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APRESENTAÇÃO

Em 20 de outubro de 2003, na primeira reunião da Comissão Edito-
rial – órgão colegiado do Centro de Estudos responsável pela análise dos
trabalhos encaminhados para  publicação – decidiu-se retomar a divulga-
ção dos trabalhos vencedores dos prêmios “O Estado em Juízo” e “Procu-
radoria Geral do Estado”, que se realizam, respectivamente, em anos ím-
pares e pares.

O prêmio foi instituído pelo Decreto n. 6.302, de 13 de junho de 1975,
que além de remunerar os Procuradores que tiveram seus trabalhos esco-
lhidos, atribuem-lhes uma láurea, em pergaminho, em reconhecimento pela
tese ou ensaio jurídico (no caso da “Procuradoria Geral do Estado” ) ou
pelo trabalho jurídico produzido na defesa judicial do Estado. Todavia,
ainda nos parece pouco: é necessário que o reconhecimento venha de to-
dos os Procuradores, que poderão ter acesso, um a um, aos trabalhos via
publicação do Centro de Estudos.

O trabalho vencedor, que disputou com mais de uma dezena, é de
autoria das Procuradoras do Estado Dra. Flávia Cristina Piovesan e Maria
Regina Focaccia, que à época trabalhavam juntas na PJ-6, unidade que
cuida dos interesses da Fazenda-Autora na Procuradoria Judicial. Trata-se
de atuação pioneira, advinda  de um termo de cooperação entre a Câmara
Municipal de São Paulo e a Procuradoria Geral do Estado, na ação civil
pública denunciadora de uma campanha publicitária preconceituosa.

O  trabalho das Procuradoras – que foram auxiliadas também pelo
Grupo de Direitos Humanos – resultou frutífero não apenas por chamar a
atenção por mensagens preconceituosas que por vezes passam despercebi-
das pela população em geral, apesar de reforçarem a discriminação, mas
também por condenarem a Ré ao pagamento de danos morais difusos e
verba honorária. Além disso, projetou a Instituição na mídia pelo trabalho
sério desenvolvido também no âmbito de Direitos Humanos.



Assim, o Centro de Estudos cumprimenta efusivamente as nobres
Procuradoras pelo trabalho merecedor do prêmio, assim como os mem-
bros da Comissão Julgadora, Dr. Donaldo Armelin, Dr. Flávio Luiz Yarshell
e Dr. Cássio Scarpinella Bueno.

MARIA CLARA GOZZOLI
Procuradora do Estado Chefe

do Centro de Estudos da PGE/SP



PETIÇÃO INICIAL

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara da Fazenda
Pública

O Estado de São Paulo, por suas Procuradoras, vem, à presença de
Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1º e 5º da Lei n. 7.347/85 e
99, VII da Constituição do Estado de São Paulo, promover a presente
ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, em face da empresa
Mainardi Propaganda Ltda., CGC n. 49.034.663/0001-16, com sede nesta
Capital, na Rua Brigadeiro Luis Antonio n. 4.899, que deverá ser citada na
pessoa de seu representante legal, Ênio Mainardi, tendo em vista as razões
de fato e de direito que articuladamente passa a expor:

I - Dos Fatos

I - Consoante se verifica da inclusa documentação, a empresa Mainardi
Propaganda Ltda. está levando a efeito, no âmbito desta Capital, campa-
nha publicitária veiculada através de outdoors espalhados indiscrimina-
damente por diferentes bairros e vias públicas da Capital, campanha essa
nominada de “interesse público”, assim intitulada:

“Você é da paz, eles não: Vamos desarmar os bandidos. Não os
cidadãos de bem”

O outdoor vem ilustrado com a foto de um jovem, usando um gorro
com uma venda nos olhos e portando uma arma.

O personagem da foto, conquanto de olhos vândalos, é, a rigor, e pelo
tipo físico retratado, um negro, igual a milhares de jovens negros que ve-
mos diariamente, no centro, na periferia e bairros da Capital e que certa-
mente integra a gama numerosa de cidadãos brasileiros idôneos e respeitá-
veis deste país.

II - A campanha publicitária parece ter tido início em julho de 1999 e
se estendeu ao longo desse mês, com a fixação dos mencionados outdoors
em locais diferenciados e já parcialmente detectados, a saber:



a) Rua Antonia de Queiroz, altura do n. 274;

b) Av. Rio Bonito com a Av. Interlagos.

III - A indigitada promoção publicitária, conquanto se auto-intitule
de “interesse público” (altamente questionável, diga-se de passagem), não
passou desapercebida pela Comissão Extraordinária Permanente de Direi-
tos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo que, através
do seu ilustre presidente vereador Italo Cardoso de Araujo, e fundado no
termo de cooperação firmado entre Câmara Municipal e a Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo para prestação de assistência judiciária e
promoção de direitos humanos, elaborou representação e denúncia for-
mal, com vistas à tomada de providências, no âmbito estadual, no sentido
de serem preservados os direitos constitucionais violados pela mencionada
peça publicitária.

IV - Também a Revista da Folha, em artigo de lavra de Joni Anderson,
publicado em 18 de julho de 1999, traduziu com clareza e objetividade a
indignação e o caráter ofensivo emergente da publicidade veiculada pela
ré, e que representa, em última análise, além de um flagrante estímulo à
discriminação racial e ao preconceito, também um induvidoso incitamento
ao armamento das pessoas “ditas do bem”.

Relativamente à discriminação racial preconizada, confira-se, a pro-
pósito, trechos elucidativos do mencionado artigo:

“Armado, estereotipado e estampado no meio do outdoor, um ne-
gro ‘interpreta o marginal’, pronto a disparar, assaltar, matar. Veste
uma espécie do que hoje virou uniforme entre a juventude negra e
branca da periferia (gorro, camiseta, uma leve barba a fazer).

(...) A imagem do outdoor só esconde os olhos do ‘marginal’. Ou
seja, você é da paz, o negro (...) bem, o negro parece que não.



(...) Como negro e cidadão, me sinto ofendido. Se era para ser con-
tra a violência e politicamente correto, seria melhor o ‘marginal’
estar mascarado.

Engravatados roubam bancos, sequestram, matam (...). Enfim, vei-
cular mensagens cheias de preconceito, subliminar ou declarado,
pode ser tão perigoso quanto ter uma bala na agulha.”

V - A mensagem publicitária reforça o preconceito racial, ao equipa-
rar e identificar o “bandido” ao jovem negro pobre.

Assim procede de forma abusiva, arbitrária, ofensiva e, sobretudo,
equivocada, pois além de atentatória à dignidade da raça negra, divulga
idéia ou dado manifestamente mentiroso, eis que, consoante pesquisas e
dados estatísticos disponíveis pelo Censo da Secretaria Estadual da Admi-
nistração Penitenciária, a população negra é minoria no universo da popu-
lação carcerária.

Confiram-se, a propósito, os números constantes do Censo da Secre-
taria Estadual da Administração Penitenciária no ano de 1997 e do Manual
da Campanha da Fraternidade, também no mesmo ano.

Censo da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária

Do total de presos:

• 19.325 brancos: 54,7%
• 5.272 negros: 15,0%
• 10.561 mulatos: 30,0%
• 147 outros: 0,04%

Manual da Campanha da Fraternidade

• Presos de cor branca: 56%
• Presos negros e morenos: 43%



VII - De forma concomitante, a indigitada campanha publicitária in-
duz o intérprete à conclusão de que viável e legítimo é o “armamento da
população do bem”.

Ao adotar como lema “Vamos desarmar os bandidos. Não os cida-
dãos de bem”, por mero silogismo lógico, extrai-se que a propaganda vei-
culada pela Mainardi, a rigor, objetiva transmitir a seguinte mensagem:
“Não vamos desarmar os cidadãos de bem”. Vale dizer, os “cidadãos de
bem” têm direito de portar armas em face dos “bandidos”, armando-se de
qualquer forma, ainda que ilegalmente, como fazem os “bandidos”.

Por si só, tal lema implica em flagrante violação à teleologia da Lei
n. 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas (SINARM) e esta-
beleceu condições para o registro e para o porte de armas de fogo, definin-
do crimes, e outras providências.

Confira-se, a propósito, o preceituado pelo artigo 7º da Lei n. 9.437/97:

“Artigo 7º - A autorização para portar arma de fogo terá eficácia
temporal limitada, nos termos de atos regulamentares e dependerá
de o requerente comprovar idoneidade, comportamento social pro-
dutivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicoló-
gica para o manuseio de arma de fogo.

§ 1º - O porte estadual de arma de fogo registrada restringir-se-á
aos limites da unidade da Federação na qual esteja domiciliado o
requerente, exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para
recíproca validade nos respectivos territórios.”

Do mencionado texto legal emerge cristalinamente evidente que o
porte de arma não é, data venia, arbitrário, nem, tampouco indiscriminado,
a qualquer pessoa, ainda que “do bem”.

Isso quer dizer que, ao contrário do preconizado pela indigitada pro-
paganda, a autorização para o porte de armas de fogo está evidentemente



condicionada à avaliação minuciosa de certos requisitos objetivos e
subjetivos, tais como comprovação da idoneidade, comportamento social
produtivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica
para o manuseio da arma.

O elenco taxativo de requisitos objetivos e subjetivos revela a extre-
ma cautela do legislador pátrio que, ao contrário do que preconiza a men-
cionada propaganda, não atribui o porte de arma como direito de todo e
qualquer indivíduo, mas sim a alguns, após a comprovação da efetiva ne-
cessidade e de demais requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Nesse sentido, vale destacar, sem qualquer risco de equívoco que, à
luz do texto legal, e pela interpretação finalística da lei, não portar armas
haverá de ser a regra e o porte de armas apenas a exceção.

Tanto é assim que o porte estadual de arma de fogo registrada se
restringe aos limites da unidade da Federação na qual esteja domiciliado o
requerente, configurando crime, nos termos do artigo 10 da mencionada
Lei n. 9.437/97, punível com detenção de um a dois anos e multa, “possuir,
deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, em-
prestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de
uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar”.

II - Do Cabimento da Medida, dos Direitos Tutelados e
da Legitimidade do Estado

Nos termos do artigo 1º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, são
objeto da ação civil pública o meio ambiente, o consumidor, os bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem
como todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (inc. IV do art. 1º).

Também a Constituição Federal de 1988 (art. 129, inc. III e § 1º)
prevê o instrumento da ação civil pública para a proteção do “patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.



Nos termos do artigo 5º da Lei n. 7.347/85, o Ministério Público, a
União, os Estados e Municípios, bem como associação constituída há pelo
menos um ano, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção
a direitos difusos ou coletivos, terão legitimidade para promoção da
medida.

In casu defrontamo-nos com a tutela de direito difuso, no que toca à
tutela do direito à igualdade, à ordem e à segurança, além da discriminação
ética − obrigação ímpar de tutela a cargo do Poder Público, em todas as
suas esferas.

Nos termos do artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo,
em consonância com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança
pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é
exercida para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e
do patrimônio.

Acrescenta o artigo 277 da Constituição Estadual do Estado de São
Paulo, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, que
cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança e ao ado-
lescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade,
ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, dis-
criminação, exploração, violência, crueldade e agressão.

Destaca-se, por último, que, no âmbito do Estado de São Paulo, foi
editado o Programa Estadual de Direitos Humanos, através de Decreto
n. 42.209, de 15 de setembro de 1997, que se encontra em plena vigência.

Dentre outras metas, no que toca à segurança do cidadão, preconizou
o programa, no item 123, o apoio do Estado a campanhas de prevenção à
violência contra pessoas e grupos em situação de alto risco, particular-
mente crianças e adolescentes, idosos, mulheres, negros etc.

Nessa matéria, também se propôs o Estado de São Paulo ao desen-
volvimento e apoio a programas e campanhas de desarmamento, com



apreensão de armas ilegais, a fim de implementar no Estado a lei federal
que criminaliza a posse e o porte ilegal de armas.

Especificamente no que toca à população negra, assumiu o Estado o
propósito de apoiar políticas que promovam a comunidade negra
econômica, social e politicamente, além do desenvolvimento de campa-
nhas de combate à discriminação racial e valorização da pluralidade ética
no Brasil.

Como se vê, o interesse difuso e coletivo, tutelado pelo Estado no
âmbito desta demanda, integra a sua política de direitos humanos, configu-
rando, a rigor, não só um poder, mas, sobretudo o exercício de um dever
por parte do Estado, como gestor da coisa pública e do bem comum.

A tutela dos interesses difusos, à luz do texto legal, e segundo a me-
lhor doutrina, enseja uma legitimação difusa, concorrente e disjuntiva, en-
tre o Ministério Público, os entes políticos e seus órgãos descentralizados,
além das associações existentes há pelo menos um ano, cujos estatutos
prevejam a tutela do interesse cogitado in concreto.

A propaganda publicitária que vem sendo levada a efeito pela ré afronta
de forma latente e induvidosa o programa a que se propôs o Estado a
desenvolver, arranhando princípios básicos inerentes à proteção da pessoa
humana e dispositivos legais federais e estaduais. Disso resulta o flagrante
interesse do Estado de São Paulo em promover o imediato estancamento
de tal campanha publicitária, nos moldes em que vem sendo veiculada, e
que, como tal, se consubstancia em atividade nociva aos interesses e pro-
pósitos afetos ao direito difuso e coletivo que cabe também ao Estado
zelar.

III - Do Direito

A liberdade de expressão, conquanto componente básico do regime
democrático, não subsiste por si só de forma isolada, ilimitada, indepen-
dente e irresponsável. Os contornos jurídicos do direito à liberdade de



expressão devem ser extraídos a partir da necessidade de observância dos
demais direitos fundamentais, eis que não há direito fundamental absoluto,
mas apenas relativo.

Assim, a liberdade e expressão submete-se, evidentemente, a princí-
pios básicos, e encontra os seus limites no essencial e indispensável respei-
to aos parâmetros traçados na Constituição Federal, a saber: o ideal ético
de igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
(art. 5º, caput da CF). Ao reforçar a importância desse ideal consagrado
pela ordem constitucional de 1988, o inciso IV do artigo 3º da Constitui-
ção estabelece como um dos objetivos fundamentais da República Federa-
tiva do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A plena liberdade de manifestação do pensamento tem existência si-
métrica com os deveres que lhe correspondem, sendo que do seu livre
exercício decorre a responsabilidade, em particular para preservar a honra
dos cidadãos, e se desdobra em conseqüências, umas das quais é o direito
de resposta, proporcional ao agravo e através dos mesmos meios utiliza-
dos pelo ofensor, além da indenização por dano material, moral, ou à ima-
gem (art. 5º, inc. V da CF).

Além da obediência a tais princípios indeclináveis, a República Fede-
rativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo repúdio ao
terrorismo e ao racismo, bem como pela prevalência dos direitos humanos
(vide art. 4º, incs. VIII e II da CF).

Nesse sentido, destaca-se o artigo 5º, XLII, que prescreveu que a
prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei.

Também outras leis federais disciplinaram a questão, denotando a preo-
cupação sempre latente e reiterada do legislador em coibir a prática do
racismo e da pregação de preconceitos de raça e cor.



Confira-se, nesse sentido, o disposto no artigo 14 da Lei n. 5.250, de
9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de manifestação do pensa-
mento e de informação:

“Artigo 14 - Fazer propaganda de guerra, de processos para sub-
versão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou
classe:

Pena - de 1 (um) a 4 (quatro) anos de detenção.”

Também merece destaque o artigo 20 da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, que definiu os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de
cor:

“Artigo 20 - Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.”

Por último, acrescente-se que o Brasil subscreveu o Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Políticos, que no seu artigo 20 estabeleceu:

“1º - Toda propaganda a favor da guerra será interdita por lei.

2º - Todo apelo ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua
uma incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência, será
proibida por lei.”

O “interesse público”, por outro lado, que supostamente embasa o
procedimento da ré (que do termo se apropriou sem cerimônia e de forma
indevida), emerge, a rigor, como inexistente.

Afinal, a campanha de interesse público está, via de regra, afeta ao
próprio Estado, não sendo razoável supor que empresas privadas possam
usurpar a competência do legislador e ou do administrador público para
passar a ditar ou estipular o que é do interesse público.



Nesse sentido, as preciosas lições do autorizado Rodolfo Camargo
Mancuso:

“Quando se lê ou se ouve a expressão ‘interesse público’, a presen-
ça do Estado se nos afigura em primeiro plano. É como se ao Esta-
do coubesse não só a ordenação normativa do ‘interesse público’,
mas também a soberana indicação de seu conteúdo.

(...) De resto, normalmente o legislador não se contenta em indicar
os fins de interesse público, mas estabelece já as regras para a con-
secução desses fins, indicando a Autoridade competente e os meios
de que esta se poderá utilizar.

Quanto à Administração, ela é competente para definir o interesse
público naquilo que não constitui domínio reservado do legislador.

(...) Vê-se assim que a expressão ‘interesse público’ invoca a pre-
sença do Estado-legislador, ou do Estado-administrador.” (Interes-
ses difusos: conceito e legitimação para agir, p. 28)

IV - Do Pedido e da Necessidade de Tutela Antecipada

A campanha publicitária que vem sendo desenvolvida pela ré é mani-
festamente nociva aos direitos difusos mencionados, de sorte que obstar a
persistência dos seus efeitos de forma imediata exsurge como providência
imperativa e inadiável.

Nesse sentido, o Estado requer, ab initio, com fundamento no artigo
273 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela, sem audiência
da parte contrária, com vistas à imediata paralisação da campanha publici-
tária, mediante determinação à empresa ré para que paralise a campanha,
procedendo à retirada de todos os outdoors e material publicitário que
estejam ainda espalhados pela Capital, sob pena de multa cominatória a ser
fixada por Vossa Excelência, em caso de descumprimento da obrigação, na
forma do artigo 461 do Código de Processo Civil.



O receio de dano irreparável ou de difícil reparação é latente, emer-
gente, eis que, enquanto não determinada a sua sustação, a campanha con-
tinuará a produzir seus nefastos efeitos de forma indiscriminada, difusa e
incontrolável.

Em caráter principal, o Estado aguarda a procedência integral do pe-
dido, cuja antecipação de tutela se requer, com vistas à determinação da
paralisação da campanha, na forma e teor com que tem sido desenvolvi-
da, de forma definitiva, recolhendo-se o material publicitário das ruas da
Capital.

Requer ainda, e com vistas a obter a reversão dos efeitos nocivos da
mensagem divulgada até aqui, a condenação da ré na obrigação de efetivar
a necessária “contra-propaganda”, a ser realizada oportunamente, da mes-
ma forma, nos mesmos locais, e na mesma periodicidade com que tem sido
a campanha publicitária desenvolvida, obedecendo a teor previamente sub-
metido à apreciação desse r. Juízo, para fins de conhecimento e aprovação.

Requer ainda a condenação da empresa ré no pagamento de danos
morais difusos, devidos a toda sociedade, e em especial à comunidade
negra, a serem arbitrados por Vossa Excelência, ou que poderá ser aquila-
tado, por exemplo, tomando-se como parâmetro os valores dispendidos
pela ré na campanha guerreada, danos esses que deverão ser revertidos às
instituições que detenham em seus objetivos básicos a erradicação do ra-
cismo e o combate à discriminação racial, como, por exemplo, o Movi-
mento Nacional de Direitos Humanos – Regional Sul I.

Requer, por último, a citação da empresa ré, na pessoa de seu repre-
sentante legal, para que, querendo, no prazo legal, apresente contestação
aos termos da presente ação, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia,
condenando-se a mesma, ainda, ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, na forma da lei.

Requer seja determinada a intervenção do Ministério Público, custos
legis, na forma do estatuído no artigo 5º da Lei n. 7.347/85.



Na conformidade com o artigo 18 do mesmo diploma legal, requer a
dispensa do recolhimento de custas e demais encargos legais no curso da
ação.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos.

Valor da causa: R$ 50.000,00

P. Deferimento.

São Paulo, 26 de julho de 1999

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado

FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN
Procuradora do Estado



CONTESTAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública do Estado de São Paulo – Capital

Processo n. 1.769/99

Mainardi Propaganda Ltda., empresa privada com sede nesta Capital
(...), pelo seu advogado abaixo assinado (...), nos autos da ação civil públi-
ca com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Estado de São Paulo,
contestando o feito, vem expor o seguinte:

Preliminares

Campanha publicitária e criação da ré assim resumida:

Outdoor em branco e preto, em losango, numa terça parte ao lado
esquerdo de quem olha, a expressão “Você é da Paz”; no centro, a imagem
de um jovem típico brasileiro, vestindo um “gorro”, com uma tarja preta
cobrindo os olhos e as mãos cruzadas sobre o peito, formando a “pomba
da paz”; e portando uma arma na mão direita. Na outra terça parte, a
expressão, “Eles não”. O conceito, o chamamento: “Vamos desarmar os
bandidos. Não os cidadãos de bem”.

Da Liminar

Requer a ré a Vossa Excelência, a revogação da liminar concedida
inaudita altera pars permitindo, caso queira, a continuação da campanha.
Isso pelo fato da ação proposta pelo Estado ser resultado de infeliz inter-
pretação subjetiva, facciosa, sofismática, precipitada e antidemocrática,
além de desconhecer as regras científicas e éticas da propaganda e da
publicidade.

“A prova do alegado é inequívoca. A verossimilhança do que argu-
menta a autora se faz convincente.”

Data venia, Excelência, não há inequivocidade nem verossimilhança,
pois está totalmente distorcido o objeto da campanha, pelo Estado-autor,



na sua inicial. O Estado-autor apresentou a Vossa Excelência uma versão
preconceituosa e inconseqüente dos fatos.

O artigo 273 do Código de Processo Civil é taxativo:

“Artigo 273 - O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido ini-
cial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da veros-
similhança da alegação e

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
ou

II - fique caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu.”

Onde no caso se aplicam, o artigo e seus incisos?

Não milita, em favor do Estado-autor, nem o fumus boni juris, muito
menos o periculum in mora, salvo se o Estado, em razão do processo
inconseqüente, levar a tradicional empresa à derrocada.

O grande mestre José Joaquim Calmon de Passos ensina:

“Exige a lei que, para deferimento da antecipação da tutela,
haja prova inequívoca e convencimento da verossimilhança da
alegação.

Temos, portanto, em primeiro lugar, uma alegação. Que não é ale-
gação da existência de risco de dano ou de abuso de direito. Isso
me parece induvidoso, porquanto o artigo 273 reclama a prova ine-
quívoca da alegação (indicado de modo claro e preciso) e (mais) os
pressupostos referidos. Fosse prova inequívoca e convencimento
da verossimilhança no tocante ao que os incisos I e II mencionam,
nenhum sentido teria a copulativa e posta na lei. Dir-se-ia: prova
inequívoca e convencimento da verossimilhança da existência do
risco de dano ou do abuso de direito de defesa. Concluo, portanto,



que a prova inequívoca é a do fato título da demanda (causa de
pedir) que alicerça a tutela (pedido) que se quer antecipar.”

