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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL  
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 
 

Feito de competência originária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL 
 

INTERPELANTE COM 79 ANOS DE IDADE 
 
 
 
 
 
POLÍBIO ADOLFO BRAGA, brasileiro, casado, jornalista e advogado registrado na OAB/RS sob 
o nº. 8.771, com escritório e residência na Rua Eça de Queiroz, nº. 812, Porto Alegre, RS, por 
seus procuradores devidamente habilitados, Pedro Geraldo Cancian Lagomarcino Gomes 
(Pedro Lagomarcino), advogado, com inscrição na OAB/RS sob o nº. 63.784, e João Darzone 
de Melo Rodrigues Junior, advogado, com inscrição na OAB/RS sob o nº. 51.036 que receberão 
intimações nos endereços constantes no rodapé, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, com fundamento no, artigo 55, § 1º, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 
artigos 726, 727 e 728 do Código de Processo Civil e artigo 144 do Código Penal, promover a presente 
 

 
 
LUCIANA KREBS GENRO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF nº. 619.523.700/00, 
Deputada Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, com gabinete no Palácio 
Farroupilha, Praça da Matriz, relacionadamente aos pontos a seguir nominados, no prazo de 48 
horas, sob pena de, não os fazendo, ficar-lhe constituída em mora, com as combinações 
legais de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. 
 
 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL
(PEDIDO DE EXPLICAÇÕES E RETRATAÇÃO EM JUÍZO)

em face de
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I. DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
     A competência para processamento do referido Pedido de 
Explicações é do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º da Constituição 
Estadual1, uma vez que tem por origem as declarações e atos praticados por Deputada Estadual 
no exercício do seu mandato e no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no dia 
21 de maio deste ano, conforme publicação feita na mesma data pela própria parlamentar 
na sua página do Facebook (link e recortes anexo, Doc.1). 
 
 
     Conforme ensina Júlio Fabrini Mirabete, "por ser medida 
cautelar preparatória da ação penal, o pedido de explicações deve ser formulado perante o 
tribunal competente quando se tratar de agente que detém o foro por prerrogativa de 
função". 
 
     Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do nosso Tribunal:  
 

“INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA. 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Correta a decisão judicial, 
ao afirmar que, considerando o foro especial dos Promotores de Justiça, 
deverá a parte interessada, querendo, ajuizar o presente pedido de 
explicações diretamente no Tribunal de Justiça do Estado. Mesmo a 
medida cautelar preparatória da ação penal, como ensina a doutrina, deve 
ser formulada perante o Tribunal competente quando se tratar de agente 
que detém o foro por prerrogativa de função. DECISÃO: Recurso 
conhecido e desprovido. Unânime. (Outros Feitos nº 70009262668, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, 
Julgado em 23/01/2006)” 

 
 

II. DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES E SEU CABIMENTO 

 
 
     Dispõe o art. 144 do Código Penal que: "Se, de referências, 
alusões ou frases, infere-se calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode 
pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá 
satisfatórias, responde pela ofensa.” 
 
     É sabido que o PEDIDO DE EXPLICAÇÕES, como na espécie, 
enquanto medida de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinada 
a viabilizar o ajuizamento de ação penal nos casos de delito contra a honra, ao requerer o 
esclarecimento de situações que poderiam ser revestidas de equívocos.  
 
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma a 
previsão legal supracitada:  
 

“O pedido de explicações – admissível em qualquer das 
modalidades de crimes contra a honra – constitui típica 

 
1 Art. 55. Aplicam-se aos Deputados as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimento e incorporação às Forças Armadas.  
§ 1.º Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. 
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providência de ordem cautelar destinada a aparelhar ação penal 
principal tendente a sentença condenatória. O interessado, ao 
formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que 
se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade 
ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício eventual de 
ação penal condenatória, notadamente naqueles casos em que se 
registre efetiva incerteza quanto aos destinatários específicos das 
imputações moralmente ofensivas. ” (Pet 4.444-AgR/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Pleno) 

