
Tipo documento: 
Evento: 

CAPA PROCESSO
abertura

Capa: Parte 1

PROCESSO

Nº 5101240-50.2021.8.21.0001



Capa do
Processo
          Nº do Processo: 5101240-50.2021.8.21.0001           Data de autuação: 09/09/2021 21:25:40          Situação: MOVIMENTO

          Órgão Julgador:  1º Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre                    Juiz(a):  DEBORA KLEEBANK

          Competência:  Cível - Geral (Poa)          Classe da ação:  TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

Assuntos

Código Descrição Principal
02200304 Lei de imprensa, Indenização por dano moral, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL Sim

080605 Revisão de Tutela Antecipada Antecedente, Tutela Provisória, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO TRABALHO Não

Partes e Representantes

REQUERENTE REQUERIDO
 POLIBIO ADOLFO BRAGA   (111.606.160-00)  - Pessoa
Física

          PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO
GOMES   RS063784  

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL   (93.802.833/0001-57)  - Entidade

Informações Adicionais

Valor da Causa: R$
11.055,00

Nível de Sigilo do
Processo:

Sem Sigilo
(Nível 0) Anexos Eletrônicos: Não há

anexos

Ação Coletiva de subst.
processual:

Não Antecipação de Tutela: Indeferida Criança e Adolescente: Não

Doença Grave: Não Grande devedor: Não Idoso: Sim

Idoso - maior de 80 anos: Sim Justiça Gratuita: Não requerida
Opção por Juízo 100%

Digital:
Não

Penhora no rosto dos autos: Não
Penhora/apreensão de

bens:
Não Pessoa com deficiência: Não

Petição Urgente: Não Possui bem Apreendido: Não Processo Digitalizado: Não

Reconvenção: Não Réu Preso: Não Vista Ministério Público: Não
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SUBSTABELECIMENTO 

 

Objeto: substabelecimento para atuar em Ação de Direito de Resposta ajuizada contra o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em todos os atos processuais, medidas 

e recursos que se façam necessários, seja ao Egrégio Tribunal de Justiça Estado do Rio 

Grande do Sul, seja em relação as Cortes Superiores (STJ e STF). 

 

Pelo presente, eu, Pedro Geraldo Cancian Lagomarcino Gomes (Pedro Lagomarcino), 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº. 63.784, com escritório situado à 

Rua Mostardeiro nº. 366, conj. 501, CEP 90430-001, na cidade de Porto Alegre – RS, 

substabeleço, com reserva de poderes, a Thaís Comassetto Felix, brasileira, casada, 

advogada, com inscrição na OAB/RS nº. 81.407, com escritório profissional na Avenida 

Inácio Vasconcelos, nº. 59, sala 1001, bairro Boa Vista, na cidade de Porto Alegre – RS e a 

Adalberto Bueno Júnior, brasileiro, casado, advogado, com inscrição na OAB/RS sob o 

nº. 70.659, com endereço profissional na Av. Ipiranga, nº. 745, sala 303, na cidade de Porto 

Alegre – RS, os poderes a mim outorgados pelo instrumento procuratório já devidamente 

juntado aos autos, podendo praticar todos os atos para o bom desempenho deste mandato, 

nos autos do processo. 

 

 

 

Pedro Lagomarcino 
OAB/RS 63784 

 

PEDRO GERALDO 

CANCIAN 

LAGOMARCINO GOMES

Assinado de forma digital por PEDRO 

GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO 

GOMES 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, 

ou=10869080000170, ou=Certificado 

Digital, ou=Assinatura Tipo A3, 

ou=ADVOGADO, cn=PEDRO GERALDO 

CANCIAN LAGOMARCINO GOMES 

Dados: 2021.09.09 21:12:22 -03'00'
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https://www.mprs.mp.br/noticias/53153/ 1/1

MPRS DENUNCIA JORNALISTA POR CRIME DE HOMOFOBIA

15/07/2021 16:09 ceidelwein

O Ministério Público ofereceu, nesta quinta-feira, 15 de julho, denúncia contra o jornalista Políbio Braga por prática de indução e incitação à discriminação e preconceito de

cunho homofóbico. A ação foi formulada com base no Inquérito Policial oriundo da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre.

Conforme conta a promotora de Justiça Ivana Machado Moraes Battaglin, da Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, no dia 18 de maio deste ano, contrariado pela

conduta adotada pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul em celebrar o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e a Bifobia, o jornalista publicou em

seu blog (meio de comunicação digital) artigo intitulado “Eduardo Leite manda bordar as cores do arco-íris gay na fachada do Piratini”.

No texto, constam frases de caráter homofóbico como: “O Governador Eduardo Leite decidiu comemorar em alto estilo a legalização do homossexualismo como opção da

vontade sexual das pessoas e não como patologia, pelo menos do ponto de vista da polêmica OMS” e “Ontem foi o Dia Internacional do Universo LGTBQIA+, que engloba

não só o homossexualismo, mas ainda não compreende a zoofilia”.

Na denúncia, Ivana destaca que a conduta do denunciado configura a prática de homofobia, pois menospreza a dignidade humana das pessoas integrantes da população

LGBTQIA+, atingindo-os de modo genérico por sugerir a patologização e a imoralidade das identidades de orientação sexual e de gênero nela inseridas.

“Ele também ventila que as identidades de orientação sexual e de gênero contidas na sigla LGBTQIA+ foram, ou deveriam, ser ilegais, na medida em que usa a expressão

“legalização do homossexualismo”, o que propaga a ideia – e o discurso de ódio daí resultante – de que essa população está à margem da lei e da sociedade,

criminalizando-a”, diz a promotora de Justiça.

Ivana ainda ressalta que o texto compara e associa o modo de vida das identidades de orientação sexual e de gênero componentes da sigla LGBTQIA+ à prática de zoofilia

(relação sexual entre humanos e animais), induzindo ao pensamento discriminatório e incitando os leitores do blog ao preconceito e discurso de ódio contra essa

população.