Ainda acentua:

“O convencimento do magistrado para decidir sobre a matéria de
fato pode formar-se em três níveis: o da certeza, o da probabilidade
(verossimilhança) e o da dúvida. A certeza é rara; geralmente deri-
va de uma presunção absoluta, de uma evidência, da impossibilida-
de do contrário, da confissão etc. A dúvida diz-se existir quando o
magistrado não encontra fundamentação aceitável para qualquer
das versões expostas, considerando a prova colhida no processo.
Sua perplexidade é um obstáculo à formação de seu convencimen-
to. Cumpre-lhe, para decidir, pois não lhe é dado omitir-se, valer-se
das regras que disciplinam o ônus da prova. O comum é decidir o
magistrado com base na verossimilhança, na probabilidade de que a
versão aceita seja a verdadeira, e isso ele retira da prova dos autos,
alicerçando-a em sua fundamentação, que torna transparente quan-
to pensou e ponderou para concluir como concluiu.”

Ora, Excelência, as alegações da inicial e a péssima leitura da peça
publicitária, no nosso modesto entender, não permitiram uma decisão tão
drástica, causadora, data venia, de danos insuportáveis à empresa ré.

A antecipação da tutela é um instrumento de certa forma radical, dei-
xando o magistrado preso a um provável resultado de mérito.

É, data venia, no caso presente, bastante grave, pois qualquer perito
mediano da área da publicidade fará uma leitura do outdoor de forma con-
seqüente, descaracterizando os argumentos fraquíssimos da inicial.

Daí, ser urgente a revogação da liminar, para a reposição dos fatos
nos seus devidos lugares.

Na verdade, trata-se de uma apanhado de informações desconexas,
sem qualquer técnica na apreciação da essência da peça publicitária.



Preconceituoso o Estado-autor, ao ponto de apresentar números, es-
tatísticas e pesquisas que sugerem ao Juízo, logo à sociedade, que a maio-
ria dos “bandidos”, nas penitenciárias, é de cor “branca”, sabendo-se que a
população carcerária é de cor “brasileira”, misturada.

O outdoor não procurou identificar uma determinada cor que repre-
sente um “bandido”. Nunca buscou esse tipo de conotação, e a agência ré
condena veementemente essa postura, por inadequada à democracia.

O espírito da mensagem não foi alcançado pelo Estado. Esse mesmo
Estado, aliás, que despreza “brancos” e “negros” pobres, abandonando-os
em matéria de saúde, educação e cultura básicas. Com isso, lotando cada
vez mais as penitenciárias.

É o Estado paupérrimo, material e intelectualmente, que pretende dar
lições − enquanto não cumpre nem as suas obrigações mais básicas.

Nessa lógica, o Estado ouve, mas não entende. Lê, mas não interpreta
com bom senso. Vê e não aquilata o que viu. Fala, não sabe o que diz.
Promete segurança e aumenta a violência. Promete a educação e cresce o
analfabetismo. Fala em erradicar a doença, mas não promove a saúde. Pro-
mete saneamento, e aumentam as cloacas; promete trabalho, alimentação,
mas cresce a desnutrição, a tuberculose. Propõe segurança, e o número de
vítimas da violência progride.

A droga campeia solta nas escolas, universidades, nas ruas, a céu aberto.
O Estado não cumpre as decisões judiciais, recolhendo os marginais con-
denados; deve a órfãos, aposentados e miseráveis, e não paga os precatórios.

O Estado dorme o sono da alienação, enquanto os homens de bem
vivem encurralados, indefesos, presos dentro de suas casas, sem coragem
de sair para o trabalho que gera impostos. É quase o caos.

É estranho que um Estado tão carente de iniciativas que beneficiem
a sociedade se volte contra uma campanha publicitária esclarecedora,



gratuita, séria e de boa-fé, como a criada pela ré, para isso movendo a
máquina da Câmara de Vereadores, a Procuradoria do Estado e, de roldão,
envolvendo o Poder Judiciário, talvez o único oásis de credibilidade que
sobra ao cidadão brasileiro neste momento.

M.M. Julgador: salvo um único “cachê” quase simbólico pago ao ra-
paz que aparece no outdoor (duzentos e cinqüenta reais), nada foi cobrado
pelos espaços, confecção e produção da campanha, uma vez que houve
adesão plena de todos os envolvidos.

Não teria o Senhor Vereador Ítalo Cardoso de Araújo, na Câmara de
Vereadores, Presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Direi-
tos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo, e denun-
ciante, alguns problemas bem mais sérios a ocupar o seu precioso tempo?

O outdoor, com certeza, não se constitui em problema algum, exata-
mente ao contrário. Não incentiva a evolução da máfia da propina, não
incendeia arquivos, não sugere nepotismo, não “racha” salários.

Valeria mais a pena que o vereador voltasse a sua preciosa atenção
para a urgente faxina da própria instituição edilitícia à qual pertence.

A Procuradoria não deveria ter se assessorado de tecnicidade na área
da propaganda, para uma análise mais conseqüente da profundidade da
peça publicitária em discussão?

Um pouco de análise antropológica e sociológica da coisa teria evita-
do essa situação vexatória, esse processo sem sentido − pois sem objeto,
ilegítimo.

Preliminar – Inépcia

Ora, Excelência, pela total falta de interesse de agir, bem como pelos
deveres impostos às partes (Cap. II da Seç. I do CPC), o processo deve ser
extinto, conforme prevê o artigo 267 e incisos do mesmo diploma
procedimental:



“Artigo 267 - Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

(...)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular;

(...)

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como
a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual.”

O artigo 14, inciso I do Código de Processo Civil diz:

“Compete às partes e aos seus procuradores:

I - expor os fatos em Juízo conforme a verdade;

II - proceder com lealdade e boa-fé;

III - não formular pretensões, nem alegar defesas, cientes de que
são destituídas de fundamentos.”

Já os artigos 16 e 17 prevêem a responsabilidade pelas perdas e danos
e a litigância de má-fé:

“Artigo 16 - Responde por perdas e danos aquele que pleitear de
má-fé como autor, réu ou interveniente.

Artigo 17 - Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos.”

O artigo 17 da Lei n. 7.347/85 estipula:

“Artigo 17 - Em caso de litigância de má-fé, a Associação Auto-
ra e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão



solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo
das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.”

Litigância de Ma-Fé

“Os casos de litigância de má-fé estão indicados pelo CPC 17, po-
dendo ser enquadrados nessa categoria o autor, o réu, os litis-
consortes, os sucessores processuais e os intervenientes (o MP, o
assistente simples, o assistente litisconsorcial, o chamado ao pro-
cesso, o litisdenunciado, o opoente, o terceiro prejudicado, o
arrematante, o credor hipotecário que requer a adjudicação, o
remidor). A norma do CPC 17 é imperativa, opondo ao seu desti-
natário (o Juiz) o dever de ex officio, ou a requerimento da parte ou
interessado, condenar o improbus litigato, independentemente do
resultado da demanda, ainda que dele se saia vencedor.” (Nery, CDC
comentado, 656)

Caso o Estado-autor queira, compete-lhe o regresso contra o denun-
ciante ou, de forma prevista em lei, contra quem lhe deu causa.

Então M.M. Julgador, lendo o contexto desta resposta, com certeza
Vossa Excelência irá extinguir o malfadado feito, com a aplicação de todas
as cominações cabíveis.

A inépcia, sabidamente, assim se conceitua:

Inépcia e Litigância de Má-Fé

“Inepto é o que não é apto para alcançar certa finalidade, o que é
disparatado, absurdo, defeituoso.” (Enciclopédia Saraiva, v. 44).

Faltando causa de pedir, fica impossibilitado o julgador de examinar o
mérito. Não há causa. Não há contenda, não há litígio.

A causa petendi outra coisa não é senão o fato constitutivo do direito
do autor somado à obrigação do réu.



Não apresentada a causa petendi ao Juiz, não tem ele como exercer a
sua jurisdição, pois não há direito a aplicar. É o tradicional princípio da
legalidade.

Ora, a alegação do preconceito racial não é verdadeira e o incitamen-
to à violência não existe.

A agência, acusada desses atos, segundo a inicial, quer a reposição
das coisas nos lugares, obrigando o Julgador, por lei, a punir o autor com
severidade.

José Joaquim Calmon de Passos, meu mestre na maravilhosa Faculda-
de de Direito da Universidade Federal da Bahia, raciocina:

“A petição inicial contém um silogismo. É lição velha. Nela está
uma premissa maior (fundamentos de direito), uma premissa menor
(fundamento de fato) e uma conclusão (o pedido). Conseqüente-
mente, entre os três membros desse silogismo deve haver, para que
se apresente como tal, um nexo lógico. Portanto, se o fato não
autoriza as conseqüências jurídicas, a conclusão é falha; se as con-
seqüências jurídicas não guardam coerência com os fatos, igual-
mente; e, por último, se a conclusão está em desarmonia com as
premissas, ela é inconseqüente.”

João Mendes, o grande mestre, pontuava:

“a) O pedido é inepto quando para o fato narrado não há direito
aplicável.

b) o direito exposto não é aplicável ao fato narrado;

c) da aplicação do direito exposto ao fato narrado não se conclui a
procedência do pedido.”

A má-fé, malefatius, mau destino ou má sorte está presente no bojo
do processo.



A má-fé decorre do conhecimento do mal que se encerra no ato exe-
cutado ou do vício contido na coisa que se quer mostrar como perfeita,
sabendo-se que não é.

Os atos praticados de má-fé são inoperantes, não têm força legal a
ampará-los.

O que se faz contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal, com
ciência disso, é feito de má-fé. (De Plácido e Silva, Dicionário jurídico).

A 7ª Câmara de Porto Alegre, em formidável decisão, entendeu que,

“(...) age como litigante de má-fé o autor que formula pretensão
embasada em razões de fato e direito que sabe não guardarem cor-
respondência com a verdade.” (Apel. cível n. 590077004).

Arruda Alvim é objetivo quando assevera:

“O dever de dizer a verdade compreende-se não só a proibição de
falsear a verdade, comissivamente, como, também, a mera omissão
dos fatos, desde que intencionalmente, pois também a omissão (grifo
nosso) configura a infringência ao dever de dizer a verdade.” (Có-
digo de Processo Civil comentado)

Trazer ao magistrado denúncia infundada, posição de notícia pessoal
divulgada originária de pessoas alheias à área (Roni Black, da Folha de S.
Paulo) e ao problema, como dogmas de fé, capazes de fundamentar um
pleito de tal natureza, é má-fé, é tentar levar a erro o Juízo que, por força
de formação, há de ver no ser humano a militância presumida de que ele é
correto, justo e verdadeiro, até prova em contrário.

Em tese, quando a verdade transparece límpida, como no caso,
os danos cometidos se tornam enormes e alguém tem obrigação de
repará-los.



O artigo 267 do Código de Processo Civil é muito claro, quando
assevera:

“Artigo 267 - Extingue-se o processo sem julgamento do mérito:

(...)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Ou ainda:

“VI - quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse de agir.”

Não há qualquer razão de ser para que tenha o Estado proposto a
inconseqüente ação.

É absurda, sem qualquer conhecimento de causa, sem fundamento,
assentada numa história imaginada.

Não há objeto, não há interesse, não é apta a ação.

Espera que assim a julgue Vossa Excelência desde logo, para que se
evitem ainda maiores danos, incontestes, à Agência-ré.

O Código Civil pátrio, no seu artigo 159, é textual:

“Artigo 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem,
fica obrigado a reparar o dano.”

Ao magistrado, a palavra final.

Da Petição Inicial

A descrição feita do personagem do outdoor é totalmente irreal.



Diz a inicial que: “O personagem da foto, conquanto de olhos venda-
dos, é, a rigor, e pelo tipo físico retratado, um negro (...).”

Ora, o tipo físico retratado é do brasileiro.

Ele mesmo, o rapaz fotografado no outdoor, Deneilson Paulo de Araú-
jo, se classifica como branco, considerando brancos os seus ascendentes e
os seus descendentes.

Se negro fosse ou não, brasileiro e jovem seria. É o protótipo de to-
dos os filhos jovens, deste país, a imagem utilizada. O preconceito apre-
goado parte, sem sombra de dúvidas, do denunciante e do Estado.

O preconceito, de um modo geral, está nos olhos e na mente doentia
de quem vê, projeta a sua concepção, as suas idiossincrasias e faz análise
precipitada e às vezes mórbida dos fatos e das coisas.

Aliás, se há algo preconceituoso é o Estado brasileiro e os seus
federados; são eles que – com sua omissão, incompetência ou má-fé –
acabam criando castas sociais, sobretudo as de natureza econômica e
cultural.

Olhe-se em volta. Por incrível que pareça, foi o próprio Estado que,
quando do registro de nascimento do “modelo”, aceitou a declaração de
seus pais classificando-o como “branco” (grifo nosso e doc. anexo). E
agora, o excelentíssimo vereador o chama de “negro”, mesmo contra a sua
vontade.

A Agência não classificou o rapaz nem de branco, nem de negro. A
Agência não mentiu, nem distorceu; mas buscou a maior verossimilhança
possível com a imagem que a população faz do “bandidinho de farol”.
Além disso, no interesse do próprio “modelo”, a Agência colocou uma
tarja sobre os seus olhos, procurando assim inidentificá-lo ainda mais.

Só para deixar mais claro o ridículo das alegações contra o outdoor,
imagine-se se tivéssemos nele retratado um “japonês”. Isso seria verossímil?



Os brasileiros jovens – sobretudo os pobres – se produzem como o
que está retratado no outdoor. Basta ir a um jogo de futebol para vê-los
vestidos assim, com um gorro enterrado na cabeça, camisa aberta ou um
moletom.

Talvez não saibam os prepostos do Estado, e o ilustre vereador, como
se veste o povo. Talvez porque não saiam às ruas de São Paulo, temendo
assalto na primeira esquina.

Violação do Direito

Não existe nenhum direito violado, a não ser na fértil imaginação do
ilustre Presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos
Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo e da douta Pro-
curadoria do Estado de São Paulo.

Espera-se que a suntuosidade dos honrosos títulos acima declinados
tenham correspondência nas ações que compõem o seu objeto, ou seja,
não apenas filosofar, mas sobretudo a nobreza do fazer.

O plano de atuação da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos
acima citada cataloga como meta onde atuar:

“Na proteção dos direitos civis, na proteção das mulheres, mulhe-
res negras, discriminação racial, migrantes, portadores de deficiên-
cia, mortos e desaparecidos políticos, anistiados, portadores do HIV,
violência policial, gays e lésbicas, terceira idade, moradia, saúde
mental, prisioneiros, trabalhadores do sexo, evidenciando propos-
tas de apoio e solução.”

Ótimo. E o cidadão normal, onde o plano o enxerga? Como o cidadão
poderá contribuir?

O Plano de Direitos Humanos, editado pela Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania, sugerido pela instituição, é nobre.



Precisa, porém, sair do papel e converter-se em realidade.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10.12.1948, nos
seus artigos 3º e 19 é de clareza meridiana:

“Artigo 3º - Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segu-
rança pessoal.

(...)

Artigo 9º - Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e
expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas
opiniões e o de procurar receber e difundir sem consideração de
fronteiras, informações ou idéias por qualquer meio de expressão.”
(grifo nosso)

Neste indigitado processo, quer-se tirar do cidadão, o direito de ma-
nifestar seu pensamento. E sabemos que um país sem líderes, pátria sem
liberdade de falar é pátria velha, carcomida, doente.

Há um enorme equívoco no conteúdo do item I da inicial, quando fala
em “tipo físico retratado, um negro”; isso destila todo um preconceito
jamais pensado pela campanha.

O tipo físico retratado não é o de um negro, loiro, oriental, mas sim o
tipo do brasileiro, igual à maioria absoluta dos brasileiros, fruto de uma
mescla racial que está a forjar as características de um povo que se orgulha
de ser como é.

A apelação demagógica não leva a destino honesto nenhum, é hipo-
crisia ou desconhecimento dos aspectos antropológicos e sociológicos de
uma comunidade nacional que desponta.

O trabalho elaborado pela Doutora Neusa Meirelles Costa, figura con-
ceituada no mundo da sociologia, do mundo científico, dá a verdadeira
medida da inconseqüência da ação. Preconceituoso é quem viu como viu o



outdoor e irresponsável o Estado que apresenta o caso sem base legal e
científica.

Obrigações Legais e Éticas da Propaganda

O Código de Ética dos Publicitários e o Código Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária (CONAR) estabelecem:

Código de Ética do Profissionais:

“III - o profissional da propaganda, para atingir aqueles fins (ven-
der produto, idéias e serviços), jamais induzirá o povo a erro; ja-
mais lançará mão da inverdade; jamais disseminará a desonestidade
e o vício” (grifo nosso).

No seu artigo 1º – Seção 1 – Preâmbulo, o CONAR deixa claro: “Todo
anúncio deve ser respeitador e conformar-se com as leis do país; deve
ainda ser honesto e verdadeiro” (grifos nossos).

A propaganda quer, como filosofia profissional, sempre buscar a ver-
dade, a honestidade, a decência, a respeitabilidade – e ser reconhecida
como tal.

Ela jamais pode ser enganosa, jamais pode ser abusiva.

Não bastassem os princípios éticos, a Lei n. 8.078/90, nos seus arti-
gos 36 a 38, é explícita:

“Artigo 36 - A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o
consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.
(...)
Artigo 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.”

A propaganda enganosa é aquela que é inteira ou parcialmente falsa,
ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor, a respeito da natureza, características, qualidade, pro-
priedades, origem, preço e quaisquer outros dados de produtos e serviços.



É evidente que, se não se agarrasse à verdade em sua mensagem,
tanto nos aspectos de forma quanto nos aspectos materiais, lógicos, a cam-
panha seria enganosa e induziria a erro quem a visse e a lesse.

Retorne-se à exibição da imagem do “japonês”, para a venda da idéia
a que se propôs a Agência-ré.

Seria, além de enganosa, ridícula.

A verdade foi a base da peça publicitária exibida e, parece, não enten-
dida ou mero objeto de especulação demagógica e de afirmação “politi-
queira” por parte do Estado.

Enio Mainardi se expressou de forma feliz e profissional, quando dis-
se que: “(...) o objetivo é fazer com que o público reconheça que aquela
imagem corresponde a uma informação que já está na sua memória. Ou
seja, quando o público, ao ver a propaganda, reage pensando: É isso mes-
mo! Então, a mensagem funcionou.”

Quais os Objetivos da Campanha?

• Chamar a atenção do povo brasileiro para os aspectos demagógicos
do Projeto da Lei n. 1.073/99, do então Ministro da Justiça Renan Calheiros,
que pretende proibir a propriedade de armas pela população. Ainda que
isso seja legal, tanto na aquisição, quanto no porte.

• Manter aceso o instituto sagrado da legítima defesa, previsto até no
Código Canônico.

O instituto da legítima defesa é tão arraigado que sem ele a cidadania
não teria sentido.

Qual o seu conceito? Diz-se de quem, “empregando meios moderada-
mente, repele injusta agressão atual ou iminente, contra um bem jurídico
próprio ou alheio”.



Ora, quando o Estado quer retirar o direito do cidadão possuir uma
arma legalmente, também quer retirar dele o direito ao exercício da legíti-
ma defesa. Porque o cerceia gravemente. Principalmente num país como o
Brasil, tão carente em matéria de segurança. A polícia, comprovadamente,
não consegue sozinha proteger a vida e as propriedades de todos os cida-
dãos de bem.

• Endurecer a lei, no que tange as vendas legais de armas, nas lojas.
Em todas as suas entrevistas, Enio Mainardi sugere que o Estado apenas
permita que se vendam armas nas lojas, aos cidadãos que se submetam aos
mesmos critérios rigorosos que valem para o porte de armas. Ou seja, que
os cidadãos, além de provar vida pregressa impecável, também sejam apro-
vados num teste que avalie seu autocontrole emocional – e outro teste,
prático, em stand da Polícia, que prove sua proficiência no uso de armas,
principalmente quanto às precauções no manejo de armas discretas.

É isso o que o Enio acha correto e honesto, como disse em todas as
suas entrevistas à imprensa, objetivando ainda:

• Alertar o Estado para que cumpra a sua obrigação no tocante a
coibir ou eliminar o contrabando de armas, sobretudo pelos vizinhos
Paraguai, Suriname, Argentina e outros países que fazem fronteira com o
Brasil.

• Também, induz a campanha, seja o povo convidado a decidir, até
por plebiscito, a respeito da sua própria segurança.

Então, a campanha honesta, verdadeira, clara, não deixa qualquer
dúvida sobre a sua intenção, sobre seus objetivos.

A pseudo-alegação de que o outdoor sugere violência só faria sentido
se o slogan se expressasse assim:

“Vamos desarmar os cidadãos de bem. Não os bandidos.” (sic)



A interpretação do Estado, como se vê, chega às raias do surrealismo.
Seria de se rir – se essa ação contra a ré não tivesse o poder de criar graves
perdas e danos a quem é vítima de tais invectivas. Estamos no reino do
non-sense.

Enio visa esclarecer a sociedade sobre o projeto de lei do governo e
para que mais um casuísmo legislativo não seja criado, engrossando a “sel-
va selvagem” do ordenamento jurídico pátrio.

John R. Lott Jr., professor de Direito e Economia da University of
Chicago, em seu livro Mais armas menos crimes (Makron Books) analisa
de forma científica os procedimentos sociais da dicotomia arma/crime, di-
zendo que: “(...) os Estados que repudiam o porte de armas de fogo de uso
discreto possuem índices de assassinato 127% mais altos que aqueles com
leis mais liberais.”

A conclusão a que chega, após 54.000 observações, ao longo de 18
anos de pesquisa, segundo suas próprias afirmações, indaga e responde:
“Em última análise, um interesse nos une: ao concedermos a cidadãos
idôneos o porte de armas de fogo de uso discreto, estaremos salvando
vidas? A resposta é: sim, estaremos.”

O laudo subscrito pela professora Neusa, em anexo, é cientificamente
um primor e o seu estudo ajudará a conduzir, fatalmente, a uma análise
profunda da inconsistência da malfadada ação.

Algumas Distorções do Pedido

Não é verdadeira a assertiva do item IV da inicial, quando vê “caráter
ofensivo emergente da publicidade e flagrante estímulo à discriminação
racial e incitamento ao armamento.”

Disse-o a douta procuradoria baseada em artigo publicado por jornal:
“A Revista da Folha traduziu com clareza, objetividade e indignação e o
caráter ofensivo (...) além de um flagrante estímulo à discriminação racial
e do preconceito.”



Ledo engano ou mesmo má-fé, o que assevera tanto no item IV, quan-
to também no item V da inicial. A imagem não é de um negro, é de um
brasileiro típico. A idéia de separar raças, verdadeiro apartheid, jamais
passou pela mente dos criativos da ré.

A ré não tem catálogo de Pantone (mostruário com milhares de co-
res) que permita classificar os seres humanos pela variedade de cores de
sua pele.

A estatística apresentada pelo Estado, no caso das penitenciárias, é
preconceituosa, do ponto de vista científico, antropológico. Pode sugerir
até, nesses termos, processo de estimulação de divisão do povo brasileiro,
fomentando ilações do tipo: você é negro, logo é bandido; portanto, você
é inimigo do branco. Mais um pouco de imaginação e chegamos às teses
da Klu Klux Klan ou dos supremacistas brancos ou dos Black Panthers.

Vejamos, Excelência, como se joga com as palavras. A campanha diz,
explicitamente, de maneira claríssima: “Você é da paz. Eles não. Vamos
desarmar os bandidos. Não os cidadãos de bem.”

O item VII da inicial nada traz de honesto.

Torce a mensagem de forma vulgar, admitindo uma conclusão que
chega a ser inconseqüente. Vejamos seu tour de force kafkiano:

“Não vamos desarmar os cidadãos de bem. Vale dizer os ‘cidadãos
de bem’ têm o direito de portar armas em face dos ‘bandidos’, ar-
mando-se de qualquer forma, ainda que ilegalmente, como fazem
os ‘bandidos’.”

