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DECISÃO

 

Vistos, etc.

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em
desfavor de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, atribuindo-lhe
a prática do crime de racismo, previsto no art. 20, caput e
parágrafo único da Lei nº 7.716/89. A inicial acusatória contém a
seguinte imputação, verbis:

“Em 24 de março de 2021, durante sessão
remota do Senado Federal destinada ao
comparecimento do então Ministro de
Relações Exteriores, ERNESTO ARAÚJO, a
fim de discutir temas relativos à
pandemia de Covid-19, causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), FILIPE GARCIA



coronavírus (SARS-CoV-2), FILIPE GARCIA
MARTINS PEREIRA, na qualidade de Assessor
Especial para Assuntos Internacionais da
Presidência da República, com vontade
livre e consciente, praticou, induziu e
incitou a discriminação e o preconceito
de raça, cor e etnia, em detrimento da
população negra em geral e contra outros
grupos sociais não brancos, como pardos,
asiáticos e indígenas, mediante a
realização de gesto apropriado por
movimentos extremistas com simbologia
ligada à ideia de supremacia branca.

Ao praticar tal gesto, o denunciado
estava sentado atrás do Presidente do
Senado, RODRIGO PACHECO, que presidia a
sessão a partir da sala do ‘Plenário
Virtual do Senado Federal’, nas
dependências daquela Casa Legislativa, o
que lhe conferia grande visibilidade.

Assim, ciente de que seu ato teria ampla
divulgação, tendo em vista que a sessão
era transmitida ao vivo pela TV Senado,
além de estar sendo acompanhada com muito
interesse por diversos veículos de
imprensa, FILIPE MARTINS, em certo
momento, enquanto o Presidente do Senado
Federal fazia uso da palavra, efetuou,
por duas vezes, com a mão direita, gesto
de mão popularmente conhecido como sinal



de mão popularmente conhecido como sinal
de ‘OK’ - o referido gesto pode ser
descrito como a união do polegar ao
indicador e a extensão dos outros três
dedos –, mas que nos últimos anos foi
apropriado por grupos extremistas
brancos, para identificar seus apoiadores
e simbolizar a supremacia da raça branca
sobre as demais.

(...)

Após ser repreendido, FILIPE MARTINS
alegou que estava apenas ajeitando seu
terno. No entanto, as imagens de vídeo
captadas durante a sessão e analisadas
detidamente no inquérito policial revelam
que o gesto do denunciado foi realizado
de forma completamente inusual e
antinatural, e deixam evidente que não
teve o intuito de ajustar a roupa.

(...)

No caso, considerando publicações
anteriores do denunciado e seu elevado
conhecimento de simbologia política, não
há dúvida de que FILIPE MARTINS agiu com
a intenção de divulgar símbolo de
supremacia racial, que dissemina a
inferioridade de negros, latinos e outros
grupos discriminados e que induz a essa
discriminação e a incita.



(...)

Portanto, não há dúvida de que o gesto
realizado pelo denunciado teve a
finalidade de veicular de forma discreta
ou dissimulada um sinal ou símbolo que
representa a ‘supremacia branca’, e que
apenas algumas pessoas perceberiam. Ao
realizar tal gesto no recinto do
Congresso Nacional, quando se encontrava
próximo ao Presidente do Senado Federal,
em reunião oficial transmitida por
diversos veículos de comunicação, o
denunciado inegavelmente teve a intenção
de demonstrar, por meio de ‘dog whistle’,
uma ideia de poder dos supremacistas
brancos para aqueles que comungam desse
mesmo pensamento odioso.

(...)

Conclui-se, pois, que, ao realizar gesto
próprio de supremacistas brancos, de
forma livre e consciente, durante sessão
do Senado Federal transmitida por
diversos veículos de comunicação, FILIPE
MARTINS praticou, induziu e incitou o
preconceito de raça, cor e etnia, pois é
precisamente essa a premissa racional e
emocional da supremacia de brancos sobre

negros e outros grupos.” (denúncia, ID
572098372).



572098372).

2. A denúncia se fez acompanhar de documentos que
lhe conferem verossimilhança, dentre os quais sobrelevam a
notitia criminis (ID 509817411, pp. 9/10); relatório policial (ID
509817411, p. 12 até ID 509833357, p. 2); o laudo pericial (ID
509273910, pp. 15/24) e o vídeos (ID 509946430 até ID
509946441).

Presente, por conseguinte, a justa causa.

3. Pelo exposto, atendidos os requisitos do art. 41, do
Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida
em desfavor de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.

Cite-se o Denunciado para responder à acusação por
escrito, através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Anoto a recusa ministerial justificada quanto ao
oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal ao
Denunciado, conforme cota à denúncia (ID 572098372).

Determino o levantamento do sigilo dos autos.

Expeça-se boletim de distribuição judicial.

Venha aos autos a folha de antecedentes criminais do
Denunciado.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se.

BRASÍLIA, 22 de junho de 2021.
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