Por fim, a promotora já descarta a possibilidade de acordo de não persecução penal, já que o jornalista denunciado, ao ser inquirido na fase policial, “não confessou os

fatos a ele atribuídos, dando outro colorido às palavras por ele proferidas”, o que foi realizado na presença de advogado. “Para apresentação da proposta de acordo de não

persecução penal se faz necessária a confissão formal e circunstanciada dos fatos pelo seu autor”, explica Ivana.

Tweetar

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 
Porto Alegre - RS   CEP: 90050-190 
Telefone: (51) 3295.1100 
Horário de atendimento: 13h às 18h 

Versão 4.10.1
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Luciana Genro
 · 

VITÓRIA DA LUTA LGBT
Após a ONG Somos denunciar uma postagem preconceituosa do 
jornalista Políbio Braga em seu blog, a deputada Luciana Genro (PSOL) 
solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa que retirasse um 
anúncio publicitário que o Parlamento tinha no site deste senhor. O 
presidente Gabriel Souza atendeu ao nosso pedido e removeu o 
patrocínio. Uma vitória da luta de toda a comunidade LGBT, afinal de 
contas não podemos financiar discurso de ódio, ainda mais com 
recursos públicos.

O movimento Sleeping Giants RS também está lutando para alertar 
empresas e órgãos públicos a respeito de seus anúncios veiculados 
neste blog LGBTfóbico. O post denunciado pela ONG Somos associa a 
população LGBT à prática de zoofilia, um absurdo que não podemos 
aceitar.

 
21 de maio

1,4 mil1,4 mil 102 comentários 87 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Mais relevantes 

  2
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  Escreva um comentário…

 ·   · 12 sem

Felipe Freitag

2

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo carinho, Felipe  Conta com a
gente nessa luta, Carlinha!  Para saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. … Ver maisU
Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Douglas Roehrs

1Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Conta com a gente, Douglas. Para saber mais sobre
as nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?p … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

12

Sandro Vladimir Coutinho
 #LucianaGenro e todos os envolvidos

Por mais uma vitória entre tantas outras mais q virão!! 
PARABÉNS

1C i R d

  2
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 ·   · 12 sem 1Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Com certeza, Sandro! Conte com o nosso mandato
na luta pela garantia dos direitos da população
LGBT.  Se quiseres saber mais sobre as nossas
iniciativas, podes entrar em contato com nossa
equipe pelo WhatsApp no número (51) 99116.4755
ou clicar nes… Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Monika Schoproni Cardoso
Parabéns 1

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Conte com a gente nessa luta, Monika  Se
quiseres saber mais sobre as nossas iniciativas,
podes entrar em contato com nossa equipe pelo
WhatsApp no número (51) 99116.4755 ou clicar
neste link para enviar uma mensagem. !
#Equipe https://api … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Sandra Margot da Costa

1Curtir Responder

  2
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 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo carinho, Sandra.  Para saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Elisangela Mella Cruz
Parabéns Luciana Genro 1

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Elisangela!  Se quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/s … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Jeffe Souza

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Valeu, Jeffe! Se quiseres saber mais sobre as nossas
iniciativas, podes entrar em contato com nossa
equipe pelo WhatsApp no número (51) 99116.4755
ou clicar neste link para enviar uma mensagem. 

! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=5551991164755&text

Um
abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Moisés Moisa Rodrigues
Muito importante!
Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
É mesmo, Moisés. Obrigada pelo apoio! Se quiseres
saber mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar
em contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.wha … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

  2
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 ·   · 12 sem

Hélio Dourado

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Conte conosco nessa luta, Hélio!  Se quiseres
saber mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar
em contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.wha … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Carlinha Silva

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Conta com a gente nessa luta, Carlinha!  Para
saber mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar
em contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.wha … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Terezinha Bertizzolo

Curtir Responder

  2
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 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Estamos juntas na luta contra a LGBTfobia,
Terezinha! Conte sempre com a gente  Para
saber mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar
em contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensa… Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Alec Sander
Maravilhosa 

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Nós somos, Alec! Conte sempre com a gente na
luta contra a LGBTfobia  Para saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. … Ver maisUm ab
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Bia Lopes

Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Estamos juntas na luta contra a LGBTfobia, Bia!
Conte sempre com a gente  Para saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. … Ver maisU
Curtir Responder

Ver mais 1 resposta

 ·   · 13 sem

Salomé Lou
Esse tipinho, teve o que sempre mereceu
Curtir Responder

Autor

Luciana Genro
Gente preconceituosa não pode ser financiada com
dinheiro público, né Salomé. Ainda mais que
homofobia é crime. Obrigada pelo apoio! Se tu
quiseres saber mais sobre as nossas iniciativas,
podes entrar em contato com nossa equipe pelo
WhatsApp no número… Ver mais

  2
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 ·   · 13 semCurtir Responder

 ·   · 13 sem

Rosane Borges
Gente do mal
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Representam o atraso e o preconceito, né Rosane.
Seguiremos sempre lutando contra toda
discriminação. Se tu quiseres saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar nest… Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Maiandra Cardoso Miranda
Tenho orgulho em dizer que votei na Senhora!!!
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo carinho e pelos votos, Maiandra 
Se tu quiseres saber mais sobre as nossas
iniciativas, podes entrar em contato com nossa
equipe pelo WhatsApp no número (51) 99116.4755
ou clicar neste link para enviar uma mensagem. 

! #Equipe h … Ver mais
Um

abraço
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Le Fer
!Parabéns

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Leandro  Se tu quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/ … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Nara Luciane Barneche Machado
 Parabéns

Curtir Responder

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo apoio, Nara! Conte conosco na luta
contra a LGBTfobia. Para saber mais sobre as nossas
iniciativas, podes entrar em contato com nossa
equipe pelo WhatsApp no número (51) 99116.4755
ou clicar neste link para enviar uma mensagem. 

