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MP n.º 14.0725.000147/2022-9 

Inquérito Civil – portaria  

 

 

 

 

 Flow Podcast – Apologia ao nazismo – defesa 

da criação de um partido nazista no Brasil – 

conduta proibida pelo ordenamento jurídico 

brasileiro – discriminação contra judeus – 

instauração de inquérito civil.  

 

  

Chegou ao conhecimento da Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos, Área de Inclusão Social, por meio de 

redes sociais e noticiários, a realização de uma emissão (podcast) em 

que foi feita apologia ao nazismo, com a defesa da criação de um 

partido nazista.    

  

Segundo o apurado, no dia 07 de fevereiro de 

2022, o Flow Podcast, apresentado por Monark (nome artístico de Bruno 

Aiub) defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. A ideia foi 

defendida em uma conversa com os deputados federais Kim Kataguiri 

(DEM) e Tabata Amaral (PSB).  

 

Durante a entrevista, Bruno Aiub disse: "A 

esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha 
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opinião. Eu sou muito mais louco que todos vocês. Acho que o nazista 

tinha que ter o partido nazista reconhecido”. 

 

Na ocasião, Bruno foi rebatido pela deputada 

Tabata do Amaral: "Liberdade de expressão termina onde a sua 

expressão coloca em risco coloca a vida do outro. O nazismo é contra a 

população judaica e isso coloca uma população inteira em risco". A esta 

afirmação, Bruno retorquiu: "As pessoas não têm o direito de ser 

idiotas?".  

 

Logo após, Bruno pergunta à deputada como o 

nazismo coloca os judeus em risco. "De que forma? Quando é uma 

minoria, não põe. Mas era quando era uma maioria".  

 

A fala foi questionada por entidades como o 

Museu do Holocausto, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) e a 

Federação Israelita de São Paulo, que no dia 08 de fevereiro de 2022 

publicou notas sobre os fatos1.  

 

O episódio do podcast foi transmitido ao vivo para 

mais de 400 mil pessoas e pode ser encontrado no YouTube na 

seguinte URL: https://www.youtube.com/watch?v=4Ckbv38-tlE. E o 

influenciador digital tem atualmente 2,05 milhões de seguidores em seu 

canal no YouTube “Cortes do Flow (OFICIAL).  

 

                                                           
1
 As notas podem ser encontradas na íntegra em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2022/02/08/confederacao-israelita-condena-fala-de-monark-sobre-partido-

nazista.htm. Acesso no dia 08 de fevereiro de 2022. 
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Pois bem. O conteúdo nazista e antissemita é 

inquestionável.  

 

Houve expressa defesa da criação de um partido 

nazista, como se este partido fosse decorrência do direito à liberdade de 

expressão. Não é. A criação de um partido nazista representa, em 

síntese, a criação de um partido político feito para perseguir e 

exterminar pessoas, notadamente judeus, mas também pessoas com 

deficiência, LGBTQIA+ e outras minorias.  

 

O caráter racista, antissemita e o proselitismo 

nazista no em um podcast assistido por mais de 400 mil pessoas 

reclamam a atuação desta Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, 

que assim o faz:  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal 

reconhece que todos são iguais perante a lei, sendo proibidas 

discriminações;  

  

CONSIDERANDO que o direito à liberdade de 

expressão previsto no inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal não 

é absoluto e deve ser exercido sob limites estabelecidos pela própria 

Constituição Federal;  

  

CONSIDERANDO que não há garantia 

constitucional absoluta, de modo que os direitos individuais, inclusive a 
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liberdade de expressão, devem ser exercidos de maneira harmônica, 

respeitando seus limites implícitos e explícitos;  

  

CONSIDERANDO que o discurso discriminatório 

contra judeus excede os limites da liberdade de expressão, sobretudo 

porque o antissemitismo é uma das mais antigas e deploráveis 

manifestações de racismo no Ocidente, deitando raízes nos primórdios 

da Idade Média e que produziu implacáveis perseguições étnicas e 

religiosas, que embasaram frequentes ações violentas e genocidas 

contra o povo judaico, tais como os pogroms e o holocausto;  

  

CONSIDERANDO que a apresentação de 

Monark (nome artístico de Bruno Aiub) faz apologia à criação de um 

partido nazista, o que é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro;  