 
"Trata-se de um pedido de explicações formulado pelas advogadas Anna 
Claudia Pardini Vazzoler e Mariana Levy Piza Fontes, integrantes do Escritório 
Modelo Dom Paulo Evaristo Arns, vinculado à Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, fundado no artigo 144 do Código Penal. Figuram como 
intgerpelante o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, cuja 
representante legal é Beatriz Costa Barbosa, e como interpelado o ministro das 
Comunicações Hélio Costa. Requer, em síntese, seja o interpelado notificado 
a fim de esclarecer as manifestações transcritas à fl. 5, proferidas em 28 de 
maio de 2007, em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 
dos Deputados. O Código Penal assegura que "se de referências, alusões ou 
frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido deve 
pedir explicações em juízo". O Tribunal Pleno Superior Federal já admitiu a 
possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem no pólo passivo do delito de 
difamação (PT-AgR 2491. BA, Rel. Min. Maurício Corrêa). Ante o exposto, 
notifique-se o Excelentíssimo Ministro Hélio Costa para que, dentro do prazo 
legal, e se assim desejar, preste as explicações que reputar cabíveis. Publique-
se, Brasília, 16 de agosto de 2007. (PETIÇÃO 4.065-1, PROCED .: DISTRITO 
FEDERAL, REPÓRTER: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, REQTE: 
INTERVOZES – COLETIVO BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ADV .: 
ANNA CLAUDIA PARDINI VAZZOLER E OUTROS, REQDO .: HÉLIO 
COSTA)” 

 
     Ensina o sempre lembrado mestre Nélson Hungria, quando 
enfrentou o mesmo tema, que: 
 

"A ofensa pode ser equívoca (não manifesta, encoberta, ambígua), quer 
quanto ao seu conteúdo, quer quanto ao seu destinatário. É o que ocorre 
quando há o emprego de palavras de duplo sentido, frases vagas ou 
reticentes, alusões veladas ou imprecisas, referências dissimuladas, 
antifrases irônicas, circunlóquios ou rodeios de camuflagem" 2 

 
     Trata-se, assim, de um direito de exigir explicações da 
Interpelada, a fim de se inferir a existência a de animus injuriandi, caluniandi ou difamandi, 
tendo em vista que, conforme visto na lição acima, a equivocidade tanto pode se referir às palavras 
como também às pessoas a quem estas são dirigidas.  
 
     Busca-se, assim garantir a oportunidade para a Interpelada de 
esclarecer cabalmente e de maneira isenta de dúvidas, quais são os significados e o alcance das 
declarações e ações, inclusive exposições de textos no site lucianagenro.com.br3, documentos 
estes disponibilizados publicamente, com pompa e circunstância EM TODAS AS REDES SOCIAIS 
DA DEPUTADA ESTADUAL, o que levou a ampla repercussão na mídia, nos meios políticos e 
sociais do Rio Grande do Sul. 
 

 
2 (in Código Penal, v. VI. 117, número 143). 
3 https://lucianagenro.com.br/2021/05/apos-pedido-de-luciana-genro-blog-lgbtfobico-perde-patrocinio-da-assembleia/ 
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     Em razão disso, para o bem da sociedade que se pretende seja 
conhecedora dos fatos, que se esclareçam as coisas, estabelecendo-se a verdade.  
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     Ou então, que se abandonem definitivamente os caminhos 
escusos da irresponsabilidade pública, para que a sociedade livre possa avançar rumo à 
transparência e à responsabilidade de todos os cidadãos, sobretudo de seus representantes 
legítimos do eleitorado, mesmo aqueles que não honram seu mandato. 
 
 
 

III. DOS FATOS 

 
 
     O Interpelante é Jornalista há 50 anos e escreve diariamente 
sobre política e economia no blog www.polibiobraga.com.br, que possui visualização diária média 
de 65 mil leitores, conforme Google Analytics.  
 
     Seu site diário é considerado a mais importante e maior 
confiabilidade em todo o Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, conforme auditoria da 
empresa de consultoria americana Technirati.  
 
     Também é advogado e editor de dezenas de livros, entre os quais 
"Herança Maldita - Os 16 anos do PT em Porto Alegre " e “Cabo de Guerra (o Governo Yeda 
Crusius)” lançados em todo o Brasil. Como profissional do Direito, opera apenas em casos 
relacionados à liberdade de expressão – em causas próprias. Jornalista e Advogado, a 
credibilidade e independência são as pedras de toque profissionais fundamentais capazes de 
garantir a audiência junto ao público e a sobrevivência física dentro da sociedade do Rio Grande 
do Sul. 
 
     Nos dias 21 e 22 de maio, várias publicações de Porto Alegre e 
do Brasil (docs. 2 e 3) acabaram ensejando um sem-número de notícias através de todas as 
formas de mídia, que reproduziram trechos da postagem feita pela Deputada Luciana Genro no 
seu Facebook.  
 