!… Ver mais
Um

abraço

  2
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 ·   · 12 sem

ç
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Noemi Da Cunha Morais

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Noemi. Para saber saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=5551991164755&text

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Luiz Duarte
O que esse senhor anda vendo no submundo da internet
para ter essas idéias?!
Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
É o pensamento homofóbico e preconceituoso
mesmo. Seguiremos combatendo esse tipo de
discriminação sempre. Se vocês quiserem saber
mais sobre as nossas iniciativas, podem entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou cli… Ver mais
Curtir Responder

Ver mais 3 respostas

 ·   · 13 sem

Natan Corrêa · 
Obrigado, Luciana 

Seguir

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo apoio, Natan! Conte com a gente
sempre na luta contra a LGBTfobia! Para saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem… Ver mais
Curtir Responder

Carla Rodrigues
Como dizem os baianos Luciana você é porreta

  2
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 ·   · 13 sem

Como dizem os baianos, Luciana você é porreta,
parabéns

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Muito obrigada, Carla  Se tu quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/ … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 13 sem

Jones Machado

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Conte com a gente nessa luta, Jones! Se tu quiseres
saber mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar
em contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.w … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 13 sem

Barbara Mello

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Valeu, Barbara  Se tu quiseres saber mais sobre
as nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?ph … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Marcia Seibel
Parabéns
Curtir Responder

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Marcia! Se tu quiseres saber mais sobre
as nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma

! #E iU b

  2
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 ·   · 13 sem

mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?p … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Santiago N Filho
Parabéns
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Santiago  Para saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=5551991164755&text

Um abraço

Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 13 sem

Diogo de Souza
me recuso à me referir à este Sr como 'jornalista' acredito
que o profissional deste segmento representa outra coisa
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Realmente Diogo, é uma ofensa a todos os
jornalistas. Esse preconceituoso não merece ter seu
nome associado à profissão. Se tu quiseres saber
mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.… Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Maria Conceição Rosa Dos Santos

Curtir Responder

 ·   · 12 sem

Autor

Luciana Genro
Estamos juntas nessa luta, Maria!  Para saber
mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp. … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

Noemi Da Cunha Morais

  2
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 ·   · 13 semCurtir Responder

 ·   · 13 sem

Marcia Martins

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Valeu, Marcia! Se tu quiseres saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=5551991164755&text

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Alicinda Pereira

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Alicinda! Se tu quiseres saber mais sobre
as nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/ … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Val Giacomelli

Curtir Responder

Autor

Luciana Genro
Valeu, Val! Se tu quiseres saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=5551991164755&text

Um abraço

  2
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 ·   · 13 semCurtir Responder

 ·   · 13 sem

Piéterson Duderstadt

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Taís Ignacio Pinto
Engraçado ele apóia o Presidente, que assumiu que
cometeu essa prática com galinhas. Políbio a régua do
conservadorismo de fachada, apóia quem faz e inventa
inverdades para culpar movimentos sociais.
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Esses conservadores são realmente uma piada, Taís.
Seguiremos combatendo esses preconceutosos
que representam o atraso. Se tu quiseres saber
mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4… Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Rai Arno
Orientação Sexual: o que é isso então?
***
Orientação Sexual nada mais é do que o "desejo primário
instintivo romântico erótico de um indivíduo em busca
de felicidade!"… Ver mais
Curtir Responder
A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, algumas respostas podem
não ser exibidas devido ao filtro.

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
É isso aí, Rai. Seguiremos lutando contra qualquer
tipo de discriminação. Se tu quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensa… Ver mais
Curtir Responder

Ver mais 1 resposta

 ·   · 13 sem

Juraci Moreira

Curtir Responder

  2
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 ·   · 13 sem

Larissa Branco
 ! Basta! Estratégia velha de jogar

pedofilia, zoofilia, etc para cima dos gays, não cola mais.
Parabéns

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo apoio, Larissa! Se tu quiseres saber
mais sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Alan Pablo Montenegro
Todos nós identificamos na diferença.  a vcs,
admiráveis.

Parabéns

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Alan! Se tu quiseres saber mais sobre as
nossas iniciativas, podes entrar em contato com
nossa equipe pelo WhatsApp no número (51)
99116.4755 ou clicar neste link para enviar uma
mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/?pho … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Bruno Fernandes
Maravilhosaaaaa 

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada, Bruno  Se tu quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. ! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/send/? … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Angel Rojas Filho
Tamo junto e não abro, Genro!!!
Curtir Responder

Autor

Luciana Genro
Estamos juntos, Angel! Conte sempre conosco 
Para saber mais sobre as nossas iniciativas, podes
entrar em contato com nossa equipe pelo
WhatsApp no número (51) 99116.4755 ou clicar

  2
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A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, alguns comentários podem não
ser exibidos devido ao filtro.

 ·   · 12 sem

ats pp o ú e o (5 ) 99 6. 55 ou c ca
neste link para enviar uma mensagem. !
#Equipe https://api.w … Ver mais

Um abraço

Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Larissa Margô
Obrigada por fazer sempre mais, Luciana 
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Autor

Luciana Genro
Obrigada pelo carinho e reconhecimento, Larissa 

 Se tu quiseres saber mais sobre as nossas
iniciativas, podes entrar em contato com nossa
equipe pelo WhatsApp no número (51) 99116.4755
ou clicar neste link para enviar uma mensagem. 

! #Equipe… Ver mais
Um

abraço
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Cintia Longhi
 pela iniciativa força e vitória !Parabéns

Curtir Responder

 ·   · 13 sem · Editado

Autor

Luciana Genro
Muito obrigada, Cintia. Se tu quiseres saber mais
sobre as nossas iniciativas, podes entrar em
contato com nossa equipe pelo WhatsApp no
número (51) 99116.4755 ou clicar neste link para
enviar uma mensagem. Um abraço! #Equipe 
https://api.whatsapp.com/s … Ver mais
Curtir Responder

 ·   · 12 sem · Editado

Florestan Fer Fer
Luciana. Essas bandeiras identitárias JÁ ESTÃO SENDO
LEVANTADAS PELOS IMPERIALISTAS. O problema da
LGBTFOBIA é sim muito mais da LUTA DE CLASSES do
que de um pequeno grupo de ativistas.
Curtir Responder

 ·   · 13 sem

Brujah Rômulo
Muito pouco... pelo que esse país esra se
transformando...
Curtir Responder