Quem disse essa estultice? Certamente não foi o Enio, não foi a
Mainardi.

Com absoluta certeza, a conclusão da Ilustre Procuradoria não abra-
ça a verdade da mensagem. O “não vamos desarmar”, que alega, não é



honesto, o “armando-se de qualquer forma” é invenção, e o “ilegalmente”
como fazem os “bandidos”, jamais a Campanha insinuou. E um empresário
da área de comunicação que se preze jamais faria isso.

Onde se diz que se quer “o armamento da população de bem?”

Afirma o outdoor (desculpe o MM. Julgador a repetição): Vamos de-
sarmar os bandidos. Não os cidadãos de bem.

Será que não entendeu ou não sabe o Estado que vamos é plural? Que
somos todos – a sociedade no geral – conclamados a desarmar os bandi-
dos. Isso é crime?

Santo Deus, é mera questão de leitura!

O que diz a inicial ser o resultado de um silogismo é o mais claro
sofisma. O silogismo é composto de duas premissas e uma conclusão. É
um raciocínio dedutivo, complexo, é lógica pura.

Segundo Antônio Xavier Teles, “sofisma é a designação que se dá a
silogismos e argumentos capciosos e falsos”.

O sofisma é feito conscientemente, é doloso, há voluntas de procedi-
mento, sendo que, neste processo, os danos causados à tradicional agência
de publicidade são incomensuráveis. A mídia divulga a interpretação dada
pelo Estado e envolve todos os seus clientes.

Torcer palavras, colocá-las na boca ou mente alheias não é correto. O
papel do Estado não é distorcer, não é mentir, não é iludir e muito menos
causar danos a terceiros.

A campanha, Excelência, vai além do que preceitua a Lei n. 9.437/97
citada. É inteligente, tecnicamente muito bem elaborada, dirigida a toda a
sociedade, que deve se sentir conclamada (vamos) à discussão do proble-
ma em nível sério.



A lei citada pela Procuradoria fala em portar armas. E a idéia da cam-
panha acrescenta o adquirir, comprar, insistindo que haja um projeto de lei
de elaboração correta, que seja mais rígido, no qual sejam estabelecidos
critérios corretos de elaboração legislativa.

Fala-se de um milhão de armas clandestinas na cidade de São Paulo. E
o que objetiva também a campanha é que os homens de bem não sejam
atingidos no seu direito de legítima defesa.

O bandido porta armas ilegalmente, podendo atacar carros, subjugar
famílias, estuprar, invadir lares, escritórios, restaurantes etc.

O cidadão brasileiro de bem, por assim ser, não pratica tais atos.

O projeto do governo quer deixar o cidadão à mercê do mal, sem dar
a ele o poder do exercício da legítima defesa. O projeto quer que o cidadão
devolva a sua arma, comprada de maneira legal e legítima, restando-lhe
apenas esperar sejam, ele e sua família, protegidos por um Estado que não
funciona, que é incompetente para coibir a violência.

Empresários, juizes, desembargadores, jornalistas, advogados, médi-
cos, procuradores, promotores, todos, enfim, ficariam à sanha dos crimi-
nosos, sem qualquer direito de defesa. Deixem-se armar os bandidos e
desarmem-se os homens honestos. Isso faz sentido?

É contra tal medida, instituída de cima para baixo, como nos tempos
do AI-5, sem ouvir os interesses da sociedade, que a campanha foi veicu-
lada. E espera continuar com a revogação da r. liminar, levando ao cidadão
um alerta, uma postura de discussão política e sociológica.

A interpretação dada pelo Estado à campanha é distorcida, é falsa,
pouco inteligente e de má-fé.

Por acaso, os marginais brasileiros são da paz?



Não quer o Estado desarmá-los? Será que eles virão, cordeiramente,
entregar, no prazo estipulado, suas metralhadoras, pistolas, revólveres, enfim
todo seu “material de trabalho”, no primeiro posto governamental aberto
para isso?

A campanha chama todos os cidadãos com o verbo ir na primeira
pessoa do plural, Vamos desarmar (...) Nós todos.

Ora, enquanto o Estado, sabidamente, não cumpre o seu dever, não
pode ele exigir que o “homem de bem”, com todos os naturais e legais
cuidados, não disponha de meios para a preservação de sua integridade.
Ao contrário, o direito à vida é o bem maior.

“Não adquirir armas, não portá-las seria o ideal.” (Enio Mainardi, em
entrevista)

Mas, o que não se pode permitir é a proibição legal da aquisição de
armas pelos cidadãos de bem, em face da facilidade que têm os bandidos
em adquirir e portar armas para agredir as pessoas.

A situação é fática, incontroversa, negá-la é eclipsar a verdade que
soa de forma cristalina.

A legislação citada é correta e chega a ser branda. Deveria haver
maior rigidez. Contudo, trata-se do projeto de lei que está por aí, tramitan-
do e, demagogicamente, excludente de direitos.

Anexamos, decodificado, o Projeto de Lei n. 1.073/99, ao qual se
apensam dezenas de outros projetos, para análise do Poder Legislativo
federal. Vossa Excelência verá como se brinca, no Brasil, com a técnica
legislativa, criando monstrengos de normas.

Do Cabimento da Medida

Não restam dúvidas acerca da legitimidade do Estado para propor
ações civis públicas, sob o aspecto formal, em diversas situações, quando
atos, fatos e atitudes contrários ao bem comum exijam a sua presença.



O que não se permite é que o faça sem razão, sem motivos, impulsio-
nado pela inverdade e pela demagogia da hora, causando prejuízos a ter-
ceiros, pelo processo em si e suas danosas conseqüências.

A Constituição Federal deve ser citada, no seu artigo 5º, incisos IV,
IX, X, onde são protegidos direitos inalienáveis, como a liberdade de
expressão.

Constranger, processar, ridicularizar o bom nome do profissional e de
uma empresa de comunicação séria, de forma temerária, é ferir a Carta
Magna, é desrespeitar o mais belo princípio do espectro democrático.

A legitimidade do interesse de agir, se inexistente, implica em “não ser
exercida a jurisdição para responder questões abstratas ou puramente teó-
ricas” (Código de Processo Civil – Comentários).

E a prova dos fatos alegados?

O artigo 14, incisos I e II do Código de Processo Civil, combinado
com os artigos 16 e 17, inciso II do mesmo diploma, impõe a quem assim
procede punições severas, pois condenável a litigância de má-fé, a
temerariedade da lide.

Daí dever ser extinto o processo, sem prejuízo à parte, buscando a
reparação dos incalculáveis danos sofridos. É grave a situação que lhe
impôs o Estado.

Uma empresa de comunicação é alicerçada na confiança, na discri-
ção, na seriedade. O Estado jogou para o ar toda uma reputação, criada ao
longo de mais de 40 anos.

O grande problema é que, na contenda, não há interesse legítimo do
Estado, seja difuso ou não.

Há, na verdade, uma enorme aventura judicial, má interpretação, des-
conhecimento da matéria focada e apelo demagógico do denunciante, ca-
noa na qual, infantilmente, embarcou o Estado.



Então, enquanto a lei permite a atuação do Estado, necessário que
veja o fato concreto que o legitime a atuar. Há ou não causa petendi?

Não havendo, como no caso em espécie, obriga-se o Estado a reparar
todos os danos conseqüentes do seu ato, pois dos seus prepostos.

A litigância é de má-fé tem cunho demagógico, interesses inconfessos
do denunciante, devendo desde logo ser aplicado o que preceitua o artigo
da Lei n. 7.347/85, in verbis.

“Artigo 17 - Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e
os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidaria-
mente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.”

Ora, a campanha não fere o princípio da igualdade, da boa manuten-
ção da ordem, não cria problemas de segurança, não exibe discriminação
étnica – logo é absurda a propositura da ação.

A citação da Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) é de uma total
insinceridade. A leitura do artigo 14 e a sua aplicação estão tão distante da
criação do outdoor como o Estado está longe de prover o cidadão de
segurança.

É óbvio que ao Estado compete desenvolver campanhas de desarma-
mento, mandar apreender armas ilegais. O preconceito está em quem vê a
mensagem com olhos vesgos. É trágica a interpretação dada à campanha
como “propaganda de guerra”, subversão da ordem pública e social ou de
preconceitos de raça ou classe.

O que a campanha propõe é: Vamos desarmar os bandidos.

A campanha publicitária, se lida e vista com olhos sem preconceitos,
induz o Estado e todos os cidadãos a zelar pela cidadania, sem afrontas e



sem nocividade, zelando pelos princípios básicos da convivência social ine-
rentes à pessoa humana. Ex.: A sua legítima defesa, ante a inoperância do
Estado falido em matéria de proteção à pessoa humana.

Alguém, de bom senso, contestaria tais afirmações?

Ao analisar a ré os conceitos inseridos na inicial relativos à liberdade
de expressão, para condenar a campanha publicitária em foco, vê-se que,
além da péssima interpretação dada ao trabalho artístico de criação da
agência, a douta Procuradoria, em ranço já superado do entulho autoritá-
rio, tenta, subliminarmente, talvez até inconscientemente, buscar o seu
retorno.

Tampem-se as bocas, fechem-se olhos e ouvidos, destrua-se o tato,
criem-se “robôs” humanos. Então teremos uma realidade típica do “Admi-
rável Mundo Novo”, onde ninguém nada reclama, ninguém contesta, nin-
guém opina, só se aplaude o grande Estado, amigo e benfeitor.

Sob a ótica do Estado-autor, pensar é pecado capital, falar, então, é
crime hediondo, embora a fala e o pensamento sejam a base da convivência
humana.

Que direito de resposta deseja o Estado?

Sugerir que não se desarmem os bandidos? Impor que se desarme o
cidadão que legalmente possua uma arma, pelo perigo que ele representa?
Que se incentive a propagação do racismo? Que se estimule o assalto, o
estupro? Que sugira ser o brasileiro o protótipo de alguma raça, ariana
talvez?

MM. Julgador, veja Vossa Excelência o grau do preconceito.

Qual a atuação do Estado no que diz respeito à violência que viceja
nos programas de televisão e até em desenhos animados, onde a cada mi-
nuto alguém mata alguém? O Estado não classifica isso como “incitamen-
to à violência”?



Por que não se propõe o Estado a processar as emissoras de televisão,
com isso, talvez, até provocando uma necessária e inadiável discussão so-
bre o assunto?

De outro lado, isso não significaria uma volta indesejável aos tempos
de exceção?

Não, nessas questões o Estado prefere se omitir de uma polêmica
desse tamanho, optando, então, por atacar a Mainardi Propaganda, com
seus 45 outdoors!!!

Por quê? Porque a Mainardi é peixe pequeno e a repercussão desse
ataque pode render espaço favorável na mídia, aparecendo os autores como
politicamente corretos, como arautos da justiça, sem com isso correr ris-
cos. Chamar o Enio de “racista” e “incitador da violência” dá notícia. Tan-
to faz se, amanhã, essas graves acusações não se confirmarem. Teremos
apenas outro caso de “Escola de Base”, onde os acusados pagaram as
penas do inferno, enquanto que os responsáveis pelas acusações infunda-
das, pelas notícias falsas, tiveram seus nomes apagados, como se nenhum
crime tivessem cometido.

É muita hipocrisia nos ares do Brasil.

Do Interesse Público – Usurpação pela Mainardi Propaganda

A douta Procuradoria ressalta nesse aspecto que “a campanha de in-
teresse público está, via de regra, apta ao próprio Estado, não sendo ra-
zoável supor que empresas privadas possam usurpar a competência (...)”.

Inúmeros são as escolas, creches, casas de amparo, hospitais e cam-
panhas mantidos pela iniciativa privada.

Todos, ou quase todos, de utilidade pública, federal, estadual ou
municipal.



Como seria, no entender do Estado-autor, usurpação da sua compe-
tência, a existência dessas associações beneficientes?

Deveria a douta Procuradoria propor ações para o fechamento de
todas essas instituições, mantendo a coerência do que enfoca na sua
inicial?

Pois, no entendimento da Procuradoria, a iniciativa privada jamais
poderia roubar a sagrada obrigação do Estado.

Segundo esse entender do Estado, por tais instituições usurparem uma
função, teriam elas que ter suas portas cerradas. Tratar-se-ia de classificar
como crime o caso em que o cidadão supre omissão estatal.

Interesse, segundo os maiores dicionaristas significa, dentre outras
definições:

“Ser proveitoso; cativar o espírito; captar o favor; a benevolência,
alcançar; atrair a atenção; ser útil; auferir utilidade, tomar interesse;
estar entre, no meio, participar; vantagem; proveito. Aquilo que
importa, seja em que domínio for.”

Sentimento de zelo, simpatia. Empenho. Preocupação. Pretensão que
se baseia e pode basear em direito. É interesse no bom sentido.

Praza aos céus que todos os brasileiros demonstrem, como fez a ré,
interesse pelas coisas deste nosso Estado e país.

Que ao menos tenha-se a coragem de levantar questões, discutir pro-
blemas, gerar conceitos que elevem o padrão da nossa gente, sem ser
interesseiro.

Excelência, tanto se luta para que o cidadão participe, vibre com as
coisas do Brasil, e vem o Estado, neste processo, querer castrar os senti-
mentos nobres do cidadão, por enveredar na área da omissão dos Poderes



Públicos com alto espírito do “viver em sociedade”, atuando, educando,
polemizando.

Uma resposta dura, Excelência, deve ser dada, de forma a exemplificar,
para que não mais ocorram situações semelhantes, capazes de levar uma
empresa séria – e o seu titular – a graves dificuldades.

Do Pedido do Estado

É inconseqüente a conceituação dada à campanha e sua interpretação.

Data maxima venia, a sua continuação seria levar ao povo a discus-
são democrática do problema.

A antecipação da tutela deve ser revogada (art. 273, § 4º, CPC), ago-
ra que Vossa Excelência passa a poder formar um juízo menos preliminar,
não só pela solidez dos argumentos, como pelas provas técnicas e fáticas
que já começam a se fazer.

O Estado, em verdade, não preenche os requisitos, no seu pedido,
que atendam aos preceitos do artigo 273 do Código de Processo Civil.

Nenhum dos seus itens são aplicáveis, sobretudo porque não há prova
inequívoca e muito menos a verossimilhança da alegação com os fatos.

A base é totalmente falsa. Parte de premissa não verdadeira, logo a
conclusão só pode ser mentirosa.

Antes do pedido final, se sente no dever, tanto a Agência-ré como o
seu titular Enio Mainardi, de colocar à disposição de Vossa Excelência
todas as informações e todo material que leve o Magistrado a uma decisão
justa e perfeita.

Prontifica-se a prestar todo e qualquer esclarecimento profissional
que Vossa Excelência desejar.



Para que Vossa Excelência possa avaliar o comportamento ético da
empresa e do seu titular, por mero conhecimento através da imprensa, de
moto próprio, mandou retirar imediatamente os outdoors das ruas de
São Paulo, antes da r. intimação.

Quem é a Agência

Constituída há quinze anos, com seu nome atual, mas atuante no mer-
cado há mais de quarenta anos.

Atendeu e atende a uma clientela de alto nível, como as empresas
relacionadas em seu portfolio, que pede seja anexado, para o dimensio-
namento da sua capacidade em criar conceitos perenes, alavancar marcas e
difundir idéias.

Campanhas memoráveis, criações premiadas e alto conceito de pro-
cedimento ético e textura legal.

Hoje, por tentar fazer o bem, envolvendo-se em assunto de tanto inte-
resse nacional, recebe como paga um processo, data venia inconseqüente,
cuja divulgação está a causar-lhe danos irreversíveis, de natureza moral e
patrimonial.

Fala-se de perda de clientes, denegrimento de sua imagem, prejuízos
capazes de levar a desemprego e graves conseqüências econômico-
financeiras, pois a empresa está lançada no rol das irresponsáveis, das
preconceituosas.

Qual o conceito, no momento, ante a fúria da mídia em divulgar a
posição do Estado-autor?

Uma empresa de publicidade vive, exclusivamente, do seu bom nome,
confiança, eticidade, conseqüência do nível de sua criação, do seu com-
portamento. Sem isso, não sobrevive.



Enio Mainardi: o Profissional

Enio Mainardi, titular da ré, publicitário de renome nacional, envolvi-
do com a publicidade desde os idos de sessenta.

Foi titular da PROEME, famosa agência mais tarde adquirida pelo
maior complexo de propaganda do mundo, o grupo americano Interpublic.

Rigorosamente contra racismo e demais preconceitos inconseqüentes,
tem dado entrevistas aos meios de comunicação, em que estão claríssimos
os seus pensamentos.

O outdoor veiculado não foi entendido, lamentavelmente, na sua men-
sagem, pelo vereador denunciante e pelo Estado-autor.

Polêmico, Enio ressalta a sua capacidade de crítica.

Um dos fundadores do Conselho de Auto-regulamentação Publicitá-
ria, pauta sua atividade de publicitário dentro das normas éticas que a
alicerçam.

Toma a liberdade de anexar a estes autos, de maneira decodificada, as
entrevistas principais concedidas a respeito do assunto “cor e armas”, den-
tre outros. Toma, também, a liberdade de colocar em anexo as fitas grava-
das das entrevistas concedidas a Jô Soares em 18.6, ao Programa “Fala
Brasil”, em 20.6, TV Record, ao Luiz Carlos Alborghetti, TV Gazeta, em
2.7, ao Canal Livre sobre racismo, em 7.4.1988, a Miguel Dias da CBN,
em 14.6.1999, nas quais Vossa Excelência poderá medir o seu franco pen-
samento a respeito dos problemas em análise, naquelas reportagens.

A Mainardi Propaganda reflete todos os anseios de Enio, seu titular,
homem sério, honesto, respeitado, polêmico, criativo e sem qualquer pre-
conceito, coisa ridícula, nefasta, tanto na sua concepção empresarial, quanto
de vida.



Toma, também, a liberdade de anexar o Projeto de Lei n. 1.073/99,
bem como as variadas reportagens e notícias resultado da campanha publi-
citária questionada.

Reportagens

Após a notícia da propositura da ação, bem como da retirada dos
outdoors de circulação, eis que manifestações de apoio ocorreram e ocor-
rem, devendo-se transcrever alguns destaques:

Flávio Pierucci (Professor de Antropologia da USP):

“(...) a justificativa do magistrado ao mandar retirar os outdoors
seria ‘execrada’ pela comunidade científica. Mesmo na melhor das
intenções, o despacho parte do pressuposto de que os negros per-
tencem a uma raça e foram ofendidos pela campanha publicitária.

(...) não há raça biológica ou genética. As ciências sociais admitem
apenas diferenças culturais, e não fisiológicas.”

O ilustre advogado Arnaldo Malheiros Filho, perguntado, respondeu
ao O Estado de S. Paulo, de 8.8.1999: “O racismo é um pretexto para
suprimir o direito de participar de um debate sobre o projeto que quer
proibir armas.”

O ilustre Juiz do Tribunal de Alçada Criminal Doutor José Renato
Nalini declinou: “(...) é saudável a discussão sobre assuntos relevantes,
principalmente nos dias de hoje, quando ocorre uma perda de legitimidade
dos parlamentos na sociedade massificada.”

Em entrevista publicada sob o título Governo deve rediscutir projeto
de lei sobre armas (O Estado de S. Paulo, de 5.8.1999), o Deputado Relator
Alberto Fraga é textual: “Foi feito por pessoas que nada entendem de se-
gurança pública.”



De policiais que não quiseram ser identificados (O Estado de S. Pau-
lo, de 5.8.1999): “Quando o bandido sabe que você é policial, ele não quer
saber, não lhe dá chance alguma.”

Já o Senhor Ministro da Justiça Doutor José Carlos Dias defende a
erradicação da miséria para combater a violência e prevê a necessidade de
uma discussão mais ampla, inclusive em nível internacional, a respeito do
projeto precipitado de desarmamento total.

Reações das Pessoas em São Paulo
Publicitários ou não

Após todo o noticiário envolvendo o processo ora contestado, a agên-
cia e seu titular receberam centenas de ligações, e-mails, correspondên-
cias, dignas de juntada, para que possa o Magistrado dispor de subsídio
para a prolação de uma decisão justa, ante o que pensa a nossa gente.

Ante ao exposto, finalmente, requer seja julgado o feito, extinguindo-
o sem julgamento do mérito, conforme os artigo 269, inciso I do Código
de Processo Civil, com as punições previstas.

Caso assim não entenda, justa seria a imediata revogação da liminar
concedida, permitindo, caso queira, a Agência-ré dar continuidade à
veiculação da campanha.

Diz a Vossa Excelência que está promovendo reconvenção contra o
Estado-autor, em razão do ferimento da imagem da empresa-ré, face à
ação proposta, afetada não só no aspecto material e patrimonial como, e
sobretudo, no aspecto moral, cujos reflexos são incomensuráveis, trazen-
do prejuízos de toda sorte.

Requer, desde logo a Vossa Excelência que todos os documentos e os
termos desta contestação se incorporem como argumentos do processo de
reconvenção.



Assim, requer a Vossa Excelência a total improcedência do pedido,
com a procedência da reconvenção, condenando-se o Estado-autor nesta
ação a pagar todas as custas, no décuplo, verba de sucumbência a ser arbi-
trada por Vossa Excelência, mais todas as despesas e cominações deriva-
das da litigância de má-fé, segundo o artigo 17 da Lei n. 7.347/85 e a
legislação processual civil aplicável, sem prejuízo do pleito do ressarci-
mento civil pelos danos causados à ré.

Protesta-se por todos os meios de prova em direito permitidos, de
modo especial o depoimento pessoal do representante legal do Estado-
autor, sob pena de confissão, perícia publicitária, oitiva de testemunhas,
juntada de novos documentos e tudo mais que necessário for para a prolação
de uma sentença justa.

Nesses Termos

P. Deferimento

São Paulo, 30 de agosto de 1999

ANTONIO PARAGUASSÚ LOPES



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, nos autos da ação civil
pública que promove em face de Mainardi Propaganda Ltda., tendo toma-
do ciência da contestação ofertada pela ré, vem à presença de Vossa Exce-
lência apresentar a réplica do autor, dizendo e ponderando a Vossa Exce-
lência o seguinte:

I - Do Acerto na Antecipação da Tutela

A extensa e prolixa contestação apresentada pela ré demonstrou, de
forma patente, o induvidoso acerto da antecipação da tutela concedida por
Vossa Excelência na forma da postulação inaugural.

Inobstante, como argumento para revogação da medida, a ré tem a
ousadia de assinalar que o autor, o Vereador presidente da Comissão Ex-
traordinária de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o Movimento Na-
cional de Direitos Humanos, o jornalista negro ofendido, além de, óbvio, o
próprio magistrado, tiveram uma péssima leitura da peça publicitária.

Para fundamentar a sua irresignação, assinalou a ré que bastava qual-
quer perito mediano na área de publicidade para se fazer uma leitura dife-
renciada do outdoor guerreado.

Acrescentou, ainda que um “(...) pouco de análise antropológica e
sociológica da coisa teria evitado essa situação vexatória”.

Ainda, segundo a ré, a Procuradoria “deveria ter se assessorado de
tecnicidade na área de propaganda, para uma análise mais conseqüente da
profundidade da peça publicitária em questão”.