     Numa das passagens da postagem feita pela parlamentar, 
existem três referências mais destacadas: 
 

 
 
     O desdobramento das ações e das informações passadas pela 
interpelada prosseguiu nos dias seguintes. 

DISCURSO DE ÓDIO “... o Parlamento gaúcho não pode financiar

discurso de ódio” (do Jornalista Polibio Braga). ZOOFILIA “.... ele (o

jornalista Polibio Braga) associa a população LGBT à prática de

zoofilia (....) não podemos aceitar que este tipo de discurso seja

difundido”.

•posts no facebook (doc. em anexo)

PRESSÃO SOBRE ANUNCIANTE “A Deputada Luciana Genro entrou

em contato com o presidente da Assembleia, Gabriel Souza,

solicitando a ele que fossem retirados os anúncios da Assembleia

no blog de Polibio Braga (....) que foi atendido”.
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     No site que mantém sob o domínio www.polibiobraga.com.br, 
o Interpelante registrou o comentário a seguir sobre o incidente, que revela o entendimento de que 
as ações da Interpelada, repercutida pela mídia, visavam a obtenção de vingança política e 
pessoal, como também caluniar, injuriar e difamar o Interpelante, asfixiando-o também 
financeiramente, sem considerar que este cumpre apenas sua função social e econômica como 
profissional de imprensa, obrigado por isso a transmitir ao grande público tudo que sabe e 
considera como opinião sua, com veracidade, usando seu direito constitucional de livre 
expressão do pensamento e as prerrogativas próprias da liberdade de imprensa, agora 
atacadas novamente e de modo vil pela parlamentar LUCIANA GENRO. 
 
     Os ataques publicados pela parlamentar contra o editor (não são 
os primeiros), não são surpreendentes. Recentemente, a Deputada Luciana Genro intentou ação 
penal para enfiar o requerente na cadeia, mas sua iniciativa resultou fulminada pela Justiça e sobre 
a sentença não há mais recurso.  
 
     O caso transitou em julgado. No livro “Cabo de Guerra”, o 
recorrente narrou com riqueza de detalhes a série de mentiras oferecidas pela parlamentar no 
caso dos furiosos ataques desfechado pela esquerda gaúcha contra o Governo Yeda Crusius. 
 
 
 

IV. DOS FATOS QUE DEVEM SER EXPLICADOS OU ESCLARECIDOS 

 
     Embora não tendo previsão no Código de Processo Penal, a 
melhor doutrina e jurisprudência entende que deve ser utilizado o processamento do Código de 
Processo Civil, haja vista ser regulado por esse procedimento no seu art. 726 e seguintes que tem 
a seguinte redação:  
 

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente 
sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 
poderá notificar pessoas participantes da mesma relação 
jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.  
 
Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o 
requerido, no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer 
o que o requerente entenda ser de seu direito. 
 
Art. 728. O requerido será previamente ouvido antes do 
deferimento da notificação ou do respectivo edital:  
 
I - se houver suspeita de que o requerente, por meio da 
notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito; 
 
 II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em 
registro público.  
 
Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, 
os autos serão entregues ao requerente.” 
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     O interpelante acredita que a interpelada através de suas 
explicações pode claramente ratificar ou negar suas afirmações assim delimitando o alcance real 
de suas palavras e expressões, a presente medida se impõe com o objetivo de melhor 
enquadramento da conduta da interpelado e sua campanha que está a denegrir a imagem pública 
do interpelante. 
 
     Logo, como o interpelante acredita que a interpelada através de 
suas explicações pode claramente ratificar ou negar suas afirmações assim delimitando o alcance 
real de suas palavras e expressões, a presente medida se impõe com o objetivo de melhor 
enquadramento da conduta da interpelada. 
 
     Olhos postos nos estreitos limites do presente pedido de 
explicações, o Interpelante busca esclarecer as questões a seguir, sobre os atos e manifestações 
da Deputada Luciana Genro no caso em tela: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Deixe claro a que “discurso de ódio” se 
refere, ao manifestar que é o recorrente 

quem o faz, destacando claramente : 

a.1) Quais as palavras e frases usadas pelo 
interpelante? 

a.2) Onde elas foram enunciadas?

a.3) Quando foram publicadas?

a.4) De que modo chegou ao seu 
conhecimento e em que data?
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(b) Em que contexto verificou que o
recorrente associou a população LGBT à
prática de atos sexuais próprios da zoofilia:

b.1) Em que local verificou esta 
narrativa? 

b.2) Como ela se explicitou?

b.3) Qual a data da verificação? 

b.4) Reprodução exata das
palavras ou frases que dão conta
da declaração feita pelo recorrente?