  2
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Luciana Genro
 · 

VITÓRIA CONTRA A LGBTFOBIA! O Ministério Públicou está 
denunciando Políbio Braga por crime de homofobia, em virtude de um 
post em seu blog onde ele associa a população LGBT à ilegalidade e à 
prática de zoofilia. Esta denúncia do MP tem como base um inquérito 
feito pela Delegacia de Combate à Intolerância, onde a ONG 
Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade havia registrado um 
Boletim de Ocorrência sobre o caso. Após a postagem preconceituosa 
de Políbio, a presidência da Assembleia Legislativa atendeu ao meu 
pedido e retirou do blog dele um anúncio institucional que mantinha, 
cessando a destinação de dinheiro público a quem propaga o ódio. 
Agora temos a confirmação de que ele foi denunciado pelo MP à 
Justiça. LGBTfóbicos não podem ficar impunes!

 
15 de julho

ACUSTICAFM.COM.BR

Ministério Público do RS denuncia jornalista por crime de
homofobia

523523 21 comentários 67 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Mais relevantes 

  Escreva um comentário…

 ·   · 5 sem

Andreza Medeiros Nunes
1

Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Fernando Batista Berni
Senil o Polibio. Triste fim. Fora da casinha mesmo

2Curtir Responder

  3
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 ·   · 5 sem

Luiz Duarte
Desde que saí do Rio Grande do Sul em 2002, é a
primeira vez que leio sobre essa figura. Sinceramente.
Um insignificante.

1Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Jussara Funes
Um pulha mesmo. 1

Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Superfã

Marcos Deagustini
Processo nele cadeia se possível...E faz sentir tbm no
bolso$$$
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Rafaela Fragga
Um horroroso quem ataca gratuitamente é pq há um
dado ali que o incomoda. Análise.
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Cintia Longhi
Ele é se Ultra Direita.
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Mariana Fernandes
Extrema-direita no poder endossa práticas de TORTURA
contra mulheres negras das classes populares.

1Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Suzel Zamin
Esse Polibio é um senil sem vergonha.
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Renato Bub
Essa cambada tóxica da homofobia, só irá ficar esperta
assim, com denuncias e tolerancia zer0.
Basta. Ja foram longe demais.

1Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Letícia Kinappe
Parabéns Luciana Genro 1

Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Gabriel Silva
Se tem algo que lhe perturba sobre o outro, guarde
consigo... não se tolera mais comentários ou ofesas, nem
desculpas resolve, hoje está no campo da tipificação
penal.
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Marilia Verissimo Veronese
te aposenta, velha múmia obsoleta!
Curtir Responder

  3
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A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, alguns comentários podem não
ser exibidos devido ao filtro.

       5 seCu t espo de

 ·   · 5 sem

Carlos Jose Dos Santos
Esse cara tem mais é q morrer
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Bruno Melo
Bem feito 
Curtir Responder

 ·   · 5 sem

Rosane Costaz
Esse coitado é fim de carreira. .....ops uma carreira que
nunca existiu.
Curtir Responder

  3
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ZERO HOMOFOBIA /
LESBOFOBIA /
TRANSFOBIA

Grupo Público · 39,3 mil membros

Gilmar Rangel Santos compartilhou uma publicação.
 · 

#VITORIA  POLÍBIO FOI DENUNCIADO

17 de julho

ZERO HOMOFOBIA / LES… Participar do grupo

  3

Processo 5101240-50.2021.8.21.0001/RS, Evento 1, OUT7, Página 1



24/08/2021 (3) ZERO HOMOFOBIA / LESBOFOBIA / TRANSFOBIA | Facebook

https://www.facebook.com/groups/163453893672590/posts/6284698824881369 2/2

Fernanda Melchionna
 · 

VITÓRIA! O Ministério Públicou resolveu denunciar o jornalista 
Políbio Braga por crime de homofobia, em virtude de um post em 
seu blog onde ele associa a população LGBT à ilegalidade e à 
prática de zoofilia. A denúncia do MP tem como base um 
inquérito feito pela Delegacia de Combate à Intolerância, onde a 
ONG Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade havia registrado 
um Boletim de Ocorrência sobre o caso. Após a postagem 
preconceituosa de Políbio, a presidência da Assembleia Legislativa 
atendeu ao pedido da deputada Luciana Genro e retirou do blog 
dele um anúncio institucional que mantinha, cessando a 
destinação de dinheiro público a quem propaga o ódio. Agora há 
a confirmação de que ele foi denunciado pelo MP à Justiça. 
LGBTfóbicos não podem ficar impunes!

 
15 de julho

3535 1 compartilhamento

Curtir Compartilhar

  3

Processo 5101240-50.2021.8.21.0001/RS, Evento 1, OUT7, Página 2



24/08/2021 (3) Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade — Publicações | Facebook

https://www.facebook.com/SomosBR/posts/10157583144787101 1/9

Somos - Comunicação, Saúde e
Sexualidade
@SomosBR · Comércio local

Saiba mais

pagseguro.uol.com.br

MaisPágina inicial Sobre Curtir Mensagem

Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade
 · 

Grande vitória! Depois de ficar sabendo da denúncia que fizemos, a 
deputada Luciana Genro pediu ao presidente da Assembleia 
Legislativa do RS que o anúncio que a Casa tem no site do jornalista 
fosse retirado. O pedido foi aceito! Não se pode tolerar que dinheiro 
público seja utilizado para financiar LGBTIfobia! Excelente iniciativa!

19 de maio

  3
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Luciana Genro
 · 

JORNALISTA HOMOFÓBICO PERDERÁ PATROCÍNIO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Após tomar conhecimento da denúncia da ONG 
Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade contra o jornalista 
Políbio Braga, a deputada Luciana Genro entrou em contato com o 
presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, solicitando a 
ele que fossem retirados os anúncios da Assembleia no blog de 
Políbio Braga, pois o Parlamento gaúcho não pode financiar 
discurso de ódio. O presidente garantiu à deputada que iria 
encaminhar a retirada dos anúncios publicitários, o que é uma 
grande vitória para todo o movimento. LGBTfobia é crime!