Ou seja, segundo a ré, o espírito da mensagem não foi alcançado
nem pelo Estado, nem pela Procuradoria, nem pelo Vereador, nem pelo



Movimento Nacional de Direitos Humanos, nem tampouco pelo jornalista
negro que externou publicamente a sua indignação através de artigo publi-
cado em jornal.

Ora, um questionamento óbvio se impõe: Afinal a propaganda publi-
citária desenvolvida pela ré estava voltada a quem? Qual o público alvo?
Técnicos em propaganda, sociólogos e antropólogos ou o povo em geral?

Não faz o menor sentido tamanha desfaçatez.

O que se discute nesta demanda, por óbvio, é o impacto causado e
produzido pela propaganda ao povo, ao homem comum, normal, a qual-
quer um, destinatário da mensagem.

Tais considerações irracionais da ré somente reforçam, ab initio, o
provável interesse escuso na veiculação da mensagem que, segundo ela
própria, para ser corretamente compreendida, de forma conseqüente, de-
mandaria o pronunciamento preliminar de antropólogos, sociológos e, ainda,
de peritos na área de publicidade.

A antecipação da tutela foi, sem qualquer sombra de dúvida, a deci-
são adequada, legal e, sobretudo, lídima frente aos interesses difusos vio-
lados pela mencionada peça publicitária.

Nesse aspecto, destaca-se que a característica básica do interesse difuso
é sua indivisibilidade, ou, como bem leciona Rodolfo Camargo Mancuso,
“no sentido de que serem insuscetíveis de partição em quotas atribuíveis a
pessoas ou grupos estabelecidos” (Interesses difusos, p. 77).

Trata-se, como preleciona J. C. Barbosa Moreira, de uma “espécie de
comunhão, tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por
força, a satisfação de todos, assim como a lesão de um só implica, ipso
facto, lesão da inteira coletividade”.



A inicial veio devidamente acompanhada de prova inequívoca da in-
dignação e ofensa externada, publicamente, por um integrante da raça
negra.

Sob esse aspecto, portanto, nem mais um comentário.

O dano derivado da campanha se externava e se perpetuava de forma
contínua, de sorte que a antecipação da tutela, além de medida adequada e
escorreita, derivou do princípio da necessidade de se estancar o mal, evi-
tando-se danos maiores que comprometeriam a própria eficácia da presta-
ção jurisdicional postulada.

Nesse sentido, uníssono o entendimento da doutrina:

“Presentes os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo
Civil, é dever do juiz deferir o pedido, assim como, em caso contrá-
rio, imperativa será a decisão denegatória. Não custa salientar, mais
uma vez, que o que está em jogo, em incidentes desta natureza, são
direitos constitucionais fundamentais, cuja garantia não pode ficar
sujeita nem ser objeto de disposição arbitrária de quem quer que
seja, principalmente do juiz, cuja missão é zelar pela efetividade
dos direitos” (Teori Albino Zavascki, Antecipação da tutela, p. 108).

Por último, não pode o autor deixar de observar que a ré teve ao seu
dispor mecanismos legais adequados estabelecidos na lei processual para
se insurgir quanto à antecipação da tutela. Ante a preclusão havida, por
força de sua inércia, induvidosa a conclusão de ter ela própria se convenci-
do do acerto da medida.

II - Das Preliminares

As preliminares suscitadas pela defesa constituem-se em um apanha-
do de arguições desconexas e que não guardam um mínimo de técnica, na
forma estabelecida pela lei processual.



Nesse sentido, o autor observa que os ataques indevidos direcionados
pela defesa ao Estado, à Administração pública, aos seus prepostos, à ges-
tão do Programa Estadual de Direitos Humanos, constituem-se em ques-
tões absolutamente inócuas, trazidas à baila indevidamente pela ré, em
sede preliminar, provavelmente por força da precariedade e inconsistência
de matérias relevantes e pertinentes a serem exploradas pela defesa.

Não é a Administração pública que está em julgamento nesta deman-
da. Nem tampouco a eficiência do Estado no desenvolvimento de progra-
mas sociais.

Acrescente-se que a desinformação é a tônica da defesa, que se apega
em argumentos e fatos irrelevantes, alheios ao objeto da lide, com fim
único de descentralizar o enfoque básico principal, que está voltado para a
tutela dos interesses difusos efetivamente lesados pela mencionada cam-
panha publicitária.

O direito de ação é sagrado, constitucionalmente previsto e, se algu-
ma má-fé existe – deve ser averiguada na conduta da ré.

A ré suscitou a inépcia da inicial, retirando o conceito de inépcia da
Enciclopédia Saraiva.

Suscitou a inépcia, centrando-se no dispositivo legal da legitimidade
de partes.

Na sequência, misturou o interesse de agir, a legitimidade de parte, a
má-fé, a causa de pedir e ainda os pressupostos processuais, não funda-
mentando qualquer das alegações, circunstância que, data venia, além de
atécnica, não teve outro fim senão o de demonstrar a total impertinência
de todas as arguições.

Recorreu aos dicionários (não jurídicos) para arguir preliminares in-
sustentáveis, abandonou o Código de Processo, que não lhe agasalha em
qualquer das arguições, e, arrematando, sem qualquer fundamento fático e



jurídico pertinente, centrou o seu ataque no Estado e seus prepostos, em
questões alheias ao objeto da presente ação.

A inicial discorreu e comprovou de plano os fatos de forma lógica,
embasada na lei, demonstrando, de pronto e de plano, o interesse e legiti-
midade do Estado para postulação inaugural.

Centrou o ponto básico da questão na tutela do direito difuso (avilta-
do), questão básica não enfrentada pela ré na extensa e atécnica contesta-
ção. (causa de pedir).

Em conclusão, a salada mista preliminar ofertada pela ré não evi-
denciou outra coisa senão a flagrante fragilidade de sua argumentação de
mérito, que aflorou, de forma cristalina, como de total impertinência e
impropriedade.

III - Mérito

A resistência da ré mostrou-se infundada, frágil e de absoluta
inconsistência.

Reforça a ré, na defesa apresentada, o estereótipo por ela criado para
o “bandido”.

Confira-se, nesse sentido, trechos da contestação:

“A agência buscou a maior verossimilhança possível com a imagem
que a população faz do bandidinho de farol.

(...)

Os brasileiros jovens – sobretudo os pobres – se produzem como o
que está retratado no outdoor.”

Nesse sentido, observa o autor para a gravidade da situação com que
nos defrontamos.



Assevera a ré que buscou a maior verossimilhança possível com o
bandido do farol.

Afirma que os jovens, sobretudo os pobres, se produzem como o que
está retratado no outdoor.

Conclui, por fim, que o Estado e seus prepostos não sabem como se
veste o povo.

Ora, quem é que criou o estereótipo do bandido. O Estado ou a
Mainardi?

As razões de defesa apresentadas pela ré refletem e reforçam, ainda
mais, o caráter preconceituoso da campanha. Confira-se que ela própria,
sem qualquer cerimônia, equiparou o pobre ao bandido.

Não foi o Estado, nem tampouco os seus prepostos que criaram o
modelo de bandido como fez a ré.

Se o modelo é branco, consoante atesta a sua certidão de nascimento,
nenhum efeito concreto deriva para a presente ação, mesmo porque é pos-
sível, inclusive, que recursos fotográficos tenham sido utilizados (até pro-
positalmente, quem sabe), para escurecer a imagem, já que se produziu um
outdoor em preto e branco.

O que importa para a análise da presente ação é o efeito produzido
pela imagem e mensagem no homem do povo normal.

Um negro se identificou no outdoor e se ofendeu. Outros tantos pro-
vavelmente não dispuseram de meios para expressar a sua incredulidade,
ante tamanha ousadia e impertinência.

Ainda assim, posteriormente ao ajuizamento da ação, inúmeras enti-
dades idôneas, que detêm entre seus objetivos a proteção dos direitos hu-
manos e dos direitos do negro, manifestaram o seu apoio integral à inicia-
tiva do Vereador e da Procuradoria.



Confira-se, a propósito, a documentação inclusa.

A verdade é uma só. A propaganda veiculada foi, no mínimo, de pés-
simo mau gosto, além de atentatório à ordem constitucional e infracons-
titucional brasileira.

Não tem cabimento a estratégia da ré de se socorrer da sociologia e
antropologia, ou de conceitos técnicos de raça, para minimizar os efeitos
nocivos causados pela imagem e mensagem, pois o outdoor objetivou atin-
gir o povo, e não os sociólogos ou técnicos em propaganda.

O povo desconhece os conceitos técnicos de raça, mas as pessoas
individualmente levam em conta características e traços para se identificar
e visualizar. Assim é que procede o povo.

O tipo físico e a respectiva identificação são para o povo, para o ho-
mem comum, resultado da imagem.

Qualquer tipo que tivesse sido utilizado pela ré na produção do outdoor
deixaria evidente o seu preconceito e sua idéia de produzir um estereoptipo
do “bandido”, o que, no entender do Estado, é além de impossível, absolu-
tamente descabido.

Preconceituosa seria igualmente a utilização do japonês ou do loiro,
cogitada pela defesa. Isso porque o “bandido” não tem um tipo físico que
possa ser estereotipado.

Nada há no plano físico que possa ser utilizado pela ré para produção
do seu bandido.

Utilizou-se da imagem que ela própria diz que é povo, que frequenta
jogos de futebol, e pretendeu firmar essa imagem como sendo a do ban-
dido, o que está equivocado e é de extremo mau gosto, além de
preconceituoso.



Se o objetivo básico da propaganda era fixar alguma idéia no povo,
surtiu o efeito, mas contrário ao desejado pela ré, pois, o povo não é bandido.

Assim, tratando-se de direitos difusos, basta a lesão a um que lesada
estará toda a coletividade, visto que não são divisíveis e nem determináveis
tais interesses.

Nessa linha de raciocínio, pouco importa que o modelo se apresenta
como branco. Poderia se apresentar como amarelo, ruivo ou até mesmo
pink. O que importa é que tal como apresentada a imagem no outdoor,
alcançou a mesma a sua identificação na comunidade negra.

A questão é uma só. Inúmeras pessoas se sentiram aviltadas, ofendi-
das e prejudicadas com o estereótipo criado pela ré.

O senso comum da coletividade identificou ali um homem negro, e
isso é o que importa, independentemente da cor efetiva que conste na cer-
tidão de nascimento do modelo.

Essa é a tônica do direito difuso tutelado. Os atingidos e prejudicados
são indeterminados e não estão agregados, já que se trata de interesse
fluido.

Daí porque é muito mais razoável e legítimo se partir do resultado
para se chegar à causa, do que se tentar explicar a causa.

O Estado não é preconceituoso e o arrazoado argumentativo apre-
sentado pela ilustre socióloga que encampou a defesa da ré não merece
maiores considerações, posto que a situação ocorrida se justifica, inclusive
cientificamente.

Confira-se, nesse sentido, o posicionamento do também sociólogo
Tulio Kahn, coordenador do Instituto Latino-americano das Nações Uni-
das para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente:



“(...) Em razão do estigma social que pesa sobre a condição do
negro, muitos entrevistados evitam rotular-se como tal, numa ten-
tativa de ‘embranquecimento’ como forma de ascensão social. Tanto
é assim que, segundo o último censo do IBGE, existiram no país
apenas 5% de negros. Regra geral, o método de autoclassifi-
cação produz menos negros do que o método de atribuição pelo
investigador.

(...)

Em outras palavras, respondendo diretamente à sua questão, é per-
feitamente possível encontrar pessoas que pareçam negras ou mu-
latas ou que descendam de negros e mulatos, mas cujo documento
de identificação as classifique como brancas, assim como é possível
observar o inverso. Nesse sentido, é compreensível que a comuni-
dade negra tenha se sentido discriminada com a utilização de um
personagem percebido como negro, utilizado num contexto negati-
vo, ainda que seus documentos o classifiquem como branco.

(...)

Existe um forte estereótipo que associa os pobres em geral e os
não-brancos em particular ao mundo do crime, estereótipo que é
repassado acriticamente pelos meios de comunicação e que termi-
nam por afetar amplos setores da sociedade e mesmo membros das
comunidades que dele são vítimas. (...)”.

Foi precisamente isso que confessou a ré ser o seu objetivo, na defesa.
Ao estereotipar o bandidinho do farol, como sendo jovem, pobre e exclu-
ído socialmente, criou a situação que ensejou a presente ação pois, queira
ou não queira a ré, foi ela própria que deflagrou o processo de ofensa da
comunidade negra.

Acrescente-se que a própria ré se encarregou de demonstrar que a
indigitada campanha feriu, também, o código de ética profissional.



Lançou mão da inverdade, pois o povo não é bandido, e no estereoti-
po de bandido apresentado aviltou a raça negra.

Além do mais, e no que toca à mensagem sugerida de “não vamos
desarmar os cidadãos de bem” desencadeou um estímulo ao armamento
das pessoas de bem..., afirmação e idéia que conflita com os dispositivos
legais relacionados à possibilidade de porte de arma.

Não é qualquer cidadão, ainda que do bem, que pode portar a arma. A
inicial avaliou detidamente tal questão que, a rigor, não foi enfrentada pela
defesa.

Nesse sentido, não pode se furtar o autor em comentar a “interpreta-
ção” dada à campanha pela douta socióloga que encampou a defesa da ré
ou procedeu à sua orientação. (o que não vem ao caso).

Afirma a ilustre socióloga que a mensagem era “nós, que continue-
mos com nossas armas, para defesa, para esporte, para nosso prazer”.
(grifo nosso).

Ora, convenhamos. Evidentemente, a lei vigente e disciplinadora do
porte de arma estabelece, dentre outras condições objetivas e subjetivas, a
necessidade para o porte de arma de fogo. Data venia, asseverar que o uso
de arma pode ser objeto de prazer é insano, e tal possibilidade, por certo,
não norteou o legislador, quando da elaboração da lei.

Ao contrário do que alardeia a defesa, a campanha não deixou claros
os seus objetivos, na forma com que os apresentou na contestação.

Onde que, do outdoor mencionado, se conclui que pretende a ré man-
ter acesa a chama do sagrado direito da legítima defesa?

Ao contrário. Da contestação e entrevistas concedidas pelo seu ilus-
tre representante, fica muito claro que é o mesmo conhecido como excên-
trico e polêmico colecionador de armas e que preconiza e alardeia em suas



entrevistas que toda a população deve usufruir da possibilidade de ter ar-
mas, assim como o mesmo já procede. O prazer derivado de tal conduta é,
data venia, altamente questionável.

Sem dúvida alguma é um incitamento ao armamento.

Onde o guerreado outdoor passa a idéia de que quer a ré tornar mais
drástico o porte e a venda de armas? Onde fala ou sugere o outdoor em
“adquirir, comprar (...)”, na forma preconizada pela defesa?

Nada disso está dito ou sugerido no outdoor.

A defesa também não compreendeu o que é interesse público, do pon-
to de vista técnico jurídico. Ao grafar a campanha como sendo de interesse
público, associou à campanha preconceituosa a imagem do Estado, que é,
consoante se verifica da doutrina, o ente competente a ditar o interesse
público, seja através do Legislativo, seja através do Executivo.

Assim, também por esse aspecto, insustentável a continuidade da
campanha.

Por último, destaca-se a contradição manifesta nas razões de defesa
apresentadas pela ré, e que sinalizam para sua conduta omissa e desleal
processualmente.

Assevera que, por amor à cidadania, realizou tal campanha publicitá-
ria, segundo ela consistente em apenas 45 outdoors – campanha essa su-
postamente gratuita, que não lhe acarretou nenhum gasto nem às co-parti-
cipantes (que não se dignou revelar quem são). Teria sido tal omissão aci-
dental ou proposital?

A campanha foi gratuita e os gastos totais estão limitados a R$ 250,00
(valor despendido com o salário do modelo).

Inobstante tais assertivas que vêm lançadas a esmo, sem qualquer com-
provação, de forma concomitante e num raciocínio absolutamente



teratológico, entende a ré fazer jus a uma indenização patrimonial e moral
no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Para tanto, decli-
nou os dados do seu faturamento bruto anual, que chega a 30 milhões de
reais.

Ora, convenhamos. A ré arguiu um dano hipotético, que se situa no
campo das meras conjecturas e suposições futuras, totalmente dissociado
da realidade concreta por ela própria retratada, e ainda pretende ser levada
a sério?

A verdade é uma só.

O pedido de danos morais formulado na inicial sugeria, como alterna-
tiva para sua estimativa, que se levasse em conta o valor despendido pela
ré na campanha guerreada.

Assim, as alegações da ré sobre a realização de “campanha gratuita”
pretendem apenas esvaziar o conteúdo de tal pedido, esquecendo-se,
no entanto, que, por questão de prudência, solicitou o autor, de for-
ma alternativa, que fosse tal indenização fixada segundo os critérios do
magistrado.

III - Da Agência e da Repercussão da Ação

O Estado, o Vereador, o Grupo Nacional de Direitos Humanos e,
particularmente, também a Procuradoria do Estado, nada têm contra a
agência ré, o seu representante legal, o seu histórico, a sua evolução no
mercado e a sua atividade.

Apenas a campanha publicitária específica veiculada pela ré deu causa
ao ajuizamento da ação, o que se fez com observância estrita dos termos
da lei e do sagrado direito constitucional de petição e ação.

O autor lançou mão do exercício regular de um direito, também cons-
titucional, para tutela e salvaguarda dos direitos difusos tutelados.



Nesse sentido, não se imagina como o exercício regular de um direito
sagrado possa gerar o dano hipotético sugerido e postulado pela ré.

“Ao contrário do que sempre se estabeleceu quanto aos conflitos
intersubjetivos de cunho individual, os interesses difusos, por defi-
nição, não comportam atribuição a um titular definido, em termos
de exclusividade; eles constituem a ‘reserva’, o arsenal dos anseios
e sentimentos mais profundos que, por serem necessariamente
referíveis à comunidade ou a uma categoria como um todo, são
insuscetíveis de apropriação a título reservado. Do fato de se refe-
rirem a muitos não deflui, porém, a conclusão de que sejam res
nullius, coisa de ninguém, mas ao contrário, pertencem, indistin-
tamente, a todos; cada um tem título para pedir a tutela de tais
interesses.

(...)

Tais considerações nos levam a propor o seguinte conceito, analíti-
co, para os interesses difusos: são interesses metaindividuais que,
não tendo atingido o grau de agregação e organização necessário à
sua afetação institucional junto a certas entidades ou órgãos repre-
sentativos dos interesses socialmente definidos, restam em estado
fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo.” (Rodolfo Ca-
margo Mancuso, Interesses difusos, p. 114).

Em estado fluido, esparsos e dispersos pela sociedade civil, confiram-
se a propósito as reações derivadas da propositura da presente ação e da
concessão da tutela antecipada.

O SOS Racismo, serviço jurídico do Geledés Instituto da Mulher Negra
assim se pronunciou:

“(...) vem manifestar o seu apoio irrestrito à ação empreendida por
V. Sa. contra a campanha contra o desarmamento, espalhada nos
outdoors da cidade de São Paulo, veiculada pela empresa Mainardi
Propaganda.



A propaganda em questão reitera os estigmas que historicamente
perseguem as pessoas negras, com danos irreversíveis sobre a sua
auto-estima e as suas possibilidades de afirmação social.”

Também o jornal Consciência Negra expressou solidariedade com a
providência do autor, assinalando:

“No momento em que demonstramos nosso contentamento com a
liminar, que garante a imediata retirada das ruas do material de pro-
paganda, queremos demonstrar nossa satisfação pela pronta e efi-
ciente ação da Procuradoria Geral do Estado e o desejo de que, ao
final, o posicionamento do Judiciário seja amplamente favorável à
nossa luta contra qualquer forma de discriminação.”

Também a Sociedade Comunitária Ecológica Cultural e Escola de
Samba “Fala Negão” – Zona Leste – São Paulo (SP) manifestou o seu
apoio à iniciativa e declarou:

“Outrossim, demonstramos nossa satisfação pela decisão da Justi-
ça, recolhendo os outdoors, a partir da representação feita por essa
Comissão e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, que
culminou com o rápido e atencioso posicionamento da Procurado-
ria Geral do Estado, que ajuizou a competente ação.”

Também a ACAT-Brasil – Ação dos Cristãos para Abolição da Tortu-
ra posicionou-se de forma incisiva sobre a questão.

“Entendemos de manifesta imprudência o ato da Empresa Mainardi
Propaganda, em colocar um negro ‘rotulando um determinado tipo
social’ em seu outdoor, na campanha contra o desarmamento.

(...)

Acreditamos também que o referido outdoor é um estímulo à dis-
criminação e ao preconceito.”



Também a Assessoria dos Direitos da Mulher da Secretaria da Cida-
dania e Ação Social do Município de Santo André manifestou apoio à
providência judicial, asseverando, expressamente:

“A referida campanha presta um (des)serviço a sociedade, estimu-
lando o preconceito e a discriminação contra a população negra, ao
associar a imagem de um jovem negro à imagem de bandido, pes-
soa violenta etc., etc.”

Mas não é só.

O Movimento das Mulheres Negras de Santo André encaminhou cor-
respondência ao ilustre vereador, assinalando o seguinte:

“Repudiamos a atitude dessa agência, que sob o pretexto de desen-
volver um serviço de utilidade pública, acaba por ferir a dignidade
de milhões e milhões de negros e negras que têm sua imagem asso-
ciada ao que há de pior na sociedade.”

A CUT Estadual de São Paulo, em missiva ao Vereador Presidente
Ítalo Cardoso, também posicionou-se a respeito. Confira-se:

“Ressaltamos que independente da cor da pele da pessoa que faz a
propaganda no outdoor, que a campanha é agressiva com as pes-
soas quanto ao modo de se vestir, pois a vestimenta apresentada
pela personagem do outdoor é veste que milhares de jovens da pe-
riferia usam hoje, estabelecendo assim também preconceito quanto
aos costumes desses jovens, que não são ditados pela moda da elite
dominante do nosso país.
Portanto, nós da CUT São Paulo estamos totalmente solidários,
juntamente com aqueles que sentiram-se agredidos com mais essa
forma descarada de discriminação.”

O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos também se solidarizou
com a medida, assinalando o seguinte:



“(...) apresenta o seu total e irrestrito apoio a V. iniciativa que, jun-
tamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, enca-
minhou ação civil pública.

Não há qualquer sombra de dúvida que a campanha contra o desar-
mamento, espalhada nos outdoors da cidade, veiculada pela empre-
sa Mainardi Propaganda, contém uma conotação racista, ao apre-
sentar a imagem de um jovem negro, como expressão de um bandi-
do. Sendo assim, a referida empresa transgrediu a Lei 7.716/89, no
seu artigo 20.

Além da transgressão legal, entendemos que a referida propaganda
é um estímulo à discriminação e ao preconceito vigentes em nossa
sociedade.”

O Fórum de Mulheres de Santos pronunciou-se, de forma incisiva, a
respeito:

“Por outro lado, entendemos que as entidades que representam o
Movimento Negro e as de tantos outros cidadãos que repudiam o
racismo não podem aceitar a imagem de um jovem da raça negra
como expressão do mal, do crime, do roubo.

Tal fato vem reforçar a distorcida cultura de direitos humanos que
foi imposta à sociedade e fere a Constituição Federal, transgredin-
do a Lei n. 7.716/89, no seu artigo 20.”

Nesse sentido, também o posicionamento da Casa de Cultura da Mu-
lher Negra.