9 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(c) O recorrente também quer saber exatamente em
que circunstâncias a Deputada Luciana Genro procurou
o deputado Gabriel Souza, Presidente da Assembleia,
para “solicitar” o cancelamento de publicidade paga no
blog polibiobraga.com.br:

c.1) Em que dia e que hora a 
parlamentar procurou o 
deputado Gabriel Souza? 

c.3) Quanto tempo durou o 
encontro? 

c.5) Qual foi a linha de 
argumentação usada pela 

parlamentar? 

c.2) Foi recebida ou atendida 
de imediato? 

c.4) A parlamentar fez um pedido 
ou exigiu a decisão de corte da 

autorização de publicidade? 

c.6) O pedido foi formalizado 
por escrito ou foi apenas 

verbal? 

c.7) O deputado Gabriel Souza 
atendeu a colocação na mesma 

hora ou ficou de pensar e tomara a 
decisão mais tarde? 

c.9) A Deputada sabe se o valor 
pago pela publicidade é resultado 

de uma ação comercial 
caracterizada por “patrocínio” ou 

por força de “mídia técnica”? 

c.11) A Deputada já fez este tipo de 
demanda em relação a outros 

veículos de comunicação? 

c.8) Se a deputada sabe que o 
Presidente da Assembleia mandou 

cancelar toda a publicidade no 
blog do recorrente? 

c.10) A deputada sabia que o corte de 
publicidade no veículo de 

comunicação polibiobraga.com.br 
resulta em redução da sua receita e 

afeta suas finanças?

c.12) A Deputada agiu como 
vingança a denúncias feitas pelo 
recorrente no seu livro Cabo de 
Guerra e no processo criminal 

movido por ela contra ele, no caso 
do uso de instalações públicas 
para o cursinho Emancipa RS?
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V. DOS REQUERIMENTOS: 

  
     Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que Vossa 
Excelência se digne:  
 
     (1) A determinar, com urgência, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas: A notificação da Interpelada, a fim de que, no prazo legal, ofereça as devidas 
explicações, sob pena de uma vez não as fazendo ser, em tese, eventualmente responsabilizada 
pela prática do crime de injúria, em competente ação penal privada a ser proposta 
tempestivamente.  
 
     (2) Que após exaurir o prazo concedido para a Interpelada 
ofereça as devidas explicações, antes de encerrar-se o presente, seja concedida uma nova vista 
dos autos ao Interpelante, a fim de que este possa, na eventualidade, pleitear as medidas que 
entender cabíveis e oportunas.  
 
     (3) Que a interpelada seja condenada ao pagamento de 
honorários advocatícios e eventuais custas processuais.  
 
     (4) A determinação que todas as intimações oriundas deste 
processo sejam feitas em nome dos seguintes procuradores da parte autora: João Darzone de 
Melo Rodrigues Junior, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº. 51.036 com escritório 
profissional na Rua Independência, nº. 181, salas 1501 e 1502, Centro, CEP 93.010-001 na cidade 
de São Leopoldo (RS) Pedro Geraldo Cancian Lagomarcino Gomes (Pedro Lagomarcino) 
advogado, com inscrição na OAB/RS sob o nº. 63.784, com escritório profissional sito a Rua 
Mariante, nº. 180, 7o andar, sala 701, bairro Moinhos de Vento, CEP 900430-180, na cidade de 
Porto Alegre (RS). 
 
     ANTE DO EXPOSTO, com base nas razões acima de fato e 
Direito acimas, pede a Vossa Excelência determinar a intimação da Interpelada no endereço 
supra. Requer, ainda, após cumprida a presente, que sejam os autos entregues ao Interpelante, 
independentemente de translado.  
 

Valor da causa: o de alçada  
 

Nestes Termos, 
Pede deferimento. 

 
Porto Alegre, 27 de maio de 2021. 
 

 
 
 
 
 
pp. JOÃO DARZONE DE MELO RODRIGUES JUNIOR 

OAB/RS 51.036 

 
 
 
 
 

pp. PEDRO LAGOMARCINO 
OAB/RS 63.784 
 

PEDRO GERALDO 
CANCIAN 
LAGOMARCINO 
GOMES

Assinado de forma digital por PEDRO 
GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO 
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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: 2021.05.27 10:43:32 -03'00'
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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

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

ver tod
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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,

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

PU

ver to
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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.
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