A ONG Somos registrou um boletim de ocorrência contra Políbio 
Braga por crime de homofobia, devido a um texto em seu site em 
que ele associa a população LGBT à prática de zoofilia. Não 
podemos aceitar que este tipo de discurso seja naturalizado e 
difundido, ainda mais com financiamento de recursos públicos, 
através de anúncios publicitários.

 
19 de maio

1212

Curtir Comentar Compartilhar

  Escreva um comentário…

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade
 · 

Travesti não é bagunça!
O filme “Luana Muniz, Filha da Lua" já está em cartaz no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e aqui em Porto 
Alegre. Corre que estamos nos últimos dias de exibição!!!

O filme é do Cineasta Rian Córdova e conta a história de Luana Muniz, 
travesti e ícone da Lapa Carioca.  … Ver mais

17 de agosto às 11:54

  3
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33 1 compartilhamento

Curtir Comentar Compartilhar

  Escreva um comentário…

Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade
 · 

Oliveira Silveira nasceu em 1941 e, se estivesse vivo, completaria 80 
anos hoje! Gaúcho de Rosário do Sul, foi professor de português e 
literatura, jornalista, ativista do Movimento Negro e um dos 
idealizadores do 20 de novembro. 
Oliveira Silveira publicou 10 títulos de poesia e colecionou inúmeras 
homenagens durante sua vida. Parte de sua trajetória é contada no 
documentário Cavalo de Santo, que concorre a um kikito no Festival 
de Cinema de Gramado deste ano. 

Oliveira … Ver mais

16 de agosto às 17:14

  3
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1717

Curtir Comentar Compartilhar

  Escreva um comentário…

Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade
 · 

 Vanessa Prestes, parceira da Somos, participou de uma entrevista 
para a repórter Paula Barra, da Exame, ao lado da pesquisadora Aline 
Fraga, compartilhando a sua visão sobre um recente relatório do 
banco suíço UBS. 

 O documento publicado em meados de junho, chamado "Why are 
LGBTQ+ investors different?" (Por que os investidores LGBTQ+ são 
diferentes?), discute o quanto a vivência LGBTI+ influencia na hora de 
investir e planejar a sua vida. 

 Em resposta, as pesquisador… Ver mais

10 de agosto às 18:20

  3
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1010 2 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

  Escreva um comentário…

Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade
 · 

As paternidades, assim como as configurações familiares, são plurais! 
Por isso hoje desejamos um feliz dia para todos aqueles que exercem 
esse papel, porque ser pai vai além dos padrões de comercial de 
margarina #diadospais

8 de agosto às 09:00

55

Curtir Comentar Compartilhar

  Escreva um comentário…

  3
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Home › Notícias 
› Em comunicado da ONG Somos, Políbio Braga é
denunciado por crime de homofobia

Em comunicado da ONG
Somos, Políbio Braga é

denunciado por crime de
homofobia

Organização, que traz em seu nome as palavras
Comunicação, Saúde e Sexualidade, registrou boletim de

ocorrência nesta terça-feira contra o jornalista

 19/05/2021 18:39

O texto escrito pelo jornalista Políbio Braga nesta terça-
feira,18, em seu site, sobre a iluminação do Palácio Piratini
com as cores da bandeira LGBTI+, no Dia Internacional de
Combate a LGBTfobia, gerou mais do que polêmica. As
palavras do comunicador foram interpretadas como
discriminatórias pela ONG - Somos - Comunicação, Saúde
e Sexualidade. Por isso, a organização o denunciou por
crime de homofobia, enquanto o boletim de ocorrência foi
feito na mesma data da publicação. 

O anúncio feito nas redes sociais da ONG, ao defender
que Políbio "proferiu comentários discriminatórios

Caio Klein, advogado e diretor executivo da Somos, e o
jornalista Políbio Braga - Reprodução/Redes Sociais
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associando a homossexualidade a zoofilia e questionou a
posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) que,
desde 1990, não considera as orientações sexuais não-
heterossexuais como doenças". 

Tais palavras foram utilizadas no seguinte trecho do
manifesto do jornalista: "O governador Eduardo Leite
decidiu comemorar em alto estilo a legalização do
homossexualismo (sic) como opção da vontade sexual das
pessoas e não como uma patologia, pelo menos do ponto
de vista da polêmica OMS". 

Nesta quarta-feira, 19, o caso teve repercussão. Após o
conhecimento da ação, a  deputada Luciana Genro
solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel
Souza, que os anúncios do parlamento gaúcho veiculados
no blog do jornalista fossem retirados. Conforme a
parlamentar, o presidente a garantiu que iria encaminhar a
retirada das peças publicitárias. 

De acordo com a verificação da equipe do Coletiva.net,
até a publicação desta matéria, os patrocínios continuavam
sendo exibidos. Procurado pela reportagem do
portal, Políbio Braga disse que "tomou conhecimento do
registro, mas só se manifestará judicialmente". 

Confira a nota da ONG Somos na íntegra:

ONG Somos denuncia jornalista gaúcho na polícia por
homofobia

A  registrou na noite desta terça-feira (18) um boletim de
ocorrência por crime de homofobia contra o jornalista
Políbio Braga. O comunicador, ao noticiar ação do
governador Eduardo Leite (PSDB), que iluminou o Palácio
Piratini com as cores da bandeira do orgulho LGBTI+ no
Dia Internacional de Combate a LGBTfobia, proferiu
comentários discriminatórios associando a
homossexualidade a zoofilia e questionou a posição da
Organização Mundial da Saúde (OMS) que, desde 1990,
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não considera as orientações sexuais não-heterossexuais
como doenças.  

O texto foi publicado no blog do jornalista. Em um trecho,
ele escreveu que "o governador Eduardo Leite decidiu
comemorar em alto estilo a legalização do
homossexualismo (sic) como opção da vontade sexual das
pessoas e não como uma patologia, pelo menos do ponto
de vista da polêmica OMS". 