“Entendemos que o ato da Empresa Mainardi Propaganda, em co-
locar um negro ‘rotulando um determinado tipo social’ em seu
outdoor na campanha pelo desarmamento, gera mais violência con-
tra milhões de jovens negros que vivem na periferia do desenvol-
vimento, herdeiros de 500 anos de discriminação, lutando para te-
rem melhores oportunidades de acesso à universidade e a um  bom



salário. A publicidade, a mídia, pelo seu impacto na opinião públi-
ca, devem ser usadas de maneira responsável, para promover o res-
peito às diversas raças, não o estigma, a segregação, transgredindo,
desta forma, a Lei n. 7.716, de 5.1.1989 (com as alterações
introduzidas pelas Leis ns. 8.882 e 9.459), no seu artigo 20: ‘Prati-
car, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor
etnia, religião ou procedência nacional’.”

Também a Câmara Municipal de Santo André posicionou-se a respei-
to, efetivando moção de repúdio à atitude discriminatória praticada pela
Empresa Mainardi.

Como se vê, inúmeras são as manifestações de apoio, em que entida-
des idôneas e respeitáveis ratificam o caráter preconceituoso e discrimina-
tório da guerreada propaganda.

Mais não é preciso dizer.

Não há que se falar em sociologia nem em antropologia. Muito menos
em qualquer tipo de perícia publicitária.

Não foi o autor que, de olhos vesgos, interpretou de forma equivo-
cada a campanha da ré. Foi o povo que efetivamente não gostou e se
ofendeu.

Tais instrumentos técnicos sugeridos pela defesa não se aplicam para
a solução desta pendência, visto que, persegue-se, aqui a solução jurídica
para consequência de um fato que é fluido, indeterminável e esparso entre
as pessoas atingidas.

Nesse sentido, impugna o autor, desde já, a pretensão da ré em reali-
zar perícia publicitária, que é medida inócua, inoportuna ante os interesses
difusos que se encontram sob tutela e representa, sobretudo, medida
procrastinatória, de nenhum relevo ou pertinência na solução do conflito
em exame.



A interpretação da campanha e o seu efeito nocivo devem ser busca-
dos no povo, e não nos peritos publicitários, consoante pretensão denun-
ciada pela ré.

A ação clama por procedência integral, na forma da postulação
inaugural.

Outrossim, para finalizar, esclarece o autor que a farta documentação
ora juntada é comprovação do efeito maléfico esparso gerado na socieda-
de civil e derivado do caráter preconceituoso da mencionada campanha.

Entretanto, desde já esclarece o autor que dispõe o Estado de teste-
munhas que poderão vir a ser ouvidas em juízo, acaso Vossa Excelência
entenda oportuna a designação de audiência de instrução.

P. Deferimento.

São Paulo, outubro de 1999

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, nos autos da ação civil pública que promove
em face da Mainardi Propaganda Ltda., em atenção ao r. despacho de fls.,
vem à presença de Vossa Excelência esclarecer que, no entender do Esta-
do, a matéria de fato necessária ao deslinde da presente ação resta devida-
mente comprovada nos autos, através de documentação pertinente.

No mais, a questão de mérito parece ser essencialmente jurídica, ra-
zão pela qual entende adequado o julgamento antecipado do feito.

P. Deferimento.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da
Fazenda Pública - São Paulo.

Processo n. 1.769/99

Ação Civil Pública

Mainardi Propaganda Ltda., por seu advogado infra firmado, nos au-
tos da ação civil pública que lhe move o Estado de São Paulo, em cum-
primento ao r. despacho de fls., vem especificar as provas que deseja
produzir.

1 - Perícia publicitária, para que se faça a análise técnica das peças
(outdoors) que motivaram os processos em andamento.

Informa que indicará o seu assistente técnico, que será uma das maio-
res autoridades na área da publicidade e propaganda no Brasil.

2 - Requer o depoimento pessoal do representante legal do Estado-
autor, sob pena de confissão.

3 - Ouvida de testemunhas, cujo rol será, na oportunidade processual,
apresentado.

4 - Juntada de novos documentos.

Justificação

A perícia é indispensável para a prolação da decisão, ao final. Trata-
se de um processo que envolve atividade diferenciada, com aspectos pou-
co conhecidos por leigos, ciência e arte no mundo da criação intelectual.
A ação envolve conceitos sui generis, sempre dependentes da crítica
especializada.

O depoimento pessoal do representante legal do Estado poderá trazer
ao julgador até o colhimento da rainha das provas, a confissão, ou outras
facetas que digam do interesse e sua legitimidade processuais.



É evidente que as provas documentais e testemunhais, propiciarão à
Justiça os melhores meios para uma decisão justa, coisa única que se quer.

Excelência, o presente processo já causou à ora requerente prejuízos
inimagináveis, daí necessitar-se, para que tudo não resulte na total invia-
bilidade da empresa, de provas robustas, indiscutíveis, impulsionadoras de
uma decisão que seja justa e perfeita.

Esperando ter cumprido o r. despacho de Vossa Excelência, aguarda
tão-só, ao final, não lhe sejam negados os direitos inalienáveis previstos
em lei.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2000

ANTÔNIO PARAGUASSÚ LOPES



MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Autos n. 1.769/99

Meritíssimo Juiz:

O feito, como anotou o autor em fls., comporta julgamento antecipa-
do, motivo pelo qual esta Promotoria de Justiça também não tem provas a
produzir.

São Paulo, 23.2.2000

TÚLIO TADEU TAVARES
Promotor de Justiça

COTA JUDICIAL

Processo n. 1.769/99

Este Magistrado não entendeu a utilidade e a necessidade da prova
pericial pleiteada pela requerida. Deverá este, portanto, explicar melhor as
razões do pedido, adiantando os quesitos que pretende formular, a fim de
que o Juízo possa avaliar sua pertinência.

São Paulo, 28.2.2000

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA PERÍCIA

Excelentíssimo Senhor Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública – São
Paulo

Processo n. 1.769/99

Mainardi Propaganda Ltda., pelo seu advogado infra firmado, nos
autos da ação civil pública que lhe move o Estado de São Paulo, em cum-
primento ao r. despacho de fls., relativamente à perícia requerida, diz o que
se segue:

A atividade publicitária, embora se tenha acerca dela uma visão
simplista, é especializada, segundo a lei que a regula, na “arte e técnica do
estudo da concepção, da execução e da distribuição”, com o objetivo da
promoção de venda de serviços ou de idéias.

É um processo intelectual profundo, exigente cientificamente, pois o
seu conteúdo sociológico e psicológico depende de conhecimentos
envolventes da obra de criação do espírito.

Tanto é assim, Excelência, que o Código de Auto-regulamentação
Publicitária (CONAR) abre caminhos de Princípios Gerais e Categorias
Especiais de Anúncios.

Isso quer dizer: a publicidade precisa de obediência a posturas legais
e éticas de conteúdo científico.

As peças publicitárias inguinadas de “preconceituosas e incitadoras à
violência”, no entender de profissionais de altíssimo nível, carecem de aná-
lise científica para que possam, ou não, como tal serem adjetivadas.

Então, peritos especializados, como diretores de criação, professores
doutores em publicidade, homens de planejamento de mídia, de pesquisas,
terão condições de trazer ao ilustre julgador conhecimentos e resultados
que permitam decisão baseada no senso compatível com a sabedoria
do direito, aliados às regras clássicas da arte, da criação intelectual e dos



conceitos técnicos que envolvem os aspectos intrínsecos de uma campa-
nha publicitária.

A publicidade é arte e é ciência. Tanto é verdade que, em determinado
momento histórico, o Ministério da Educação entendeu ser necessário às
universidades a constituição de faculdades destinadas ao bacharelado de
profissionais da publicidade, com cursos de pós-graduação, mestrado e
doutorado, tanto quanto os destinados a médicos, advogados, engenhei-
ros etc.

O CONAR, órgão que julga o lado ético da publicidade, converte em
diligência campanhas impugnadas, para que mestres da psicologia, da filo-
sofia e outros emitam pareceres técnicos coadjuvantes das suas decisões.

Ou seja, a ciência prestando sua excelsa contribuição aos julgamentos
éticos.

Ora, entende a Mainardi que muito mais valor deverá ser dado aos
meios de prova para um julgamento pelo Poder Judiciário.

Todos nós, humanos, temos nossas limitações técnicas e científicas.

Para que se complete o atendimento ao r. despacho, embora, s.m.j.,
de forma antecipada, adita quesitos que pretende formular, sem que se
esgote a apresentação de vários outros, no momento oportuno.

Quesitos Básicos

1 - Que respondam os senhores peritos, após análise dos outdoors
questionados, se artística e cientificamente tais peças se inserem no con-
ceito de preconceituosas.

2 - Que respondam os senhores peritos, após análise dos outdoors
questionados, se artística e cientificamente tais peças se inserem no con-
ceito de incitadoras à violência.

3 - Qual o material e técnicas usados na fotografia que compõe a peça
e se ela passou por processos que a descaracterizassem, bem como a



imagem do modelo fotografado, com relação a cor, características e ângu-
lo de visão e fundo, induzindo o público a interpretações variadas e dúbias.

4 - Como teria “lido” o público alvo em geral seu texto e sua mensa-
gem, à luz dos conceitos transmitidos e à luz da técnica publicitária.

5 - Podem os senhores peritos responder até onde vai a leitura factual
explícita da peça publicitária e onde se inicia a leitura subjetiva abstrata,
dando margens à interpretações outras.

6 - A fotografia do modelo será um mero ícone representativo da
mensagem?

Conclusão

A pertinência da perícia tecno-publicitária é tão grande que, entende a
Mainardi, sem ela uma decisão justa não poderá acontecer.

Imaginemos, Excelência, um processo de adulteração de documentos
discutida, negar-se uma perícia documentoscópica.

Ora, ao olhar de qualquer leigo, é evidente que ela não aparece.

Uma falsificação de assinatura num cheque pode ser perfeita, ao olhar
do leigo.

Em ambas, a ciência e arte da documentoscopia e grafotecnia pode-
rão informar ao Juiz da causa a verdade científica do dolo.

Ante ao exposto, espera ter esclarecido a Vossa Excelência as razões
da necessidade da perícia, pois entende que sem ela estará tendo limitações
no seu sagrado direito de defesa.

Nestes termos

Pede deferimento

São Paulo, 17 de março 2000

ANTÔNIO PARAGUASSÚ LOPES



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Autos n. 1.769/99

Nos autos da Ação Civil Pública n. 1.769/99, o Ministério Público do
Estado de São Paulo, pelo seu representante, no exercício das suas atribui-
ções, como custos legis, manifesta-se nos termos a seguir.

Versa o presente feito sobre ação civil pública movida pelo Estado de
São Paulo em face da empresa Mainardi Propaganda Ltda.

Concedida a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, a ré foi citada
e ofertou contestação; o autor replicou.

Em sede de contestação, aduziu a ré, de forma truncada, desconexa e
não usual, em síntese, o seguinte:

a) que a tutela antecipada concedida deve ser revogada, alegando que
a versão da inicial é preconceituosa e há ausência de prova inequívoca da
alegação;

b) inépcia da inicial, desagregada de causa de pedir. Mais: que o autor
agiu de má-fé, devendo experimentar as conseqüências da lei processual
regente da matéria (CPC, art. 16 e ss. e art. 17 da Lei n. 7.347/85);

c) que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito;

d) no mérito, que o tipo físico estampado no outdoor em questão é de
um brasileiro, não de um negro, como colocado na inicial;

e) que não foi violado nenhum direito.

É o breve relato.

A prolixa contestação, acompanhada de farta documentação, não tem
o condão de infirmar os fatos e os fundamentos expendidos na inicial.



Senão, vejamos.

A antecipação da tutela se impunha na espécie, devendo ser mantida.

Os requisitos necessários à concessão – e manutenção – da tutela
antecipada estão presentes, havendo prova inequívoca dos fatos alegados.

Não é necessário olhos de perito em matéria de publicidade, tampouco
de sociólogo ou antropólogo, como quer a ré, para se assimilar que a pre-
gação estampada no outdoor impugnado tem cunho discriminatório.

A colocação da ré dá a entender que a campanha impugnada é pública
tão-só porque os cartazes foram distribuídos pela cidade, mas dirigida a
especialistas, técnicos na área de propaganda, um público bem seleto e
restrito. Contudo, isso não é verdadeiro. A campanha, como foi empreen-
dida, é pública e dirigida ao público em geral, à sociedade como um todo.
E é justamente aí que ela peca, pois aos olhos do homem médio, do co-
mum do povo, ela é ofensiva. De tanto e de tal forma que atingiu o cidadão
Joni Anderson: “Como negro e cidadão me sinto ofendido.”

A ré foi injusta – arrogante até – quando chamou de preconceituosas
as ilustres Procuradoras do Estado subscritoras da exordial. Também foi
infeliz ao tecer veemente diatribe contra o vereador representante, o Mo-
vimento Nacional de Direitos Humanos e o jornalista que expressou sua
indignação à sua campanha. Bem que poderia exercer o seu legítimo direi-
to de defesa de uma forma mais elegante, com urbanidade. Afinal, num
Estado Democrático de Direito, todos têm direito à manifestação do pen-
samento, bem como de repudiar os que são ofensivos, havendo, doutro
lado, a possibilidade de responsabilização pelos danos decorrentes dos
excessos e desvios. E a ré, pelo seu ofício, deveria ser a primeira a compre-
ender isso.

Enfim, para obstar a perpetuação de dano a interesse difuso, que se
confunde com o interesse da sociedade no seu todo, indivisível por nature-
za, estando presentes os requisitos legais – prova inequívoca do alegado,



verossimilhança da alegação, receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração, em boa hora veio a antecipação da tutela, que deve ser mantida.

Por outro lado, como bem anotou o autor, ao não se insurgir contra a
concessão da tutela antecipada, usando, para tanto, dos mecanismos ade-
quados, a ré com ela se conformou, aceitando-a porque correta.

As preliminares devem ser rejeitadas, todas.

A inicial não é inepta. Ela reúne todos os requisitos do artigo 282 do
Código de Processo Civil, descrevendo, com clareza solar, os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido.

A legitimidade do autor é incontestável. Advém do próprio texto do
artigo 5º da Lei n. 7.347/85:

“A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministé-
rio Público, pela União, pelos Estados (...).”

A alegação de que o autor agiu de má-fé não tem nenhum amparo,
nenhum indício, sendo totalmente inconsistente. Descabia, portanto, a pre-
tensão de sujeição do autor às sanções da litigância de má-fé.

Não comporta, o feito, extinção, sem que o mérito seja julgado.

No mérito, não tem melhor sorte a ré.

A campanha, ainda que negado de pés juntos pela ré, é sim precon-
ceituosa e discriminatória. E pior: representa um verdadeiro incitamento
ao armamento das pessoas que chama “do bem”. E isso confessadamente,
na extensa e desconexa contestação. É até bizarro que, num instante em
que se busca o desarmamento da população, justamente para que homi-
cídios praticados por motivos banais, fúteis, deixem de acontecer, argu-
mente a ré que os homens do bem devem se armar para o exercício da
legítima defesa. É a pregação da guerra. A guerra entre os homens do bem



contra os homens do mal, contrariando a política do desarmamento da
população, em busca da paz, da tão sonhada paz, da vida comunitária pa-
cífica. É simplesmente lamentável. Um absurdo!

E o tamanho da ofensa, do estrago, do dano, enfim, pode ser medido
pelas manifestações da Comissão Justiça e Paz da Consolata do Brasil, do
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Central Única dos Trabalha-
dores, Secretaria de Cidadania e Ação Social – Assessoria dos Direitos
Humanos da Mulher de Santo André, Movimento de Mulheres Negras de
Santo André, várias entidades de Santo André, da Prefeitura Municipal até
a União Municipal do Estudantes Secundaristas de Santo André, Socieda-
de Comunitária, Ecológica, Cultural e Escola de Samba “Fala Negão” Zona
Leste – São Paulo, Jornal Consciência Negra, Ação dos Cristãos para a
Abolição da Tortura, da Professora Doutora Antonia Aparecida Quintão,
Casa da Cultura da Mulher Negra, Câmara Municipal de Santo André,
Fórum de Mulheres de Santos, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, Institu-
to Latino-americano das Nações Unidas Para Prevenção do Delito e Tra-
tamento do Delinqüente, todas, todas contra a campanha encetada pela ré.

Nem se diga, como fez a ré, amiudemente, que o tipo físico estampa-
do no impugnado outdoor é de um brasileiro, “o protótipo de todos os
filhos jovens deste país (...) a Agência não mentiu, nem distorceu; mas
buscou a maior verossimilhança possível com a imagem que a população
faz do ‘bandidinho de farol’”. Nada mais distorcido. O protótipo dos filhos
jovens deste país – se for possível falar-se num especificamente – com
certeza não é a de um “bandidinho de farol”, trajando gorro e portando
uma arma na mão. Definitivamente não. E a melhor resposta à ré dá-lhe o
povo, e não um técnico em publicidade: “Ressaltamos também, indepen-
dente da cor da pele da pessoa que faz a propaganda do outdoor, que a
campanha é agressiva com as pessoas quanto ao modo de se vestir, pois a
vestimenta apresentada pela personagem do outdoor é veste que milhares
de jovens da periferia usam hoje, estabelecendo assim também preconceito



quanto aos costumes desses jovens, que não são ditados pela moda da elite
dominante do nosso país” (Central Única dos Trabalhadores – Estadual
São Paulo).

Ainda que a certidão de nascimento do personagem do outdoor ca-
racterize-o como branco, o fato é que a comunidade negra, entidades e
pessoas ligadas ao combate à discriminação e ao preconceito de raça e cor
sentiram ou entenderam que a campanha da ré é discriminatória e
preconceituosa. E é isso o que importa.

Ante todo o exposto, esta Promotoria de Justiça, protestando pela
produção das provas necessárias à comprovação dos fatos descritos na
inicial, aguarda a manutenção da tutela antecipada, sejam rejeitadas as pre-
liminares levantadas pela ré e, ao fim, seja a ação julgada procedente, nos
termos propostos.

São Paulo, 12 de janeiro de 2000

TÚLIO TADEU TAVARES
Promotor de Justiça



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, nos autos da ação civil
pública que promove em face de Mainardi Propaganda Ltda., em atenção
ao r. despacho de fls, e tendo tomado ciência da justificação da perícia
apresentada pela ré, vem à presença de Vossa Excelência ponderar e ob-
servar o seguinte:

I - Da manifestação de fls. efetivada pela ré fica evidente que a preten-
dida perícia é providência inócua, inoportuna, além de manifestamente
protelatória, impondo-se o seu pronto indeferimento, na forma do artigo
130 do Código de Processo Civil.

II - Do que se colhe do processado até aqui, e tendo em conta o
objeto específico da demanda posto à apreciação deste r. Juízo, dano a
direito difuso violado pela ré com a guerreada campanha publicitária, (e já
demonstrado nos autos) flagrante a impertinência da perícia, à luz do dis-
posto no artigo 420, parágrafo único, inciso I.

Confira-se, a propósito, que a prova do fato não depende de conheci-
mento especial de técnico, pelas seguintes razões, a saber:

• Tratando-se de direito difuso, a lesão a um caracteriza a lesão a
sociedade inteira, restando robustamente documentada e comprovada nos
autos a repercussão negativa da campanha publicitária desenvolvida pela
ré no povo, notadamente na comunidade negra.

• Em função de tal constatação, eventual concessão de perícia, na
forma pretendida pela ré, representaria providência contraditória com a
própria natureza do direito tutelado, que não enseja avaliação técnica es-
pecializada, de perito publicitário, mas o contrário.



• Considerando-se que a campanha desenvolvida pela ré tinha em mira
o povo, é justamente a repercussão nesse “povo” que deverá ser levada em
conta para solução da pendência.

Em função da tal constatação, evidente ainda que a mencionada perí-
cia é também providência manifestamente desnecessária, em vista das de-
mais provas produzidas e já encartadas nos autos (art. 420, parágrafo úni-
co e inc. II), que é, justamente, a repercussão da providência judicial pro-
movida pelo Estado autor no povo.

Por último, e à vista dos quesitos adiantados pela ré, no afã de justifi-
car a pretendida perícia, observa o Estado que não está em julgamento,
in casu, a campanha publicitária, do ponto de vista científico e/ou artístico.

Irrelevante também a verificação de quais técnicas fotográficas foram
utilizadas na elaboração da campanha, pois o que está em jogo não é a
técnica utilizada, mas sim o impacto derivado da campanha no homem do
povo normal, a qualquer um, sendo inócua a apuração e ou elucidação das
técnicas de fotografia eventualmente utilizadas.

Por último, os demais quesitos ofertados deixam evidente o intuito da
ré em desvirtuar o objeto de avaliação, pois não estaria o senhor perito
judicial habilitado a se pronunciar sobre “como teria lido o público alvo em
geral o texto, à luz dos conceitos transmitidos pela técnica publicitária”. O
povo desconhece a técnica publicitária, sendo de absoluta irrelevância a
avaliação técnica publicitária, frente ao efeito nocivo e maléfico já produ-
zido, e provado nos autos pela opinião pública.

Nenhuma avaliação técnica de sociólogo ou de perito publicitário se-
ria capaz de apagar ou minimizar os efeitos maléficos já espalhados e deri-
vado da mencionada campanha, robustamente comprovados nos autos.

Nada mais é preciso dizer.



O Estado aguarda, serenamente, o indeferimento da prova pretendi-
da, eis que incabível e manifestamente desnecessária, à luz do texto pro-
cessual vigente.

P. Deferimento.

São Paulo, 12 de abril de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



SENTENÇA

Décima Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital

Processo n. 1.769/99

Vistos.

O Estado de São Paulo promoveu ação civil pública em face de
Mainardi Propaganda Ltda. Alegou, em síntese, ser a ré responsável por
campanha publicitária, veiculada através de outdoors, que representava
ofensa à comunidade negra e também à lei, por trazer a caracterização de
um jovem negro como marginal, e por incentivar o porte de armas pelos
cidadãos.

Foi concedida a antecipação de tutela, sendo ordenada a retirada de
todo o material publicitário referente à campanha, no âmbito da Capital.

Interveio o Ministério Público no feito, na qualidade de custos legis.

Apresentou a ré contestação, em que pediu a revogação da liminar
concedida, argüindo a seguir preliminar de inépcia da inicial. No mérito,
negou que a campanha publicitária contivesse qualquer espécie de ofensa.

Foi trazida aos autos reconvenção, em que o reconvinte pediu inde-
nização por danos morais e patrimoniais, havendo contestação por parte
do reconvindo.

Houve réplica.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, não se vislumbra qualquer traço de inépcia da ini-
cial. Muito pelo contrário, tal peça processual distingue-se pela excelente
formulação, situando-se com clareza todos os requisitos e elementos do
artigo 282 do Código de Processo Civil.



Ausente a litigância de má-fé, pois, ao contrário, defende o autor inte-
resses relevantes de caráter social violados.

Ainda preliminarmente, o feito encontra-se maduro para julgamento,
pois as questões controvertidas são de direito. Desnecessária a perícia pu-
blicitária, uma vez que juridicamente pouco ou nada acrescentará.

Quanto ao mérito, a procedência do pedido é apenas parcial.

Pelo que se observa dos autos, motivou a campanha publicitária le-
vada a efeito pela ré o encaminhamento de projeto de lei ao Congresso
Nacional que determina a inteira proibição da venda de armas de fogo à
população.