   

CONSIDERANDO que a liberdade de expressão 

não comporta discurso de ódio, manifestação de racismo ou a prática de 

discriminação contra grupos sociais específicos; 

  

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.716/1989 

criminaliza qualquer forma de discriminação ou preconceito;  

  

CONSIDERANDO que na mesma legislação, em 

seu artigo 20 § 1º, há figura típica específica para o crime de divulgação 

e proselitismo do nazismo;  
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CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso XLII, da 

Constituição Brasileira, estabelece que “a prática do racismo constitui 

crime inafiançável e imprescritível”;  

  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal 

Federal, no Habeas Corpus nº 82.424 (Caso Ellwanger), considerou que 

a discriminação contra os judeus, que resulta do fundamento do núcleo 

do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos 

formam raças distintas, é inconciliável com os padrões éticos e morais 

definidos na Constituição do Brasil e no mundo contemporâneo, sob os 

quais se ergue e se harmoniza o Estado Democrático de Direito; 

  

CONSIDERANDO o crescimento significativo de 

células neonazistas no Brasil, ideologia frontalmente contrária à 

democracia e aos princípios fundamentais da Constituição Federal, que 

prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”;  

  

CONSIDERANDO o estudo realizado pela 

antropóloga Alessandra Dias, que indicava que em 2019 havia 334 

grupos de inspiração neonazista em atividade no Brasil, incluindo 

hitleristas (maioria), supremacistas brancos, separatistas, negacionistas 

do Holocausto, Klu Klux Klan, dentre outros;2 

 

                                                           
2 Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/%C3%A9-preciso-soar-alarme-sobre-a-

expans%C3%A3o-do-neonazismo-no-brasil/a-51354617. Acesso no dia 01 de junho de 

2020. 
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CONSIDERANDO que em 02 anos este número 

cresceu em 270,6% no Brasil entre janeiro de 2019 e maio de 2021, 

contando hoje com pelo menos 530 núcleos extremistas, com cerca de 

10 mil pessoas ativas que propagam ódio contra feministas, judeus, 

negros e a população LGBTQIA+3 

   

CONSIDERANDO que o Marco Civil da Internet 

(Lei n. 12.965/14) dispõe que o uso da internet no Brasil tem como 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como os direitos 

humanos, a função social da rede, a pluralidade e diversidade, respeito 

da cidadania no meio digital entre outros; 

  

CONSIDERANDO que é obrigação de todos zelar 

pelo respeito aos direitos humanos, inclusive por parte das empresas; 

    CONSIDERANDO que a hipótese de 

responsabilização civil das empresas decorre do Código Civil, segundo 

o qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186); 

    CONSIDERANDO a disposição segundo a qual 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo (Código Civil, art. 927); 

                                                           
3
 Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/01/16/grupos-neonazistas-

crescem-270percent-no-brasil-em-3-anos-estudiosos-temem-que-presenca-online-

transborde-para-ataques-violentos.ghtml. Acesso em 08 de fevereiro de 2022. 
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    CONSIDERANDO que o dano social representa a 

aplicação da função social da responsabilidade civil e é aquele que 

atinge os fundamentos da sociedade organizada, em suas expressões 

políticas, culturais e institucionais, refletindo sobre os valores que 

inspiram as relações humanas, tais como a solidariedade, a justiça, a 

generosidade, a igualdade democrática e de direitos e, sobretudo, o 

sentimento profundo de justiça. 

    CONSIDERANDO que o dano social configura 

lesão à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu 

patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por 

diminuição na qualidade de vida e são causa de indenização de caráter 

punitivo, dissuasório ou didático, por dolo ou culpa grave, decorrente de 

comportamentos socialmente reprováveis, que diminuem o nível social 

de tranquilidade. 

    CONSIDERANDO que o dano moral coletivo 

existe quando qualquer ato ou comportamento afete valores e interesses 

coletivos fundamentais, independentemente destes atos causarem 

efetiva perturbação física ou mental em membros da coletividade. 