Para Caio Klein, advogado e diretor executivo da Somos,
esse tipo de atitude é inadmissível. "A homofobia é
reconhecida como um crime pelo STF e é muito simbólico
que este ataque aconteça justo em uma data tão
importante, que pede justo o fim da discriminação contra
pessoas LGBTI+. Iremos tomar todas as medidas cabíveis
e esperamos que o caso seja acolhido pela Delegacia de
Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre e que
ela denuncie o profissional ao Ministério Público", explica.

O jornalista e diretor operacional da ONG, Gabriel Galli
explica que a situação se torna ainda mais grave quando
cometida por um profissional da comunicação. "Além da
ilegalidade como um todo, Braga também desrespeita o
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é muito
objetivo ao definir que o jornalismo não pode servir para
atacar os direitos humanos e colocar em ainda mais
vulnerabilidade populações já discriminadas. O que um
comunicador fala tem potencial multiplicador", afirma.
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Após pedido de Luciana Genro, blog LGBTfóbico perde patrocínio da Assembleia
21/05/2021 | ◷ 14:38 | LGBT | LGBTFobia

Após a ONG Somos denunciar uma postagem preconceituosa de Políbio Braga em seu blog, a deputada
Luciana Genro (PSOL) solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa que retirasse um anúncio
publicitário que o Parlamento mantinha em seu site. O presidente Gabriel Souza atendeu ao pedido e
removeu o patrocínio.

“Uma vitória da luta de toda a comunidade LGBT, a�nal de contas não podemos �nanciar discurso de
ódio, ainda mais com recursos públicos”, disse a deputada. O movimento Sleeping Giants RS também
está lutando para alertar empresas e órgãos públicos a respeito de seus anúncios veiculados no blog de
Políbio.

O post denunciado pela ONG Somos associa a população LGBT à prática de zoo�lia ao comentar a
iluminação do Palácio Piratini com as cores do orgulho LGBT na segunda-feira, dia 17, data em que se
celebrou o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Os ativistas da ONG Somos realizaram um boletim
de ocorrência contra Políbio por crime de homofobia em virtude de sua postagem.

Compartilhe:

Notícias relacionadas
Conselho LGBT reforça a luta pelo PL de Luciana Genro que inclui
identidade de gênero em B.Os
26/07/2021 | ◷ 16:31 | LGBT

Privacidade  - Termos

51 99116.4755
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Nome

WhatsApp

E-mail

Estado Cidade

Cadastrar

Agenda
agenda@lucianagenro.com.br

Contato
contato@lucianagenro.com.br

Imprensa
imprensa@lucianagenro.com.br

Conheça
Luciana Genro
Notícias
Projetos
Artigos
Vídeos

Fotos
Emancipa
Revista Movimento
Roberto Robaina

Discriminação contra vereadoras trans é tema de audiência
promovida por Luciana Genro
27/06/2021 | ◷ 18:41 | Audiência Pública | Direitos Trabalhistas | LGBT |
LGBTFobia | Mobilização | Notícias | PSOL

Fique por dentro

Privacidade  - Termos

51 99116.4755
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Pedro Lagomarcino <pglagomarcino@gmail.com>

.PEÇO CONFIRMAR O RECEBIMENTO. 
1 mensagem

polibio@polibiobraga.com.br <polibio@polibiobraga.com.br> 1 de setembro de 2021 19:51
Para: joao@bdadvogados.com.br
Cc: contato@pedrolagomarcino.adv.br

Nos e-mails abaixo estão as mensagens originais do meu pedido e da resposta deles.

O e-mail é do próprio MPRS.

 

Tem até que ver se isto não foi anexado à nossa petição, na sua totalidade, ou se foi anexada apenas a resposta
deles.

 

Polibio braga

 

Polibio Braga

 

De: Assessoria de Imprensa <imprensa@mprs.mp.br>  
Enviada em: segunda-feira, 19 de julho de 2021 15:22 
Para: polibio@polibiobraga.com.br 
Assunto: Re: Pedido de Direito de Resposta, jornalista Polibio Braga. PEÇO CONFIRMAÇÃO SOBRE O
RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

 

Prezado,

 

O direito de resposta não se aplica neste caso, visto que o site do Ministério Público é
institucional e não um veículo de comunicação.

Ademais, a informação contida no site retrata, apenas, os fatos narrados na peça processual
referida.  

 

Atenciosamente,

 

Assessoria de Imprensa MPRS

 

De: polibio@polibiobraga.com.br 
Para: "Assessoria de Imprensa" <imprensa@mprs.mp.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 19 de julho de 2021 10:53:16 
Assunto: Pedido de Direito de Resposta, jornalista Polibio Braga. PEÇO CONFIRMAÇÃO
SOBRE O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.
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Prezados senhores,

 

Vai a seguir pedido de Direito de Resposta, conforme prevê a legislação inscrita no Marco Civil da Internet e também
nos demais diplomas legais brasileiros, inclusive a Constituição da República.

 

O texto corresponde ao mesmo espaço dedicado à notícia sobre mim.

 

Cordialmente

 

Polibio Braga

 

...

 

 Direito de resposta

 

Este texto corresponde ao direito de resposta exigido pelo editor do blog
www.polibiobraga.com.br, citado e acusado nominalmente através do site do Ministério
Público Estadual, sem que tenha sido ouvido e baseado unicamente nos termos de inquérito
policial aberto em cima de uma denúncia de organização não governamental, ONG, que se
sentiu desrespeitada em seus direitos civis.

No Brasil atual, existe uma perseguição clara contra jornalistas que usam a liberdade de
expressão, portanto também de imprensa, para que se calem diante do discurso único que
tenta impor suas opiniões, tentando suprimir o direito constitucional e legal à informação e ao
contraditório, apanágio de qualquer sociedade civilizada. Na nota, a representante do MPE
não é sequer capaz de tipificar legalmente o caso de homofobia, já que o constituinte de 88
jamais fez isto e jamais o legislador tipificou-o. O que existe é uma jurisprudência polêmica,
extremamente subjetiva, estabelecida pelo STF, comparando homofobia a crimes de racismo.