O tema é bastante polêmico e o debate a respeito refoge aos limites da
demanda. Breves considerações são, entretanto, necessárias.

É possível depreender a preocupação da ré, representando a convic-
ção do Senhor Enio Mainardi, de que o Poder Público tem-se mostrado
extremamente ineficiente em combater a criminalidade e o desarmamento
proposto deixaria os cidadãos indefesos, diante da crescente escala de
criminalidade, o que os legitimaria a portar armas de fogo.

Abstém-se o Juízo de tecer maiores considerações a respeito do tema,
deixando claro, somente, de que pessoalmente é contrário ao porte de
arma, que estatisticamente apenas ao marginal beneficia, pois em regra o
“homem de bem” não sabe manusear e utilizar arma de fogo.

O Estado é reflexo de toda a sociedade, na qual estamos incluídos e
somos responsáveis por suas deficiências. Os maus políticos aí existentes
resultam do impensado exercício do voto.

Não é correto o posicionamento da contundente crítica ao Estado,
colocando-se à margem os “cidadãos do bem” que, por isso, estariam legi-
timados a armar-se.



É necessário exigir dos governantes uma política de segurança mais
efetiva, cabendo tão-somente à polícia portar armas de fogo.

Portanto, muito embora contrário ao porte de arma, senão aos
credenciados pelo Poder Público, não se deve subtrair o direito de mani-
festação daqueles que discordam de tal posicionamento, como o Senhor
Enio Mainardi.

A Carta Política do Brasil permite-lhe a livre expressão do pensamen-
to, traduzida pela campanha publicitária que se desenvolveu.

Não, porém, sem responsabilizar-se pelas conseqüências do equivo-
cado conteúdo representado pelo outdoor.

Acolhe-se, contudo, o argumento de que o Senhor Enio Mainardi não
teve a intenção de ofender a raça negra, tanto que utilizou-se de um mode-
lo da raça branca.

Entretanto, equivocou-se pelo modo que produziu sua manifestação,
pois o resultado expresso em sua propaganda causou indignação social,
induziu muitos a enganos, pois de fato levou a crer que um negro era
retratado no outdoor.

O mais grave, entretanto, é associar a figura do bandido à pessoa
pobre, aparentemente negra, tipo comum presente nas ruas. Imperdoável é
criar um estereótipo, justamente associando ao tipo físico dos mais co-
muns a pessoa do bandido, como se essas pessoas não fossem “da paz”,
quando na sua esmagadora maioria são gente idônea e trabalhadora.

A propaganda é preconceituosa, pois associa o jovem pobre, aparen-
temente negro, ao bandido, à figura ameaçadora do malfeitor.

Preocupou-se essencialmente a contestação em criticar o Estado e os
que denunciaram o preconceito representado pelo outdoor. Tal estratégia



é inútil, pois não foi capaz de camuflar os equívocos da campanha publici-
tária, que certamente ofendeu a inúmeras pessoas, e isso é o que importa
nesta demanda

Cumpre registrar finalmente que a procedência do pedido não é com-
pleta, porque não se vislumbra o intento de promover, pela ré, o armamen-
to da denominadas “pessoas do bem”. Clara é a intenção da ré, ao revés,
contrariamente ao projeto de total desarmamento da população, de pre-
servar-se o direito de portar armas do cidadão “de bem”, sem que isso
signifique que a pessoa “de bem” deixe de se submeter ao rigores da lei
para portar armas.

Outrossim, não pode ser atendido o pedido consistente da condena-
ção da ré na obrigação de efetivar a necessária “contra-propaganda”, pois
genérico o conteúdo desta, não tendo o autor precisado os seus dizeres,
bem como a utilidade e a necessidade da medida.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para conde-
nar a ré ao pagamento de danos morais difusos, devido às instituições que
detenham em seus objetivos a erradicação do racismo e o combate à discri-
minação racial, no montante, apurável em liquidação de sentença, equiva-
lente aos gastos despendidos na campanha objeto desta demanda. Reci-
procamente sucumbentes, as partes arcarão com os honorários dos res-
pectivos patronos e as custas serão igualmente divididas.

P.R.I.C.

São Paulo-SP, em 5 de maio de 2000

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA

Décima Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital
Processo n. 1.769/99
Vistos.
A Fazenda do Estado opôs embargos declaratórios à sentença de fls,

na ação que contende com Mainardi Propaganda Ltda. Alega omissões e
contradições do julgado.

Conheço dos embargos que são tempestivos.
Houve, de fato, algumas das deficiências apontadas pela Fazenda, em

seu recurso.
Tendo sido concedida a antecipação da tutela por este Juízo, nada foi

mencionado na sentença.
Quanto à fixação dos danos morais, entretanto, a sentença se ateve ao

pedido, concedendo exatamente o que fora pleiteado. Não há omissões.
No que diz respeito à sucumbência, razão assiste à embargante, que

não poderia ser considerada sucumbente, ausente a má-fé.
Entretanto, tal ponto da sentença não é passível de modificação pelos

embargos, que teriam caráter infringente. Apenas a sucumbência da ré não
foi fixada.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios da Fazen-
da do Estado, para tornar definitiva a antecipação da tutela e fixar a verba
de sucumbência da ré, consistente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro, com moderação, em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).

P.R.I.C.
São Paulo, em 29 de maio de 2000
OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública do Estado São Paulo

Processo n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, nos autos da ação civil
pública que promove em face de Mainardi Propaganda Ltda., vem, res-
peitosamente, perante Vossa Excelência, irresignada em parte com ter-
mos da r. sentença prolatada às fls., interpor recurso de apelação parcial,
requerendo a Vossa Excelência se digne receber e processar o presente, na
forma da lei, encaminhando-se os autos, oportunamente, ao Tribunal
Superior.

Nestes termos,

P. deferimento.

São Paulo, 20 de junho de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Razões de Apelação

Apelante: O Estado de São Paulo
Apelado: Mainardi Propaganda Ltda.

Egrégio Tribunal

Ínclitos Magistrados

Insurge-se o Estado de São Paulo, em face da r. decisão proferida às
fls. Apenas no tocante a fixação de sucumbência, ao autor, por conta do
provimento parcial da demanda.

Pleiteou o Estado autor a procedência da demanda com vistas à sus-
pensão da propaganda (o que foi concedido a título de tutela antecipada),
bem como a condenação em danos morais.

A r. decisão proferida em primeira instância tornou definitiva a tutela
antecipada concedida e condenou a ré no pagamento de danos morais, a
serem apurados em sede de execução de sentença.

Inobstante o reconhecimento praticamente integral do pedido vesti-
bular, a r. decisão, de forma equivocada, carreou ao Estado ônus de
sucumbência, carreando ao autor metade do pagamento da custas e hono-
rários advocatícios, dispondo, na parte dispositiva, a obrigação de divisão
de tal ônus entre as partes.

Interpostos os embargos de declaração em face da r. decisão, para
abordagem específica de tal tópico do decisório, o Magistrado a quo reco-
nheceu, de forma expressa, o equívoco havido, à luz do texto legal, ponde-
rando, entretanto, que tal ponto do decisório não seria passível de modifi-
cação, dado que assumiriam os embargos o caráter infringente.

Esse, portanto, o único tópico de irresignação do Estado-autor,
que enseja reapreciação, no âmbito desta Colenda Corte, para revisão e
reforma.



Com efeito. O Estado, enquanto autor na ação civil pública, não está
sujeito ao pagamento de custas e honorários, sob pena de violação ao con-
tido no artigo 18 da Lei n. 7.347/85.

Nesse sentido, uníssono o posicionamento da doutrina e jurisprudência.

“Repetiu-se aqui, o mesmo sistema da ação popular constitucional
(art. 5º, LXXIII CF), dispensado o autor da ação civil pública do
adiantamento das despesas processuais, bem como isentando-o da
condenação nas verbas de sucumbência (despesas processuais e
honorários de advogado), salvo se tiver agido com comprovada
má-fé” (Ada Pellegrini Grinover e outros, Código de Defesa do
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 2. ed., Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 654).

Com efeito. À luz do texto legal, somente a associação autora sofrerá
condenação em custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios,
e, mesmo assim, quando houver comprovada má-fé, por parte desta.

Nesse sentido, expresso já é o reconhecimento do próprio Magistra-
do a quo a respeito da questão, que apenas não procedeu a reforma do r.
decisório, em obediência às regras processuais atinentes aos recursos.

Com tais ponderações, requer o Estado a reapreciação de tal tópico
da decisão, procedendo-se a reforma da mesma apenas nesse tópico, e
carreada a sucumbência exclusivamente à ré, por ser medida de direito e
de justiça.

São Paulo, 20 de junho de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



AUTORIZAÇÃO PARA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO

Processo PJ n. 2.879/99
Interessado: Mainardi Propaganda Ltda.
Assunto: Ação Civil Pública

Endosso as razões apresentadas pela Procuradora Chefe da 6ª
Subprocuradoria para embasar o pedido de autorização para desistência
da apelação parcial apresentada, por entender que os ônus impostos à Fa-
zenda do Estado não justificam o risco de inversão do julgamento propi-
ciado pelo processamento do recurso adesivo da ré.

Observando estar pendente de julgamento recurso de apelação da ré-
reconvinte contra o indeferimento da inicial de reconvenção (decisão
agravável), submeto o presente ao douto Subprocurador Geral do Estado
– Área do Contencioso para análise e encaminhamento que julgar devido.

Esclareço, outrossim, que o prazo para apresentação de contra-ra-
zões à apelação adesiva encerra-se, segundo conta, no próximo dia 29.

GPJ, 24 de agosto de 2000

CARMEN LÚCIA BRANDÃO
Procuradora do Estado Chefe

CRISTINA MAURA R. S. M. FERREIRA
Procuradora do Estado Chefe Substituta



Processo PJ n. 2.879/99
Interessado: Mainardi Propaganda Ltda.
Assunto: Ação Civil Pública – Processo n. 1.769/99 – 13ª VFP – Contra-

propaganda

Urgente

1 - Recebido nesta data.

2 - Encaminhe-se, preliminarmente, à Senhora Coordenadora do Grupo
de Direitos Humanos da PGE Doutora Flávia Piovesan, com solicitação
de manifestação sobre a proposta apresentada pela Procuradoria Judicial.

SUBG., aos 28 de agosto de 2000

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
Subprocurador Geral do Estado Contencioso



Processo: PJ n. 2879/99
Interessado: Mainardi Propaganda Ltda.
Assunto: Ação Civil Pública - Processo n. 1.769/99 - 13ª VFP - Contra-

propaganda

Senhor Subprocurador Geral

Trata-se de pedido de desistência de recurso de apelação parcial in-
terposto pela Fazenda Estadual, concernente à condenação em sucumbência,
bem como de contra-razões a serem apresentadas pela Fazenda Estadual,
em face do recurso da ré.

Na hipótese, propôs a Fazenda Estadual ação civil pública em face da
Mainardi Propaganda Ltda., sob o argumento de que a campanha publici-
tária “Você é da paz, eles não: Vamos desarmar os bandidos. Não os cida-
dãos de bem”, veiculada por outdoors, apresentava forte conteúdo discri-
minatório, relativamente à raça negra. Ademais, significava uma incitação
ao armamento da população. Foi concedida a antecipação de tutela, sendo
determinada a retirada de todo material publicitário referente à aludida
campanha.

A ação foi então julgada parcialmente procedente, nos termos da sen-
tença, que entendeu ser a propaganda discriminatória e ofensiva à popula-
ção negra, condenando a ré ao pagamento de danos morais difusos, em
importância equivalente aos gastos despendidos na campanha publicitária.
A sentença fixou sucumbência recíproca.

Da decisão foram opostos embargos declaratórios, acolhidos em par-
te, para tornar definitiva a antecipação de tutela e fixar a verba de
sucumbência da ré. No tocante à sucumbência imposta ao Estado, o ma-
gistrado afirmou que, embora tivesse o Estado razão, tal ponto da sen-
tença não seria passível de modificação pelos embargos, que teriam ca-
ráter infringente. Em face disso, interpôs a Fazenda Estadual recurso de



apelação parcial, concernente apenas à condenação em sucumbência, a fim
de que esta fosse arcada exclusivamente pela ré.

Ocorre que a ré perdeu o prazo de recurso de apelação e, em face da
apelação parcial interposta pelo Estado, apresentou recurso adesivo, re-
portando-se a toda questão de mérito e requerendo a reforma integral da
decisão.

A Procuradora do Estado encarregada do feito propõe a desistência
do recurso de apelação por parte do Estado, o que implicaria em a ré
perder a possibilidade de ver o seu recurso adesivo conhecido e eventual-
mente provido. Propõe também o não-oferecimento de contra-razões, em
face do recurso da ré.

Manifesto minha absoluta concordância com a proposta de desistên-
cia de recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual. Dois são os
argumentos em prol do pedido de desistência: a) a ré perderia a oportuni-
dade de ver rediscutido o mérito, que transitaria em julgado; b) a condena-
ção de sucumbência do Estado poderá ser feita em grau de recurso de
ofício, conforme previsão do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, concordo com a manifestação da Procuradora encar-
regada, endossada pela Chefia da Unidade, no sentido de ser formulado o
pedido de desistência do recurso de apelação parcial interposto pela Fa-
zenda Estadual, bem como de não serem oferecidas contra-razões ao re-
curso da ré.

Encaminhe-se ao Senhor Subprocurador Geral do Estado da Área do
Contencioso para apreciação.

São Paulo, 29 de agosto de 2000

FLÁVIA PIOVESAN
Procuradora do Estado



Processo: PJ n. 2.879/99
Interessado: Mainardi Propaganda Ltda.
Assunto: Ação Civil Pública – Processo n. 1.769/99 – 13ª VFP – Contra-

propaganda

Senhor Procurador Geral

Ao acolher as razões expostas pela Senhora Coordenadora do Grupo
de Direitos Humanos, que corroboram a representação formulada pela
Procuradora encarregada da causa, submeto o presente à consideração de
Vossa Excelência, com proposta de autorização da desistência do recurso
de apelação da Fazenda do Estado, bem como para o não-oferecimento de
contra-razões ao recurso adesivo da ré.

SUBG., aos 29 de agosto de 2000

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
Subprocurador Geral do Estado Contencioso



Processo: PJ n. 2.879/99
Interessado: Mainardi Propaganda Ltda.
Assunto: Ação Civil Pública – Processo n. 1.769/99 – 13ª VFP – Contra-

propaganda

Acolho as razões expostas pela Subprocuradoria Geral do Estado –
Área do Contencioso e pela Senhora Coordenadora do Grupo de Direitos
Humanos e autorizo a desistência do recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado, bem como o não-oferecimento de contra-razões do
recurso adesivo no processo em referência.

Restitua-se, com urgência, o processo à Procuradoria Judicial, para
conhecimento. Antecipe-se por fac-símile.

GPG., aos 29 de agosto de 2000

MARCIO SOTELO FELIPPE
Procurador Geral do Estado



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, nos autos da ação civil
pública que promove em face de Mainardi Propaganda Ltda., vem, respei-
tosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar desistência do re-
curso de apelação parcial interposto em face da r. decisão, requerendo a
Vossa Excelência se digne homologar a desistência ora formulada, na for-
ma da lei.

P. Deferimento.

São Paulo, 30 de agosto de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Processo n. 1.769/99

Homologo a desistência do recurso de apelação interposto pela Fa-
zenda do Estado de São Paulo e julgo prejudicada a interposição de recur-
so adesivo pela ré, tendo em vista que o cabimento deste depende da exis-
tência do recurso principal, conforme inteligência do artigo 500, III do
Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e, após, diga a autora sobre o
prosseguimento.

Int.

São Paulo, 15 de setembro de 2000

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



EXECUÇÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública do Estado de São Paulo

Processo n. 1.769/99 - Ação Civil Pública

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora infra-assinada, nos au-
tos da ação em epígrafe, que promove contra Mainardi Propaganda Ltda.,
desejando dar início à execução da parte líquida da r. decisão, vem, respei-
tosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos
da inclusa memória de cálculo e solicitar a citação da executada para paga-
mento da importância discriminada, no prazo de 24 horas, sob pena de
penhora.

Termos em que,

Pede Deferimento.

São Paulo, 10 de novembro de 2000

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



CONTESTAÇÃO DO ESTADO – RECONVINDO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, tendo sido citado para
os termos da reconvenção interposta pela Mainardi Propaganda Ltda., re-
quer a Vossa Excelência se digne determinar a juntada aos autos da contes-
tação do Estado-reconvindo, para os devidos fins e efeitos de direito.

Considerações Fáticas Preliminares

Por força da ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo na
tutela dos direitos difusos violados por propaganda publicitária, a reconvinte
ajuizou a presente ação, com vistas ao ressarcimento de danos patrimoniais
e morais derivados da ação principal promovida pelo Estado, danos esses
estimados na quantia precisa e específica de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais).

Como fundamento do pleito indenizatório, alicerça-se a reconvinte
no nada jurídico.

Nesse sentido, esclarece o Estado que leu e releu, por diversas vezes,
a inicial da reconvenção e não conseguiu localizar o fundamento fático-
jurídico autorizador da interposição da ação.

Segundo a reconvinte, o Estado, o Vereador, o Movimento Nacional
de Direitos Humanos, o jornalista negro ofendido, além de, óbvio, o pró-
prio magistrado, tiveram uma péssima leitura da peça publicitária.

A reconvinda não avaliou a campanha através de perícia publicitária,
nem tampouco consultou sociólogos e antropólogos para proceder à correta
interpretação da campanha.

Assim, baseada tão-só na circunstância de que não poderia a reconvinte
sofrer uma ação judicial, apresentou a presente demanda, que tem como



causa geradora a ação principal promovida pelo Estado, alegando conse-
qüências patrimoniais e morais sérias, ora postuladas na presente ação.

Preliminarmente

I - Carência da ação – Falta de interesse de agir

Segundo a melhor doutrina, o interesse de agir deriva do binômio
necessidade/adequação na providência judicial postulada.

Propor ou prosseguir em ação judicial não constitui, em si, abuso de
direito ou ato ilícito.

Ao contrário.

O direito à ação é sagrado, previsto constitucionalmente e não pode,
só por si, gerar ato ilícito passível de indenização.

A inicial da reconvenção se assenta em dano hipotético, dano em tese,
o que data venia, não tem o condão de gerar qualquer responsabilidade.

Inexistindo dano material comprovado, efetivo e tampouco dano moral
presumido, verifica-se, de plano, que a ação não se alicerça na necessidade
da providência judicial, nem tampouco apresenta-se adequada à hipótese
retratada e documentada nos autos.

A repercussão inimaginável da ação alegada pela defesa não procede.

Os jornais apenas noticiaram a medida e a respectiva decisão de tutela
antecipada.

A reconvinte menciona incalculáveis prejuízos de natureza moral e
patrimonial, imensas consequências financeiras, sem demonstrar sequer um
único real de prejuízo.

Centra o pedido no dano hipotético futuro, faz referência, apenas, ao
dano em tese.



Confira-se, a propósito, a base em que se assenta o pedido da recon-
vinte: “Tal ato impensado poderá levar ao descrédito (...) ao eventual afas-
tamento de clientes tradicionais, e à inviabilidade de qualquer novo negó-
cio, estancando-se a vida normal da empresa.”

O verbo utilizado, no tempo condicional, dá a correta dimensão da
coisa: Poderá.

A divagação, a suposição sem base concreta e a projeção futura con-
dicional do prejuízo é a tônica da inicial.

Ante a arguição de dano eventual, futuro, hipotético e em tese, inexiste
qualquer responsabilidade, o que, por consequência lógica, traduz-se na
inexistência de qualquer direito à reparação, razão pela qual, preliminar-
mente, impõe-se o reconhecimento da carência de ação por falta de inte-
resse de agir e extinção do feito, nos termos exatos do que preceitua o
artigo 267, VI do Código de Processo Civil.

II - Inépcia da inicial – Falta da causa de pedir

A reconvinte parte de um raciocínio teratológico. Projeta no futuro
danos hipotéticos e incertos e sem qualquer prova, ainda que indiciária,
postula danos patrimoniais na ordem de R$ 1.500.000,00 e a mesma quan-
tia para danos morais.

A reconvinte deu causa ao ajuizamento da ação principal. Deflagrou
uma campanha de inegável mau gosto, incitou a discriminação, o precon-
ceito, lesou interesses e direitos difusos, e ainda se acha no direito de pleitar
danos?

O Estado reconvindo sente dificuldade em proceder a defesa, até por-
que não há causa de pedir definida, nem, tampouco, transparece o interes-
se de agir.

Qual a necessidade da demanda indenizatória, se nenhum prejuízo
resta demonstrado? Não há sequer menção direta a tais prejuízos. Toda



referência de prejuízo, quer patrimonial, quer moral, é hipotética, projeta-
da para o futuro, para o talvez, quem sabe, poderá...

Não há como se proceder à defesa de dano hipotético, virtual, proje-
tado para o futuro, mediante condições e parâmetros desconhecidos e não
declinados.

O direito de petição e ação é sagrado, é constitucional, não se vislum-
brando de que maneira o exercício de um direito regular, legítimo e legal,
pode configurar ato ilícito gerador de indenização.

A causa de pedir está centrada, evidentemente, nos fatos narrados e
respectiva fundamentação jurídica. O tão-só fato da ação judicial principal
é o fundamento desta demanda, que se assenta no nada jurídico.

Ausente causa de pedir, a inépcia da inicial emerge com clareza e
transparência, impondo-se a extinção da ação, nos exatos termos do que
preceitua a lei processual.

“Indenização – Responsabilidade Civil – Dano moral e material –
Pedido genérico sem indicação dos parâmetros à análise da questão
– Inépcia – Ação extinta – Decisão mantida – Recurso não provi-
do” (TJSP – Apel. Cível n. 262.065-1/Valparaiso – 6ª Câmara de
Direito Privado – Relator: Munhoz Soares – j. 20.6.1996).

III - Do não cabimento da reconvenção

Segundo dispõe a legislação processual, o réu poderá oferecer
reconvenção ao autor, no mesmo processo, toda vez que a reconvenção
seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

O que se discute na demanda principal é a lesão ao direito difuso da
coletividade, o impacto nocivo causado e produzido pela propaganda de-
senvolvida pela ré ao povo, ao homem comum, normal, a qualquer um
destinatário da mensagem.



A causa de pedir da ação principal é o interesse difuso violado, ao
passo que a reconvenção é dirigida contra o Estado e não guarda qualquer
conexão com o objeto da ação principal.

Tampouco guarda conexão com fundamento da defesa, que não nega
os fatos relatados e documentados na ação principal, mas apenas se limita
a dar outros contornos jurídicos ou outras consequências aos atos e fatos
relatados.

Pondera o reconvindo que ainda que a ação principal venha a ser julgada
improcedente, de tal circunstância não será automática a penitência e o
cabimento da pretensão da reconvinte deduzida em sede de reconvenção.

Tal circunstância, só por si, é indicativa de que a presente demanda
não é necessária, não é útil e não tem qualquer relação de conexão com a
ação principal intentada pelo Estado.

Constatada a falta de conexão com a inicial e/ou com o fundamento
da defesa, impõe-se o reconhecimento de não-cabimento da mesma e sua
pronta extinção, na forma preconizada pela lei, arcando a reconvinte com
as custas processuais e honorários advocatícios.

III - Mérito

Nesse tópico, igualmente, a pretensão deduzida pela reconvinte é in-
fundada, frágil e de absoluta inconsistência.