     CONSIDERANDO que a possibilidade de 

indenização por dano moral está prevista na Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso V, e o texto não restringe a violação à esfera 

individual, o que tem levado a doutrina e a jurisprudência a entender 

que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um 

grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu 

patrimônio imaterial. 
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    CONSIDERANDO que o dano moral coletivo é a 

lesão na esfera moral de uma comunidade e que o artigo 81 do Código 

de Defesa do Consumidor rompeu com a tradição jurídica clássica, de 

que só indivíduos seriam titulares de um interesse juridicamente tutelado 

ou de uma vontade protegida pelo ordenamento, criando direitos cujo 

sujeito é uma coletividade difusa, indeterminada, que não goza de 

personalidade jurídica.  

     CONSIDERANDO que o antissemitismo é uma  

prática gravíssima, caracterizado pelo preconceito, hostilidade ou 

discriminação contra semitas baseada em ódio contra seu histórico 

étnico, cultural e/ou religioso, que produz verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial 

coletiva, transborda os limites da tolerância e ofende a honra, a 

dignidade e a boa reputação de toda a comunidade.  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal 

incumbe ao Ministério Público, instituição permanente essencial à 

função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 

127);  

  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério 

Público, dentro de sua missão constitucional, zelar para que os poderes 

públicos respeitem os direitos constitucionais, conforme o artigo 129, II, 

da Constituição Federal;  
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CONSIDERANDO que a área de Inclusão Social 

da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos trata de casos em que 

houver configuração de violação ou risco iminente a direitos 

fundamentais ou básicos sociais, envolvendo o direito a não 

discriminação;  

  

RESOLVE esta Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos, de acordo com o que dispõe o artigo 129, III e VI da 

Constituição Federal, combinado com o disposto no artigo 25, inciso IV 

da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) 

e o artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), e ante a 

existência do vídeo supracitado, instaurar o presente INQUÉRITO 

CIVIL em face de Bruno Aiub (Monark) e do Flow Podcast.  

  

Para bem determinar seu objeto, destaca-se que 

o presente inquérito civil tem por finalidade investigar a conduta de 

Bruno Aiub e do Flow Podcast na defesa da criação de um partido 

nazista e da divulgação de pensamento antissemita e a possível 

existência de dano moral coletivo ou difuso ou mesmo dano social.  

 

Neste sentido, peço à Secretaria desta 

Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Inclusão Social:  

  

1. Que autue, distribua e registre esta portaria.  

  

2. Que proceda às anotações devidas no SIS MP 

Difusos, estabeleça controle de prazos e disponibilize eletronicamente 

esta portaria no sistema eletrônico de informações do Ministério Público, 
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consoante disposição do artigo 127, I, do Ato Normativo nº 484/06 – 

CPJ.  

 

3. Que junte, como forma de instrução inicial do 

procedimento, cópia do CNPJ e da informação publicitária da empresa, 

ambas colhidas na internet e o vídeo em mídia apropriada. 

  

4. Que expeça os seguintes ofícios eletrônicos, 

instruídos com cópia desta portaria:   

  

I. Ao “Flow Podcast” e a Bruno Aiub (Monark) dando 

conhecimento da instauração deste inquérito civil e solicitando-se, 

em 30 dias, informações sobre os fatos, bem como 

encaminhamento dos atos constitutivos da empresa: 

 

II. Ao YouTube Brasil, solicitando a retirada do vídeo objeto de 

investigação, conforme minuta de ofício em separado, bem como 

encaminhe a relação com todos os comentários realizados durante 

a apresentação, ao vivo. 

  

III. À DECRADI – Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 

Intolerância do DHPP, com cópia integral do expediente (inclusive 

do vídeo), solicitando-se a instauração de inquérito policial, à vista 

do tipo penal previsto no artigo 20, da Lei nº 7.716/89. 

 

IV.  À Embaixada de Israel no Brasil e ao Consulado de Israel em 

São Paulo, para conhecimento sobre o vídeo e para ciência 

acerca da instauração deste inquérito civil. 
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V.  À CONIB (Confederação Israelita do Brasil), à Federação 

Israelita do Estado de São Paulo, ao grupo Judeus pela 

Democracia para mero conhecimento acerca da instauração do 

presente inquérito civil.  

  

Com a resposta da empresa, voltem conclusos. 

  

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022 

  

Anna Trotta Yaryd 

1ª Promotora de Justiça de Direitos Humanos 

 

Reynaldo Mapelli Júnior 

2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos 

 

Lucas Martins Bergamini 

Analista Jurídico do Ministério Público  