O MPE no seu site do dia 15, informou que ofereceu denúncia contra o jornalista Políbio
Braga por prática de indução e incitação à discriminação e preconceito de cunho homofóbico.
A notícia informa que a ação foi formulada com base no inquérito policial oriundo da
Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância em Porto Alegre, mas não revela quais foram
os termos do inquérito.

A bem da verdade dos fatos, o editor do blog www.polibiobraga.com.br publica no link a
seguir os exatos termos do inquérito, de acordo com transcrição fiel de tudo que aconteceu
durante a oitiva realizada pela delegada do caso. CLIQUE AQUI para ler o texto integral do
interrogatório e perceber que no texto publicado pelo jornalista e nas respostas que deu na
delegacia, nada há que cheire a homofobia.

Não há, no texto do blog, “nenhuma prática de indução e incitação à discriminação e
preconceito de cunho homofóbico”, ao contrárido do que conta a promotora de Justiça Ivana
Machado Moraes Battaglin na nota publicada neste site.
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Jornalista Polibio Braga 
polibio@polibiobraga.com.br
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre
Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9º Andar - Sala 905 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email:

frpoacent3vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5101240-50.2021.8.21.0001/RS

REQUERENTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

 

Intime-se a parte demandante para que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no
prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

 

Documento assinado eletronicamente por DEBORA KLEEBANK , em 13/9/2021, às 14:47:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10010958757v2 e o código CRC 2ea95b2e.
 

 

Processo 5101240-50.2021.8.21.0001/RS, Evento 7, DESPADEC1, Página 1



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

13/09/2021 14:47:40

DKLEEBANK - DEBORA KLEEBANK - MAGISTRADO

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

8
Requerente: 
 POLIBIO ADOLFO BRAGA
Prazo: 
15 Dias 
Status: 
FECHADO
Data Inicial: 
15/09/2021 00:00:00
Data Final: 
06/10/2021 23:59:59
Procurador Citado/Intimado: 
PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES
Suspensões e Feriados:
REVOLUÇÃO FARROUPILHA: 20/09/2021



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__8

14/09/2021 13:36:50

RS063784 - PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES - ADVOGADO

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

9



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

PETICAO___REFER__AO_EVENTO__8

14/09/2021 13:36:50

RS063784 - PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES - ADVOGADO

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

10



1 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO 
FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE (RS) 
 
Processo nº. 5101240-50.2021.8.21.0001 
E-Proc 
 
 
POLÍBIO ADOLFO BRAGA, já devidamente qualificado nos autos do pro-
cesso em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

através de seu procurador signatário, pelos motivos de fato e de direito a 
seguir expostos, dizer e ao final requerer: 
 
 
Este MM. Juízo determinou no despacho (Evento 07) que o autor provi-
dencie o recolhimento das custas processuais. 
 
Assim sendo, o demandante vem aos autos comprovar o recolhimento 
das custas processuais, conforme determinado por este MM. Juízo. 
 
 
Ante o exposto, requer sejam juntadas a guia de custas e o respectivo 
comprovante de recolhimento (ambos em anexo). 
 
 
    Termos em que,  

Pede deferimento. 
 
     Porto Alegre (RS), 14 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
 

pp. João Darzone M. R. Junior 
OAB/RS 51.036 

 

 
 
 
 

pp. Rafael Coelho Leal 
OAB/RS 51.945 

 
 
 
 
 
 
 
 

pp. Thaís Comassetto Felix 
OAB/RS 81.407 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

pp. Pedro Lagomarcino 
OAB/RS 63.784 

 
 
 

PEDRO GERALDO 

CANCIAN 

LAGOMARCINO 

GOMES

Assinado de forma digital por PEDRO GERALDO 

CANCIAN LAGOMARCINO GOMES 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, 

ou=10869080000170, ou=Certificado Digital, 

ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, 

cn=PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO 

GOMES 

Dados: 2021.09.14 13:35:12 -03'00'
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pp. Adalberto Bueno Júnior 

OAB/RS 70.659 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau Nº da Guia 

001.21/5350669
Data de Emissão 
11/09/2021

Sistema eproc

Processo: 5101240-50.2021.8.21.0001
Valor Base: R$ 11.055,00
Requerente: POLIBIO ADOLFO BRAGA URC atual: R$ 44,22
Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Assunto: Lei de imprensa, Indenização por dano moral, Responsabilidade civil,

DIREITO CIVIL
Pagante: POLIBIO ADOLFO BRAGA 1º via

TABELA DESPESA VALOR(R$)
TxU.A10.I Taxa Única de Serviços Judiciais (Lei 14.634/14) 276,40 6,2500 URC
EBCT.AD.1 AR Digital (1 un.) 12,43 12,4300 R$
  TOTAL: 288,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau Nº da Guia 

001.21/5350669
Data de Emissão 
11/09/2021

Sistema eproc

Processo: 5101240-50.2021.8.21.0001
Valor Base: R$ 11.055,00
Requerente: POLIBIO ADOLFO BRAGA URC atual: R$ 44,22
Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Assunto: Lei de imprensa, Indenização por dano moral, Responsabilidade civil,

DIREITO CIVIL
Pagante: POLIBIO ADOLFO BRAGA 2º via

TABELA DESPESA VALOR(R$)
TxU.A10.I Taxa Única de Serviços Judiciais (Lei 14.634/14) 276,40 6,2500 URC
EBCT.AD.1 AR Digital (1 un.) 12,43 12,4300 R$
  TOTAL: 288,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau Nº da Guia 

001.21/5350669
Data de Emissão 
11/09/2021

Sistema eproc
Via do Banco

 

Nome
POLIBIO ADOLFO BRAGA
CPF/CNPJ
111.606.160-00

Processo
5101240-50.2021.8.21.0001 1.9 Moeda      2.7 Cheque     

Valor
R$ 288,83

O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

89650000002-2 88830041111-1 02021101110-9 01215350669-1 Autenticação Mecânica - FICHA DE CAIXA
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****************************************************