O dano hipotético e em tese não é indenizável, sendo de absoluta
impertinência a conduta da ré em apresentar a discriminação do quantum
indenizatório, seja a título de dano patrimonial, seja a título de dano moral,
sem comprovar sequer um único real de prejuízo.

Aliás, nesse sentido, além de contraditória, a postura da reconvinte
chega a ser cínica e de provável má-fé.



Se a campanha publicitária que foi paralisada foi integralmente gratui-
ta, não sendo por ela despendidos mais do que R$ 250,00, de onde se
extrai a cifra astronômica apresentada na reconvenção?

Ora, ao prejudicado incumbe provar o prejuízo.

Segundo Aguiar Dias:

“(...) o que o prejudicado deve provar na ação é o dano, sem consi-
deração ao seu quantum, que é matéria de liquidação. Não basta,
todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixe, na ação,
seja capaz de produzir dano. É preciso que prove o dano concreto,
assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando
para liquidação a avaliação de seu montante.” (apud Rui Stocco,
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, p. 441).

O prejuízo deve ser certo. Essa a regra básica essencial da reparação.
Na hipótese dos autos, procedeu a reconvinte de forma contrária.

Declinou de forma pormenorizada o montante dos danos, a sua cifra,
cifra essa que não se respalda sequer na sequência fática por ela própria
retratada.

Entretanto, deixou de comprovar a existência do dano em si, quer o
patrimonial, quer o moral.

Não há qualquer sustentação de ordem fática e jurídica para o pleito
formulado.

O dano hipotético não justifica a reparação.

Nesse sentido, uníssona a jurisprudência.

“Se não se comprovam as perdas e danos durante a ação – não
pode esta vingar. Só se apuram em execução, quando evidenciados
na ação.” (TJSP – 5ª Câmara, RJTJESP 97/225).



“Não basta alegar um pretendido prejuízo; é indispensável sua pro-
va, que deverá ser feita na ação principal, porque do contrário, trans-
formar-se-ia a instância de execução em instância de acertamento
de direito.” (TJMG RF 194/258).

“Os danos hão de ficar cumpridamente provados na fase de conhe-
cimento, sob pena de ser julgada a ação improcedente; somente a
apuração de seu quantum é que pode ser relegada para execução
quando os elementos constantes – dos autos – autorizam decisão a
respeito da sua liquidez.” (TJSP RT 512/113).

“A jurisprudência é pacífica no entendimento de que não se pode
falar em indenização quando o autor não comprova a existência do
dano.” (TJSC RT 568/167).

“Indenização – Perdas e danos – Ausência de comprovação cabal
de prejuízos aferíveis economicamente – Dano hipotético que não
justifica a reparação – Ação improcedente – Recurso não provido.”
(TJSP – RJTJ 120/75).

“Não é indenizável o chamado dano remoto, que seria conseqüên-
cia indireta do inadimplemento, envolvendo lucros cessantes para
cuja efetiva configuração tivessem de concorrer outros fato-
res que não fosse apenas a execução a que o devedor faltou.”
(JTJ 141/114).

“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do ato
culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento. Se
dano não houver, falta matéria para a indenização. Incerto e even-
tual é o dano quando resultaria de hipotético agravamento de le-
são.” (RT 612/244).

Como se vê, manifestamente problemática a apresentação de contes-
tação aos danos hipotéticos pleiteados em valor certo na inicial da
reconvenção.



Meras alegações sem acompanhamento de indicativos ou contornos
claros dos danos postulados não tornam a inicial factível, nem tampouco
ensejam a apropriada contestação por parte do reconvindo.

Por outro lado, e ainda que se embarque na teratológica visão criativa
desenvolvida pela reconvinte, no sentido de ter suportado danos derivados
do evento, o Estado não poderia responder por ato de terceiros.

O ajuizamento de ação é ato lícito, legal e, se porventura tivesse a
mídia repassado idéias equivocadas e ferido indevidamente a imagem da
reconvinte, não seria o Estado culpado por tal atitude.

Tais assertivas constituem-se em delírios da reconvinte, mesmo por-
que o episódio não ocupou o espaço na mídia, nem na extensão, nem
tampouco no mérito das informações transmitidas ao povo, como alega a
reconvinte.

A reconvenção é de manifesta improcedência. Protesta por todos os
meios de prova em direito admitidos e desde já impugna a pretensão da
reconvinte na realização de perícia publicitária, que é providência indevida
que não encontra qualquer utilidade prática e/ou jurídica nos autos da
mencionada ação.

P. Deferimento.

São Paulo, outubro de 1999

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, nos autos da reconvenção
promovida por Mainardi Propaganda Ltda., tendo tomado ciência da do-
cumentação anexada pela reconvinte às fls., vem à presença de Vossa Ex-
celência ponderar o seguinte:

I - A documentação anexada pela reconvinte parece inócua e de ne-
nhum relevo para definição do mérito da demanda por ela proposta contra
o Estado.

II - Não é nesta demanda que vai obter a reconvinte o seu intento de
impedir a aprovação do mencionado projeto de lei relativo ao desarma-
mento, cuja tramitação se opera em palco próprio, o Congresso Nacional.
Sabe bem a reconvinte que não concentra este Juízo, à vista de demanda
por ela proposta, qualquer interferência nesse assunto que, aliás, não inte-
gra a essência da questão meritória posta à apreciação e julgamento deste
Juízo, nem na ação principal, muito menos na reconvenção.

III - Na ação principal, discute-se o interesse e direito difuso violado
pela campanha publicitária desenvolvida pela ré.

IV - Nesta, discute-se a indenização teratológica pleiteada pela
reconvinte e fundada essencialmente em genéricas suposições hipotéticas.

A documentação anexada se apresenta, por conseguinte, como de
nenhum relevo ou importância para definição do mérito das questões
efetivamente postas à apreciação deste Juízo.

Por último, não pode deixar o Estado de observar a mudança inusita-
da e inexplicável de postura ora apresentada pela reconvinte.



A seqüência fática narrada na vestibular da reconvenção carece de
veracidade e de qualquer comprovação mínima.

O dano teratológico pleiteado na vestibular ora é apresentado como
consumado.

A noticiada desgraça já se abateu sobre a reconvinte: a venda da em-
presa, a transferência de clientes, perda de contas, homologação de con-
tratos de trabalho de vinte funcionários, desemprego generalizado,
paralização de prospects, divulgação maliciosa e negativa por alguns ór-
gãos (...) o processo de quebra (...) amplamente divulgado pela mídia.
Onde? Quando? De que maneira?

Onde pretende a reconvinte chegar?

Na inicial, a despeito de fixar valor certo para indenização patrimonial
e moral, não comprovou a reconvinte nem mesmo indiciariamente um úni-
co centavo de prejuízo (quer patrimonial, quer moral). Aliás, nem poderia,
pois inexistiu a divulgação maliciosa a que se refere, mormente por parte
do Estado.

Agora, além de nada provar, entende que o dano restará provado em
perícia de auditoria? Onde? Por quê? Qual o nexo de causalidade entre a
demanda proposta pelo Estado em tutela do direito difuso e todas essas
novidades lançadas na réplica? (também desacompanhadas de qualquer
indício de pertinência).

O Estado desde já impugna a pretensão de perícia que, data venia,
ante o que resta documentado nos autos pela reconvinte, é evidência de
intuito meramente procrastinatório e inútil.

P. Deferimento.

São Paulo, 13 de dezembro de 1999

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



Juízo de Direito da Décima Terceira Vara da Fazenda Pública

Processo n. 2.305/99

Vistos.

Mainardi Propaganda Ltda. e Enio Mainardi ajuizaram reconvenção,
nos autos da Ação Civil Pública n. 1.769/99, em face do Estado de São
Paulo, deduzindo, como pedido, indenização de R$ 1.500.000,00 (um mi-
lhão e quinhentos mil reais), a título de danos patrimoniais, e igual quantia,
a título de danos morais, em virtude da reconvinda ter proposta ação objeti-
vando a imediata paralisação de campanha publicitária desenvolvida pela
autora-reconvinte, campanha essa intitulada “Você é da paz, eles não: Va-
mos desarmar os bandidos. Não os cidadãos de bem”, e levada a efeito por
meio de outdoor, no qual fora retratado um jovem negro, usando gorro,
com uma venda nos olhos e portando arma.

No prazo, o réu confessou a ação e ofereceu impugnação ao valor da
causa, alegando que a reconvinte postulou indenização no montante de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e valorou a causa em R$ 100.000,00
(cem mil reais). Sobreveio réplica nos autos da reconvenção.

Julgada procedente a impugnação ao valor da causa, foi determinado
à reconvinte que procedesse ao recolhimento das custas em comple-
mentação. Apresentou a reconvinte pedido de reconsideração dessa deci-
são, que restou inacolhido pelo Juízo, intimando-se-a, uma vez mais, ao
recolhimento da diferença das custas.

É a síntese do necessário. Decido.

Impõe-se o indeferimento da inicial.

Dispõe, com efeito, o artigo 284 do Código de Processo Civil que a
petição inicial deve ser emendada quando não preencher os requisitos dos
artigos 282 e 283. Determinado à reconvinte que recolhesse as custas



processuais em complementação, em razão de a decisão que julgou proce-
dente a impugnação ao valor da causa ter restado irrecorrida, desatendeu a
ora autora a determinação judicial. Dessa forma, assim procedendo, infrin-
giu o comando da norma do artigo 284, parágrafo único do Código de
Processo Civil.

Decorre, portanto, a imposição legal de indeferimento da petição ini-
cial, ex vi do parágrafo único do artigo 284 do Diploma Processual
vigente.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 295,
VI do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo, nos termos do
artigo 267, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamen-
to de custas e honorários advocatícios, ora arbitratos em R$ 5.000,00 (cin-
co mil reais), atualizados desde o ajuizamento da ação.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Distribuidor e arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 3 de abril de 2000

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazen-
da Pública

Ref. Autos n. 1.769/99

Reconvenção

O Estado de São Paulo, por sua Procuradora, tendo sido citado para
os termos da reconvenção interposta pela Mainardi Propaganda Ltda., vem,
com fundamento nos artigos 261 e 258 e 259 do Código de Processo Civil,
interpor impugnação ao valor da causa, baseado nos seguintes fatos e fun-
damentos de direito.

I - A reconvinte ingressou com ação reparatória postulando a
indenização de danos patrimoniais e morais, no montante total de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo definido e discriminado
expressamente a quantia certa de R$ 1.500.000,00 a título de danos
patrimoniais e R$ 1.500.000,00 devida a título de danos morais.

II - Valorou a causa no montante de apenas R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

III - Inobstante a convicção do Estado-reconvindo de que a recon-
venção interposta é manifestamente incabível, dada a ausência de conexão
entre a postulação formulada na reconvenção com os fundamentos da ini-
cial da ação principal, e também com os fundamentos da defesa, patente e
induvidoso, à luz do texto processual (art. 259, II do CPC) que, se tratan-
do de ação indenizatória, a reconvinte valorou a causa de forma equivoca-
da, provavelmente visando à diminuição das custas judiciais.

Postula valor líquido e certo de R$ 3.000.000,00 e valorou a causa
em apenas R$ 100.000,00.

A valoração da causa está em desacordo com os preceitos proces-
suais, razão pela qual, constatado o desacerto da reconvinte, impugna-se o



valor concedido à reconvenção visto que se trata de pleito indenizatório e
que deve, por determinação legal, traduzir o montante patrimonial
perseguido.

Nesse sentido, uníssona a jurisprudência:

“Para traduzir a realidade do pedido, necessário que o valor da
causa corresponda à importância perseguida, devidamente atualizada
à data do ajuizamento da ação (TRF – Agr. n. 49/966).” (Theotônio
Negrão, Comentários, art. 258-3).

O valor da causa, in casu, deve ser definido pelo pedido numérico
expresso formulado pela reconvinte, razão pela qual interpõe a presente
impugnação ao valor da causa, que deve ser acolhida para o fim de ser
modificado o valor da causa, para a quantia de R$ 3.000.000,00, que é o
proveito econômico perseguido pela reconvinte, determinando-se, na
seqüência, a complementação do pagamento do valor das custas judiciais,
arcando a reconvinte com custas processuais e honorários advocatícios.

P. Deferimento.

São Paulo, outubro de 1999

MARIA REGINA FAVA FOCACCIA
Procuradora do Estado



ANEXOS





São Paulo, 20 de julho de 1999.

Ofício Dirhum n. 071/99

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Estamos encaminhando, em conformidade com o termo de Coopera-
ção firmado com essa Procuradoria, mais um caso de interesse desta Co-
missão. Remetemos documentos, inclusive cópia de Representação ao Mi-
nistério Público, referentes à denúncia que recebemos, envolvendo pre-
conceito e discriminação racial em propaganda através de mídia, inclusive
outdoor.

Temos a expectativa de que a Procuradoria possa entrar com ações
no sentido de preservar direitos constitucionais, incluindo urgentes medi-
das para fazer cessar tais violações, como o recolhimento de material de
propaganda.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

ÍTALO CARDOSO
Presidente da Comissão



Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Esta-
do de São Paulo

Ítalo Cardoso de Araújo (...), no exercício de mandato de vereador,
presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Humanos
e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo-SP, e João Laerte Pacheco
(...) vêm apresentar a Vossa Excelência a presente representação, em ra-
zão de denúncias de que tiveram conhecimento, comprovadas no artigo da
Revista da Folha e foto anexos, conforme se relata a seguir.

A empresa Mainardi Propaganda está fazendo uma campanha, dita de
interesse público (sic), intitulada “Você é da paz, eles não: vamos desarmar
os bandidos. Não os cidadãos de bem”. Um outdoor mostra um jovem,
usando um gorro, com uma venda nos olhos e portando uma arma. A
“personagem” é igual a milhares de jovens negros que vemos na periferia e
na região central da cidade.

A peça publicitária é um estímulo à discriminação e ao preconceito. O
tipo social apresentado tanto pode ser um office boy, um estudante que
gosta de rap e hip hop, um universitário ou um jovem desempregado,
como os milhares desta cidade, negros, brancos ou amarelos. Mas, para os
criadores da peça, ele é apenas um “pixote”, uma pessoa com todas as
características para a prática cotidiana da violência ou seja: “um cidadão
do mal”, com cara, cor e trajes de um assaltante, de um estuprador e assas-
sino.

É a Mainardi Propaganda − que se aproveitou do gesto da campanha
“Sou da Paz”, acrescentando uma arma à mão direita da personagem, ro-
tulando um determinado tipo social, como um ser do “mal”. E os cidadãos
de “bem”? Quais serão os critérios estéticos da agência para defini-los?

Claro está que não se discute aqui a questão do desarmamento, o
direito de o cidadão ter em sua casa e portar uma arma. A respeito, temos
nossa conhecida opinião. Porém, aqui trata-se de discutir o preconceito
racial embutido na campanha daqueles que são contra o desarmamento.

A partir da p. 126 o texto não está editorado.



Não podemos aceitar que o necessário debate a respeito do uso de
armas possa ser utilizado para demonstrações de preconceito e racismo.

Qualquer possível contra-argumentação de que se trata de censura
será apenas a confirmação de que a criatividade e a responsabilidade social
perderam lugar para a apelação e a inconseqüência, inaceitáveis, principal-
mente quando está em jogo a defesa de direitos constitucionais que com-
batem qualquer forma de discriminação racial.

Assim, a presente representação tem o objetivo de que os dignos re-
presentantes do Ministério Público iniciem ações competentes, no sentido
de que, entre outras possíveis:

I - através de medida urgente, consiga-se liminarmente a retirada de
circulação do aludido material de propaganda, fazendo cessar a violação
descrita;

II - como conseqüência da ação intentada, haja reparação, com ônus
para a empresa supra, na mesma mídia, a ser utilizada para campanha anti-
racismo pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos - Regional Sul I;
e

III - através de competente ação penal, respondam os responsáveis
pela violação de direitos, na forma da Constituição Federal e Lei n. 7.716/
89, particularmente seu artigo 20.

No aguardo de justiça!

ÍTALO CARDOSO
Presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Hu-

manos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo

JOÃO LAERTE PACHECO
Movimento Nacional de Direitos Humanos



Termo de Cooperação que entre si celebram a Câmara Municipal de São
Paulo e a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, para a prestação de
assistência judiciária e a promoção de direitos humanos.*

A Procuradoria Geral do Estado, neste ato, representada pelo Procu-
rador Geral do Estado, Doutor Márcio Sotelo Felippe, e a Câmara Muni-
cipal de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente, Vereador
Nelo Rodolfo, e demais membros da E. Mesa Diretora, nos termos regi-
mentais, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação, nos seguin-
tes termos:

Cláusula I - Do Objeto

O presente Termo de Cooperação tem por objeto estabelecer uma
sistemática de cooperação entre a Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo, por meio de sua Comissão de
Direitos Humanos, nos seguintes termos:

I.1 - A Câmara Municipal de São Paulo, por meio de sua Comissão de
Direitos Humanos, encaminhará à Procuradoria Geral do Estado casos
relacionados a violações de direitos humanos, a fim de que esta, por meio
da Procuradoria de Assistência Judiciária e do Grupo de Trabalho de Di-
reitos Humanos, adote as medidas judiciais e/ou extrajudiciais, quando
cabíveis, em favor de vítimas legalmente necessitadas, nos termos do arti-
go 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988 e da normatização
infraconstitucional atinente à matéria:

I.2 - A Procuradoria Geral do Estado, por meio de seu Grupo de
Trabalho de Direitos Humanos e a Câmara Municipal de São Paulo, por
meio de sua Comissão de Direitos Humanos, em cooperação, promoverão
cursos, seminários, palestras, debates, estudos e pesquisas sobre temas li-
gados aos direitos humanos:

* Publicado no DOM, São Paulo, v. 42, n. 248, terça-feira, 23 dez. 1997.



I.3 - A Procuradoria Geral do Estado, por meio do Grupo de Traba-
lho de Direitos Humanos e a Câmara Municipal de São Paulo, por meio de
sua Comissão de Direitos Humanos, manterão constante intercâmbio vol-
tado às atividades de defesa e promoção dos direitos humanos.

I.3.1 - Os expedientes a serem encaminhados à Procuradoria Geral do
Estado, nos termos do item I.1 desta cláusula, deverão conter a qualifica-
ção das partes interessadas, a exposição completa dos fatos e os documen-
tos necessários à instrução de eventual propositura de medida judicial.

I.3.2 - Entendem-se por direitos humanos, para os fins deste Termo
de Cooperação, os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais,
envolvendo interesses jurídicos individuais, coletivos ou difusos, tais como
definidos nos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, nas Cons-
tituições Federal e do Estado e na legislação infraconstitucional.

Cláusula II - Modificações

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante a
subscrição de Termo Aditivo por provocação, tanto do Procurador Geral
do Estado, quanto do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e
demais membros da E. Mesa, observados os termos regimentais e legisla-
ção aplicável à espécie.

Cláusula III - Vigência e Denúncia

Este Termo de Cooperação não implica em qualquer repasse de re-
cursos financeiros de parte a parte e terá o prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual prazo.

III.1 - O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado unila-
teralmente, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito.

III.2 - Na hipótese de denúncia do Termo de Cooperação, a Procura-
doria Geral do Estado dará continuidade ao atendimento dos casos a ela já
encaminhados.



E, por estarem de pleno acordo, subscrevem o presente Termo de
Cooperação, em duas vias de igual teor.

São Paulo, 17 de dezembro de 1997

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo:

MÁRCIO SOTELO FELIPPE
Procurador Geral do Estado

MÁRCIA JUNQUEIRA SALLOWICZ ZANOTTI
Subprocuradora Geral da Assistência Judiciária

FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN
Coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos

Câmara Municipal de São Paulo:

NELO RODOLFO
Presidente

MILTON LEITE
1º Vice-Presidente

VICENTE VISCOME
2º Vice-Presidente

HENRIQUE PACHECO
1º Secretário

TONINHO PAIVA
2º Secretário

ÍTALO CARDOSO
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da CMSP



São Paulo, 14 de setembro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Esta-
do de São Paulo

Prezado Senhor:

Nós, da Comissão Justiça e Paz dos Missionários(as) da Consolata,
presentes, entre outros lugares do mundo, em 11 países africanos (Guiné
Bissau, Libéria, Costa de Marfim, Congo, África do Sul, Moçambique,
Tanzânia, Uganda, Quênia, Somália, Etiópia), trabalhando ao serviço do
“rosto negro de Deus”, apoiamos a causa afro-americana no nosso Conti-
nente, e particularmente aqui neste grande Brasil, que é o segundo país de
população negra no mundo, tivemos conhecimento do outdoor, criado e
exibido pela empresa Mainardi Propaganda, na campanha contra o desar-
mamento, que mostrava um jovem negro, com sua imagem ligada, da for-
ma que foi exposta, à prática da criminalidade.

Achando que efetivamente se tratou de uma propaganda precon-
ceituosa e discriminatória, apoiamos a ação civil encaminhada pelo verea-
dor Ítalo Cardoso, Presidente da Comissão de D.H. da Câmara Municipal
São Paulo e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos – Sul 1, São
Paulo.

Apoiamos as campanhas contra violência e pelo desarmamento da
população, mas repudiamos toda e qualquer discriminação e preconceito,
cientes de se tratar de “violação dos direitos humanos”. Acreditamos no
Brasil “pluri-étnico” e “multicultural” e entendemos que a sua construção
é tarefa cotidiana e participativa, na qual todos estamos implicados.

Com atitudes e sentimentos solidários em tudo o relacionado com a
vida digna e plena para todos os humanos e a criação inteira, o saudamos.

PADRE SALVADOR MEDINA
Coordenador da Comissão Justiça e Paz da Consolata no Brasil



São Paulo, 17 de agosto de 1999.

Excelentíssimo Senhor Vereador Ítalo Cardoso, Douto Presidente da
Comissão de Direitos Humanos de São Paulo

Prezado Senhor:

O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, entidade que atua na
defesa dos direitos humanos, pela presente apresenta o seu total e irrestrito
apoio à vossa iniciativa, que juntamente com o Movimento Nacional de
Direitos Humanos – Sul 1, encaminhou ação civil pública.

Não há qualquer sombra de dúvidas de que a campanha contra o de-
sarmamento, espalhada nos outdoors da cidade, veiculada pela empresa
Mainardi Propaganda, contém uma conotação racista, ao apresentar a ima-
gem de um jovem negro como expressão de um bandido. Sendo assim, a
referida empresa transgrediu a Lei n. 7.716/89, no seu artigo XX.

Além da transgreção geral, entendemos, que a referida propaganda é
um estimulo à discriminação e ao preconceito vigente em nossa sociedade.

Aceite, portanto, o nosso apoio e nossos protesto de estima e
consideração.

CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS



Santo André, 5 de agosto de 1999.

Ref. Campanha intitulada “Você é da paz, eles não: vamos desarmar
os bandidos. Não os cidadãos de bem.”

Apoiamos as medidas tomadas pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara Municipal de São Paulo, em relação à campanha desenvolvida
pela empresa Mainardi Propaganda, intitulada “Você é da paz, eles não:
vamos desarmar os bandidos. Não os cidadãos de bem.”

A referida campanha presta um (des)serviço à sociedade, estimulando
o preconceito e a discriminação contra a população negra, ao associar a
imagem de um jovem negro à imagem de bandido, pessoa violenta etc.

