

uma vacina poderia provocar mudanças ligadas à sexualidade, também poderia 

alterar a orientação sexual de homossexuais para heterossexuais. 

 

Fica ainda mais nítido o caráter discriminatório da 

conduta do denunciado pois ele não apenas informou que a vacina poderia 

causar a homossexualidade e a transexualidade como comparou os 

comportamentos sexuais com doenças graves, como câncer, e com lesões 

cerebrais, aconselhando seus seguidores a não tomarem a vacina para evitar 

que seus ascendentes desenvolvam estas doenças (dentre as quais ele inseriu 

a homossexualidade e a transexualidade, o que, em sua visão, são condutas 

graves, erradas, doentias, e que devem – e podem - ser evitadas). 

 

Portanto, não há dúvida da caracterização criminosa 

de sua conduta, mormente em razão do quanto decidido pelo Egrégio Supremo 

Tribunal Federal na ADO 26/DF. 
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Ademais, sua conduta possui especial gravidade em 

razão do alcance das suas afirmações. Ao se apresentar como cientista e 

professor universitário suas palavras ganham credibilidade na divulgação à 

população em geral (ressaltando-se que ele possui milhares de seguidores nas 

redes sociais). Porém, conforme mencionado, além de serem falsas as 

informações, são revestidas de absoluto preconceito aos homossexuais e 

transexuais. 

 

 Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO denuncia MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA como 

incurso no artigo 20, caput, da Lei 7.716/89. 

 

 Requer-se que, recebida esta, instaure-se o 

competente processo penal, consoante o procedimento sumário do artigo 394, 

§ 1°, inciso II, e seguintes, todos do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para oferecer resposta, realizando-se o interrogatório e 

prosseguindo-se até final sentença e condenação, que, além da pena privativa 

de liberdade, deve condenar o denunciado ao pagamento de indenização por 

dano moral coletivo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

no valor equivalente a 50 salários mínimos. 

 

São Simão, 02 de novembro de 2020. 

 

WILLIAM DANIEL INÁCIO 

Promotor de Justiça 