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO - RS

      COMPROVANTE CUSTAS JUDICIAIS              
****************************************************
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA    : 0835       CONTA: 35.203700.0-8
DATA PGTO  : 14/09/2021       HORA: 12:36:13
DATA DÉBITO: 14/09/2021
EQPTO      : 9998       NSU: 590566/725009
DEPOSITANTE: PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO G

VALOR DEPOSITO : R$ 288,83

CÓDIGO DE BARRAS:
896500000022888300411111020211011109012153506691

AUTENTICAÇÃO:
BERGS083599987250091409202100000028883

          *** GUARDE ESTE COMPROVANTE ***
****************************************************

        036DCC2AF8B7ED74AD3F02923111190D7291
            

SAC: 0800 6461515      OUVIDORIA: 0800 6442200
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

ATO_CUMPRIDO_PELA_PARTE_OU_INTERESSADO___CONFIRMACAO_DE_PAGAMENTO_DE_CUSTAS___GUIA_DE_CUSTAS__215350669

15/09/2021 10:19:50

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO - 

5101240-50.2021.8.21.0001/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

21/09/2021 13:52:59

ASEELIG - ALINE SEELIG - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

5101240-50.2021.8.21.0001/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

NAO_CONCEDIDA_A_ANTECIPACAO_DE_TUTELA

23/09/2021 13:23:56

DKLEEBANK - DEBORA KLEEBANK - MAGISTRADO

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

13



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre
Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9º Andar - Sala 905 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email:

frpoacent3vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5101240-50.2021.8.21.0001/RS

REQUERENTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

 

Trata-se de AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA ajuizada por POLIBIO ADOLFO
BRAGA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Destaca a parte autora buscar direito de resposta em relação a matéria veicula no site
da ré que, em resumo, relata que restou oferecida, no dia 15 de julho, "denúncia contra o jornalista
Políbio Braba por prática de indução e incitação à discriminação e preconceito de cunho
homofóbico", "com base no Inquérito Policial oriunda da Delegacia de Polícia de Combate à
Intolerância de Porto Alegre" em razão de matéria veiculada em seu blog intitulada "Eduardo Leite
manda bordar as cores do arco-iris gay na fachada do Piratini". Assevera que a notícia publicada em
seu veículo de comunicação trata-se tão somente de uma narrativa que propõe à sociedade uma
versão unilateral, explorada de forma sensacionalista, circunstância que causa cáustica repercussão
sem que lhe seja assegurado o direito de apresentar outra versão dos fatos. Informa que os
fatos apresentados pelo demandado foram devidamente contestados, mas que até a presente data
não houve publicidade na mesma proporção da denúncia ofertada. Diz que em razão de tais fatos,
prepondera ao público em geral unicamente a versão apresentada pelo réu, o qual não se preocupou
com a versão do autor, tão pouco com a repercussão negativa da matéria que acaba por macular de
forma irreparável sua imagem, honra e credibilidade. Aduz que a matéria divulgada pelo
demandada fez uma defesa da possível condenação, sem ao menos buscar superar as inconsistências
jurídicas da tipificação de homofobia em relação a matéria contida no site do autora e,
principalmente, em razão de haver emitido uma condenação, desprezando a prova de inocência,
distorcendo os fatos havidos, circunstâncias que ensejam o direito de resposta.

Em sede de tutela de urgência, requer seja autorizado a divulgação do direito de
resposta, com a fixação das condições para veiculação. 

É o relatório.

Decido.

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito
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e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, à luz do disposto no art. 300 do CPC/2015.

Na hipótese dos autos, tenho que o requisito da probabilidade do direito invocado
com base na Lei n.º 13.188/15 não se encontra satisfeito, dado que se mostra prematura a concessão
do pedido liminar pleiteado pela parte demandante, na medida em que necessária a dilação
probatória para maior conhecimento da questão, de modo que possa ser verificada a efetividade das
afirmações e a existência de abuso, falsidade ou equivocidade do direito de informação titulado pela
parte demandada.

Ademais, para deferimento da medida perseguida restaria necessário considerável
nível de certeza acerca dos fatos que, no caso concreto, inexiste, razão pela qual, o acolhimento do
pedido nessa fase processual acarretaria grande perigo de irreversibilidade do provimento e
esgotamento da matéria, não havendo impedimento, portanto, para que seja realizada de forma mais
aprofundada após a instrução processual, em caso de acohimento da pretensão inicial.

Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida, uma vez que não
vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo para ensejar a concessão da medida.

Deixo de designar audiência preliminar, diante do disposto no Ato 030/2020 CJG.

A conciliação poderá ser empreendida oportunamente, em caso de interesse de ambas
as partes.

Cite-se.

Intimem-se.

Diligências legais.

 

Documento assinado eletronicamente por DEBORA KLEEBANK , em 23/9/2021, às 13:23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10011248304v7 e o código CRC b63dda94.
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

24/09/2021 10:42:01

ASEELIG - ALINE SEELIG - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

14
Requerente: 
 POLIBIO ADOLFO BRAGA
Prazo: 
15 Dias 
Status: 
AGUARD. ABERTURA
Procurador Citado/Intimado: 
PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 15

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_CITACAO_ELETRONICA

24/09/2021 10:42:40

ASEELIG - ALINE SEELIG - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

5101240-50.2021.8.21.0001/RS

15
Requerido: 
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo: 
30 Dias 
Status: 
AGUARD. ABERTURA
Procurador Citado/Intimado: 
ADALGISA WIEDEMANN CHAVES, ELIANE RIBEIRO PORTELA, MILTON FONTANA, ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ, GUSTAVO DE AZEVEDO E SOUZA MUNHOZ, ARI COSTA, HERIBERTO ROOS MACIEL, MARCIA ROSANA CABRAL BENTO, ANDREA CECIM FORTES, MARCELO RIES, CARLA CABRAL LENA SOUTO, GERSON LUIS TEIXEIRA, ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI, LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI, MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH, MARCOS REICHELT CENTENO, LEONARDO GUARISE BARRIOS, INGLACIR DORNELLES CLOS DELAVEDOVA, TATIANA DE OLIVEIRA D'AVILA, MARCELO LEMOS DORNELLES
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