MATILDE RIBEIRO
Assessoria dos Direitos da Mulher
Secretaria de Cidadania e Ação Social
Prefeitura Municipal de Santo André



Santo André, 11 de agosto de 1999

Prezado Senhor:

Manifestamos nosso apoio à atuação da Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara Municipal de São Paulo, no que diz respeito à campanha da
empresa Mainardi Propaganda, intitulada “Você é da paz, eles não: vamos
desarmar os bandidos. Não os cidadãos de bem.”

Repudiamos a atitude dessa agência que, sob o pretexto de desenvol-
ver um serviço de utilidade pública, acaba por ferir a dignidade de milhões
e milhões de negros e negras que têm sua imagem associada ao que há de
pior na sociedade.

O fato da Câmara Municipal de São Paulo, através da Comissão de
Direitos Humanos ter tomado tal iniciativa, é animador. A nossa luta va-
leu, e está valendo, na medida em que outros setores, no caso o Poder
Legislativo, entende que a questão da discriminação racial não é um pro-
blema a ser tratado apenas pelas entidades do Movimento Negro.

Axé

MARAISA DE FÁTIMA ALMEIDA
Movimento de Auto-estima da Mulher Negra/SP
Movimento de Mulheres Negras de Santo André



Santo André, 13 de agosto de 1999.

Ref. Representação agência Mainardi Propaganda

Prezado Senhor:

As entidades relacionadas abaixo fazem parte da organização da I
Conferência de Direitos Humanos de Santo André e vêm, através desta,
manifestar seu apoio à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Munici-
pal de São Paulo pela atitude tomada com relação à campanha desenvolvi-
da pela agência Mainardi Propaganda. É uma campanha racista, que não
presta nenhum serviço à sociedade, a não ser o de nos indignar e nos forta-
lecer, a fim de buscar ações concretas para enfrentar o racismo tão arraiga-
do no nosso dia-a-dia.

Desejamos sucesso e nos colocamos à disposição para qualquer in-
formação, na Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Santo André.

Entidades

Prefeitura Municipal de Santo André

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Movimento de Mulheres Negras de Santo André

Serviço Municipal de Água e Meio Ambiente de Santo André – De-
partamento de Relações Comunitárias

8º Grupamento de Incêndio – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar

CPA M6 da Polícia Militar

Associação Projeto CRER

Juventude Petista de Santo André

Movimento Popular de Saúde



Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara Municipal de
Santo André

Conselho Municipal de Saúde

Instituto de Governo e Cidadania do ABC

Associação de Construção Comunitária Santa Luzia

Paróquia Santa Cruz

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – Gabinete do Depu-
tado Vanderlei Siraque

Câmara Federal – Gabinete do Deputado Federal Professor Luizinho

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Santo André

Fé-minina Movimento de Mulheres de Santo André

Grupo de Terceira Idade Vivendo e Aprendendo

Diretoria de Ensino de Santo André

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André

União das Escolas de Samba de Santo André

PROPUS – Núcleo de Apoio ao Cooperativismo

Movimento Hip Hop de Santo André

União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Santo André

Ao
Vereador ÍTALO CARDOSO DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Extraordinária e Permanente de Direitos
Humanos
Câmara Municipal de São Paulo



À Comissão de Direitos Humanos Câmara Municipal de São Paulo

Ref. Outdoors com conteúdo racista

Servimo-nos do presente para externar nosso apoio à ação dessa Co-
missão no combate ao racismo, particularmente no recente caso de outdoors
com conteúdo racista, veiculado em campanha contra o desarmamento,
pela empresa Mainardi.

Outrossim, demonstramos nossa satisfação pela decisão da justiça,
recolhendo os outdoors, a partir de representação feita por essa Comissão
e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, que culminou com o
rápido e atencioso posicionamento da Procuradoria Geral do Estado, que
ajuizou a competente ação.

São Paulo (SP), 10 de agosto de 1999.

Saudações,

GILSON NUNES VITÓRIO
Coordenador da Sociedade Comunitária, Ecológica, Cultural e Esco-
la de Samba “Fala Negão” Zona Leste – São Paulo (SP)



À Comissão de Direitos Humanos Câmara Municipal de São Paulo

Ref. Ação contra outdoors racistas

Solidarizando-nos com os componentes dessa Comissão, reafirma-
mos nosso repúdio a qualquer forma de discriminação e particularmente a
racial.

Assim, por ser nosso compromisso, apoiamos a recente representa-
ção enviada por Vossa Senhoria, juntamente com o Movimento Nacional
de Direitos Humanos, à Procuradoria Geral do Estado, a respeito de dis-
criminação racial contida em outdoors de campanha contra o desarma-
mento, levada a efeito pela empresa Mainardi.

No momento em que demonstramos nosso contentamento com a
liminar, que garante a imediata retirada das ruas do material de propagan-
da, queremos demonstrar nossa satisfação pela pronta e eficiente ação da
Procuradoria Geral do Estado e o desejo de que, ao final, o posicionamento
do Judiciário seja amplamente favorável à nossa luta contra qualquer for-
ma de discriminação.

São Paulo (SP), 5 de agosto de 1999.

Atenciosamente,

A DIRETORIA
Jornal Consciência Negra



Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Esta-
do de São Paulo

Prezado Senhor

A ACAT-Brasil, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, filiada
à Fi.ACAT – Fedération Internationale de L’Action des Chrétiens pour
L’Abolition de la Torture – sediada em Paris - França, com estatutos con-
sultivos na ONU, Conselho da Europa e Comissão Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos, vem respeitosamente informar Vossa Excelência
que apoia a Ação Civil encaminhada pelo Vereador Ítalo Cardoso, Presi-
dente da Comissão de D. H. da Câmara Municipal de São Paulo e pelo
Movimento Nacional de Direitos Humanos – Sul 1/São Paulo.

Entendemos que manifesta imprudência o ato da empresa Mainardi
Propaganda, em colocar um negro “rotulando um determinado tipo soci-
al” em seu outdoor, na campanha contra o desarmamento.

Por outro lado, entendemos que as entidades que representam o Mo-
vimento Negro e as de tantos outros cidadãos que repudiam o racismo,
dentre elas a ACAT-Brasil, não podem aceitar a imagem de um jovem da
raça negra sendo utilizada como expressão do mal, do crime, do roubo.

Tal fato vem reforçar a distorcida cultura de direitos humanos que foi
imposta à sociedade e fere a Constituição Federal, transgredindo a Lei
n. 7.716, de 5.1.1989 (com as alterações introduzidas pelas Leis ns. 8.882
e 9.459), no seu artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Acreditamos também que o referido outdoor é um estímulo à discri-
minação e ao preconceito.

Com nossos protestos de estima e consideração, nos colocamos à
disposição.

São Paulo, 16 de agosto de 1999

ISABEL PERES
Coordenadora Geral da ACAT-Brasil



Excelentíssimo Senhor Vereador Ítalo Cardoso

D. Presidente da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo

Prezado Senhor,

Venho por meio desta manifestar o meu irrestrito apoio a vossa inici-
ativa que, juntamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos –
Sul 1, encaminhou Ação Civil Pública.

A campanha contra o desarmamento elaborada pela empresa Mainardi
Propaganda, ao associar a imagem de um jovem negro, como expressão de
um bandido, dissemina a cristaliza o racismo, com graves consequências
para a população de afro-descendentes.

Aceite, portanto, o meu protesto de respeito, estima e consideração e
os meus sinceros agradecimentos pela solidariedade manifestada.

São Paulo, 15 de setembro de 1999

PROFESSORA DOUTORA ANTONIA APARECIDA QUINTÃO
Professora universitária, historiadora e especialista em cultura afro-

brasileira



Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do
Estado de São Paulo

Prezado Senhor:

A Casa de Cultura da Mulher Negra, organização sem fins lucrativos,
com sede em Santos-SP, que luta pela eliminação de qualquer forma de
discriminação e violência, trabalhando em conjunto com os mais diversos
segmentos da Baixada Santista, vem, respeitosamente, informar Vossa Ex-
celência que apoia a Ação Civil, encaminhada pelo Vereador Ítalo Cardo-
so, presidente da Comissão de D. H. da Câmara Municipal de São Paulo e
pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos – Sul 1/SP.

Entendemos que o ato da empresa Mainardi Propaganda em colocar
um negro “rotulando um determinado tipo social” em seu outdoor na cam-
panha pelo desarmamento gera mais violência contra milhões de jovens
negros que vivem na periferia do desenvolvimento, herdeiros de 500 anos
de discriminação, lutando para terem melhores oportunidades de acesso à
universidade e a um bom salário. A publicidade, a mídia, pelo seu impacto
na opinião pública, devem ser usadas de maneira responsável, para promo-
ver o respeito às diversas raças, não o estigma, a segregação, transgredin-
do, desta forma, a Lei n. 7.716, de 5.1.1989 (com as alterações introduzidas
pelas Leis ns. 8.882 e 9.459), no seu artigo 20: “Praticar,  induzir ou incitar
a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional”.

Acreditamos que o referido outdoor induz e incita à discriminação e
ao preconceito contra a população negra, que, na virada do milênio, ainda
tem sua cor associada à marginalidade, ao banditismo.

Com nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

ALZIRA RUFINO
Diretora-Presidente
Casa de Cultura da Mulher Negra



Santo André, em 21 de setembro de 1999.

G. P. n. 761/09.00

Proc. n. 2.006/99

Senhor Procurador:

Cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o
Legislativo andreense, em sessão realizada no dia 16 do mês em curso,
aprovou moção de autoria dos Vereadores: Alemão do Cruzado, André
Sanches, Antonio Leite, Antonio Padre Silva, Carlinhos Augusto Carlos
Raposo, Dinah Zekcer, Franco Masiero, Heleni de Paiva, Ivete Garcia,
Joaquim dos Santos, José Montoro Filho, Luiz Manssur, Luiz Zacarias,
Marcio Pereira, Osvaldo Moura, Raulino Lima, Professor Ricardo Alvarez,
Sargento Juliano, Professor Virgílio do Prado e deste Vereador, cuja cópia
anexamos, manifestando repúdio pela atitude discriminatória praticada pela
empresa de propaganda Mainardi, quando veiculou, através de outdoor,
uma propaganda intitulada: “Você é da paz, eles não”. “Vamos desarmar
os bandidos, não ao cidadãos de bem”, com a foto de um rapaz negro
exposta.

Sendo só o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos
firmando protestos de consideração e alto apreço.

ISRAEL SANTANA
Presidente da Câmara Municipal de Santo André

Exmo. Sr.
MÁRCIO SOTELO FELIPPE
DD. Procurador da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo - Capital



Câmara Municipal de Santo André

Moção de repúdio a atitude discriminatória pela empresa de propa-
ganda Mainardi

Senhor Presidente

A empresa de propaganda denominada Mainardi veiculou através de
outdoor uma propaganda intitulada “Você é da paz, eles não”. “Vamos
desarmar os bandidos, não os cidadãos de bem”.

A referida propaganda traz a foto de um rapaz negro, de gorro e
portando uma arma, reforçando assim o estereotipo de que ser jovem e
negro é sinônimo de bandido.

Essa propaganda foi objeto de uma ação judicial de iniciativa do Ve-
reador Ítalo Cardoso, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Ci-
dadania da Câmara Municipal de São Paulo e do Senhor João Laerte
Pacheco, Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos.

O Ministério Público recebeu a denúncia, a qual foi também de pronto
acatada pelo Poder Judiciário, que proferiu decisão determinando que a
empresa retirasse os outdoors no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Tal decisão foi do Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública, Doutor Olavo
Sá Pereira da Silva.

Ocorre no entanto que a empresa sentiu-se “ofendida” com a atitude
do parlamentar e com a decisão judicial. Por essa razão está entrando com
uma ação civil de perdas e danos contra o Vereador autor da denúncia.

Ora, a liberdade de expressão é de fundamental importância para a
democracia e nos custou muito caro conquistá-la. Entretanto, não se pode
admitir que em nome desta liberdade de expressão, empresas, como a
Mainardi, firam descaradamente os direitos humanos, numa atitude fla-
grante discriminatória e ainda fazendo apologia da violência. Racismo é



crime inafiançável, de acordo com a Constituição Federal. Atitudes como
essas são inadmissíveis em um Estado de Direito.

Isso posto,

Requeremos à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental,
seja aprovada Moção de Repúdio à atitude da empresa Mainardi, pelas
propagandas discriminatórias e ainda pelo fato da referida empresa querer
se colocar na condição de vítima.

Estamos encaminhando em anexo xerox da foto tirada do outdoor,
que trata a presente moção.

Dê-se ciência desta deliberação à empresa Mainardi, ao Vereador Ítalo
Cardoso, ao Diário do Grande ABC, ao Fórum de Cidadania, à Secretaria
de Ação Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Santo André, à
Coordenação Nacional dos Direitos Humanos, à Procuradoria Geral do
Estado e ao Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública.

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1999

ALEMÃO DO CRUZADO
ANDRÉ SANCHES
ANTONIO LEITE
ANTONIO PADRE
CARLINHOS AUGUSTO
CARLOS RAPOSO
DINAH ZECKER
FRANCO MASIERO
HELENI DE PAIVA
ISRAEL SANTANA
IVETE GARCIA
JOAQUIM DOS SANTOS
Vereadores



Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral da Justiça do Esta-
do de São Paulo

Prezado Senhor,

O Fórum de Mulheres de Santos vem respeitosamente informar Vossa
Excelência que apoia a Ação Civil encaminhada pelo Vereador Ítalo Car-
doso, Presidente da Comissão de D. H. da Câmara Municipal de São Paulo
e pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos – Sul 1/São Paulo.

Entendemos que manifesta imprudência o ato da empresa Mainardi
Propaganda, em colocar um negro “rotulando um determinado tipo soci-
al” em seu outdoor, na campanha contra o desarmamento.

Por outro lado, entendemos que as entidades que representam o Mo-
vimento Negro e as de tantos outros cidadãos que repudiam o racismo não
podem aceitar a imagem de um jovem da raça negra sendo utilizada como
expressão do mal, do crime, do roubo.

Tal fato vem reforçar a distorcida cultura de direitos humanos que foi
imposta à sociedade e fere a Constituição Federal, transgredindo a Lei
n. 7.716, de 5.1.1989 (com as alterações introduzidas pela Leis ns. 8.882 e
9.459), no seu artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Acreditamos também que o referido outdoor é um estímulo à discri-
minação e ao preconceito.

Com nossos protestos de estima e consideração, nos colocamos à
disposição.

Santos, 16 de agosto de 1999.

COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE MULHERES DE SANTOS



Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Esta-
do de São Paulo

Prezado Senhor,

O Sindicato dos Urbanitários de Santos vem respeitosamente informa
Vossa Excelência que apoia a Ação Civil encaminhada pelo Vereador Ítalo
Cardoso, Presidente da Comissão de D. H. da Câmara Municipal de São
Paulo e pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos – Sul 1/São
Paulo.

Entendemos que manifesta imprudência o ato da empresa Mainardi
Propaganda em colocar um negro  “rotulando um determinado tipo social”
em seu outdoor, na campanha contra o desarmamento.

Por outro lado, entendemos que as entidades que representam o Mo-
vimento Negro e as de tantos outros cidadãos que repudiam o racismo não
podem aceitar a imagem de um jovem da raça negra sendo utilizada como
expressão do mal, do crime, do roubo.

Tal fato vem reforçar a distorcida cultura de direitos humanos que foi
imposta à sociedade e fere a Constituição Federal, transgredindo a Lei n.
7.716, de 5.1.1989 (com as alterações introduzidas pela Leis ns. 8.882 e
9.459), no seu artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Acreditamos também que o referido outdoor é um estímulo à discri-
minação e ao preconceito.

Com nossos protestos de estima e consideração, nos colocamos à
disposição.

Santos, 16 de agosto de 1999

CELINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretária de Políticas Sociais



São Paulo, 14 de setembro de 1999

Doutora Flávia Piovesan

Centro de Estudos da Procuradoria do Estado de São Paulo

Cara Doutora Piovesan,

Em resposta ao seu questionamento sobre o sistema de classificação
racial brasileiro e o rigor de seus critérios, gostaria de tecer os seguintes
comentários.

O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países com
população heterogênea, nunca exibiu um sistema birracial rígido, dentro
do qual ou se é uma coisa ou outra, sem matizes intermediários. Nosso
sistema poderia ser bem caracterizado como multiracial, onde, ao lado da
“regra das descendência”, utilizada com pouco rigor, incluem-se elemen-
tos como o status social e econômico do indivíduo, sua cor e característi-
cas físicas, como critérios complementares de classificação racial.

Assim, mesmo se descendente de negros, alguém que “pareça” bran-
co poderá ser classificado como branco no Brasil. Curiosamente, mesmo
indivíduos com clara ascendência negra são classificados por vezes como
brancos, se forem de status social elevado. Fenômeno inverso também pode
ocorrer, qual seja, o caso de indivíduos que, sem descendência negra – mas
que, em virtude de certos traços fenotípicos, como tipo de cabelo ou perfil
do nariz, ou do baixo status social, são classificados como “negros”.

Os pesquisadores da questão racial estão cientes dessas armadilhas,
tanto que, ao perguntar sobre a cor do indivíduo, utiliza-se no Brasil tanto
o método da auto-classificação pelo entrevistado quanto o método da clas-
sificação atribuída pelo investigador. A comparação dos dois métodos
classificatórios é bastante interessante e reveladora:

Quando o entrevistado se autoclassifica, ao invés das 3 categorias
tradicionais (branco, pardo, preto, segundo o IBGE), deparamo-nos com



dezenas de classificações, do tipo moreno, moreno claro, jambo, escurinho,
queimadinho etc. Em razão do estigma social que pesa sobre a condição
do negro, muitos entrevistados evitam rotular-se como tal, numa tentativa
de “embranquecimento”, como forma de ascenção social. Tanto é assim
que, segundo o último censo do IBGE, existiriam no país apenas 5% de
negros. Regra geral, o método de autoclassificação produz menos negros
do que o método de atribuição pelo investigador.

Já foi observado também que tampouco o método de atribuição pelo
investigador é isento de viés: assim, entre outros fatores, a cor atribuída
pelo investigador ao entrevistado varia em função da cor do próprio inves-
tigador. Uma mesma pessoa poderá então ser considerada branca ou ne-
gra, conforme seja mais branca ou mais negra do que aquele que lhe atribui
a cor.

Em outras palavras, respondendo diretamente a sua questão, é perfei-
tamente possível encontrar pessoas que pareçam negras ou mulatas ou que
descendam de negros e mulatos, mas cujo documento de identidade as
classifique como brancas, assim como é possível observar o inverso. Nesse
sentido, é compreensível que a comunidade negra tenha se sentido discri-
minada com a utilização de um personagem percebido como negro, utili-
zado num contexto negativo, ainda que seus documentos o classifiquem
como branco.

Existe um forte estereótipo que associa os pobres em geral e os não
brancos em particular ao mundo do crime, estereótipo que é repassado
acriticamente pelos meios de comunicação e que terminam por afetar am-
plos setores da sociedade e mesmo membros das comunidades que dele
são vítimas. Esses estereótipos não raramente servem de orientação para a
investigação de “suspeitos” de crime pela polícia e é preciso que promoto-
res e juízes tenham uma consciência precisa de sua existência, para não se
deixarem influenciar por ele em seus julgamentos. A representação dos
negros nos filmes de ficção, livros de história, campanhas publicitárias e



novelas tende não raramente a ressaltar aspectos negativos, relacionados
ao grupo, contribuindo inegavelmente para a perpetuação e reforço do
preconceito na sociedade.

No momento, é o que tenho a acrescentar com relação à sua questão.

Atenciosamente,

TULIO KAHN
Coordenador de Pesquisa do Ilanud



Aditamento de Mandado

Autor: Mainardi Propaganda Ltda.
Réu: Estado de São Paulo

Fica o mandado de fls. 264/277 desentranhado e aditado, para que o
Oficial de Justiça dê integral cumprimento conforme petição de fls. 330, a
seguir transcrita: “A FESP por sua procuradora, nos autos da ação civil
pública que promove em face de Mainardi Propaganda Ltda., requer a
Vossa Excelência se digne autorizar o desentranhamento do mandado com
vistas ao seu cumprimento na Rua Pedroso Alvarenga, 900, cj. 71-81 e 82
– Itaim – SP 30.8.2002 (a) Maria Regina F. Focaccia, OAB 73.145”. E
despacho de fls. 301. “Fls. 300: Desentranhe-se e adite-se o mandado.
Int”. SP. 10.9.2002 (a) Olavo Sá Pereira da Silva – Juiz de Direito. Nada
mais. São Paulo, em 17 de setembro de 2002. Eu, (Rosana M. V. Ferreira),
escrevente chefe, digitei. Eu, (Nilza Toshio Yoshitome), Diretora de Divi-
são, subscrevi e assino por ordem do MM. Juiz de Direito.

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



Aditamento de Mandado de Citação e Penhora

Reconvinte: Mainardi Propaganda Ltda. e outro
Reconvinda: Estado de São Paulo

Fica o mandado de fls. 245/249 aditado, para que o Oficial de Justiça
dê integral cumprimento conforme despacho de fls. 254. “Vistos. 1 – Há
depósito na principal; 2 – O valor sucumbencial executivo difere da rela-
ção de coisas no elenco penhorável; 3 – Apesar do reclamo da devedora
não se imagina pudesse ação isolada fazer naufragar o seu negócio; 4 –
Demais, é o risco da atividade empresarial bem sucedida nos ramos de
publicidade/propaganda; 5 – Repilo o pleito da executada (fls. 252/253),
uma vez que vem sedimentado em razão subjetiva indemonstrado e
incomprovado; 6 – Cumpra-se parte final do r. despacho de fls. 250; 7 –
Desentranhe-se, adite-se e cumpra-se o mandado; 8 – No satisfazer a obri-
gação, pode o executado parcelar a dívida, acaso aceito pelo credor; 9 –
Int. 10 – Cumpra-se.”Int. S. P., 16.1.2002, (a) Carlos Henrique Abrão –
Juiz de Direito.” Nada mais. São Paulo, em 27 de fevereiro de 2002. Eu,
(Márcia), Escrevente, digitei. Eu, (Nilza Toshiko Yoshitomei), Diretora de
Divisão, subscrevi.

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito



Juízo de Direito da Décima Terceira Vara da Fazenda Pública – Car-
tório do Décimo Terceiro Ofício

Proc. n. 2.305/99 – Reconvenção (em apenso a Civil Pública)

Mandado de Citação e Penhora

O Doutor Olavo Sá Pereira da Silva, MM. Juiz de Direito da 13ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, na forma da lei,

Manda, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição, que em cum-
primento deste, expedido nos autos da ação de Reconvenção movida por
Mainardi Propaganda Ltda. e outro contra o Estado de São Paulo.

Cite-se: Mainardi Propaganda Ltda. na pessoa de seu representante
legal o senhor Enio Mainardi, na Rua Doutor Clovis Oliveira, 703, apto. 7,
Morumbi, nesta Capital, para pagar a quantia de R$ 5.591,20 (cinco mil
quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos), que deverão ser
atualizados a partir de maio de 2001, até a data do depósito, no prazo de
24 horas, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para saldar o
débito, conforme peças que seguem em anexo.

Obs.: Prazo de 10 dias para embargos.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Dado e passado nesta
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, aos 8 de agosto de 2001. Eu,
(Rosana M. V. Ferreira), escrevente, digitei, Eu, (Nilza Toshiko Yoshitome)
escrivã-diretora, subscrevi.

OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
Juiz de Direito
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