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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 
DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE SÃO PAULO/SP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO LIVRE 
TUTELA DE URGÊNCIA  
 
 
 CONSELHO NACIONAL DOS 
CONSELHOS DE PASTORES DO BRASIL – CONCEPAB, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede em Brasília/DF, 
representada pelo Presidente da Diretoria Executiva, conforme 
Estatuto Social, Bispo ROBSON RODOVALHO, com endereço 
QI 06, Conjunto 03, Casa 02 Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.620-
035, por seus advogados que esta subscrevem, com endereços 
abaixo descritos, e endereço eletrônico 
beatriz.novaes@hslaw.com.br,  convocado pelo Proponente da 
Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família, Professor 
EDUARDO TUMA, Presidente da Câmara dos Vereadores da 
Cidade de São Paulo, com fundamento no art. 1º, II e VII, da Lei 
7.347/85, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA DA HONRA E DA 
DIGNIDADE DOS CRISTÃOS com pedido de tutela de 
urgência, em face de NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.590.585/0001-99, com endereço na Av. Bernardino de 
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Campos, 98, 4º andar, Sala 36, Paraíso, CEP 04.004-040, pelas 
razões que seguem. 
 
 Na forma do art. 1º, VII, da Lei 
7.347/85, cabe ação civil pública para a defesa da honra e da 
dignidade de grupos religiosos, sendo que a honra e a dignidade 
dos Cristãos estão sendo ilegal e abusivamente vilipendiadas pela 
Netflix, por estar vinculando massivamente o especial de Natal 
do “Porta dos Fundos” intitulado “A Primeira Tentação de Cristo”, 
que apresenta uma versão pejorativa e profundamente ofensiva 
de “Jesus gay e Deus mentiroso”1, além de Maria, Mãe de Jesus, 
promíscua e maconheira, assim como, desqualificando os demais 
protagonistas bíblicos a que se refere.  
 
 

 
 

 
Eis o dispositivo legal: 

 
 

 
1https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/11/por-que-o-especial-do-porta-dos-

fundos-esta-irritando-grupos-religiosos.htm 
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“Art. 1º da Lei 7.347/85 - Regem-se pelas disposições 
desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados:  
 
[...] 
 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos.” (g.n.) 

 
 
 Nesta medida, a Netflix não está 
sequer respeitando o orgulho dos grupos homoafetivos; e, sim, 
deturpando a liberdade e a dignidade deles, para hostilizar e 
confrontá-los com a fé Cristã, provocando o maniqueísmo, como 
se um fosse excludente do outro, o que não é. 
 
 E, de fato, a Netflix está fazendo uma 
campanha publicitária subliminar, ilegal e abusiva contra os seus 
consumidores por ser discriminatória, incitar a violência, explorar 
a superstição e banalizar o Cristianismo, além de induzir seus 
consumidores/usuários a se comportar de forma prejudicial à 
honra e dignidade dos Cristãos.  
 
 Melhor esclarecendo, além de atacar 
a honra e a dignidade dos Cristãos, a Netflix ainda está há induzir 
e incitar a massiva discriminação e preconceito de religião. 
 
 Por sua vez, a CONCEPAB – Conselho 
Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil, entidade 
evangélica, devidamente constituída em 24.10.2017, se opõe 
veementemente a tal conduta, pois a entidade tem por fim, nos 
termos do art. 3º de seus Estatutos, a representação dos 
Conselhos de Pastores do Brasil e da respectiva Comunidade 
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Evangélica e assim, falar por eles junto aos poderes constituídos, 
como também defender e exercer o ministério profético junto 
aos poderes públicos, bem como, representar seus associados 
(que, nos termos do art. 4º de seus Estatutos, são aqueles que 
professam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e 
Salvador, tendo a Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e 
prática), juridicamente, perante todas as instâncias e tribunais.  
 
 O caso é que, a Netflix está 
veiculando na internet, abrangendo massivamente todo o 
território brasileiro, conteúdo pejorativo e abusivamente violador 
à honra e à dignidade dos Cristãos, intitulado “A Primeira 
Tentação de Cristo”, no qual apresenta um “Jesus gay e Deus 
mentiroso”, além de Maria, sua mãe, promíscua e maconheira; 
bem como todo um contexto de inúmeras deturpações negativas 
da fé Cristã e dos relatos Bíblicos. 
 

 Eis a tela da Netflix em seu site na 
internet, de divulgação da referida veiculação2: 
 

 
2 https://www.netflix.com/br/title/81078397 
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 O conteúdo veiculado está 
deturpando ofensivamente a imagem de Deus, de Jesus Cristo, 
de sua sagrada Mãe Maria e de todos os demais protagonistas 
bíblicos envolvidos. 
 
 Não se pretende censurar a 
manifestação artística, porém, o referido conteúdo não é uma 
mera sátira do Cristianismo; mas, sim, um teratológico abuso da 
liberdade de manifestação violadora da honra e da dignidade dos 
Cristãos, bem como uma ilegal e abusiva publicidade subliminar 
que fomenta o preconceito e discriminação contra os mesmos. 

Deturpar desta forma os relatos 
bíblicos e a imagem de Jesus, Deus e Virgem Maria é, sem 
dúvida, vilipendiar publicamente o objeto do culto dos Cristãos.  

 A pretexto da liberdade de 
manifestação e da liberdade artística, não cabe à Netflix veicular 
referido conteúdo por caracterizar manifesta ilegalidade e abuso 

http://www.hslaw.com.br/
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de direito, nos termos do art. 187, do CC, pois excedeu 
manifestamente os limites impostos pela ordem jurídica, 
notadamente na proteção da honra e da dignidade dos Cristãos. 
 
 O direito de livre veiculação da 
manifestação artística por parte da Netflix termina onde 
começam os direitos de tutela da honra e da dignidade dos 
grupos religiosos.  
 
 O que está havendo por parte da 
Netflix é nítida manifestação de “cristofobia”, ou seja, de aversão 
ao Cristianismo; e pior, induzindo massivamente a discriminação 
contra a comunidade Cristã pela deturpação manifestamente 
negativa dos relatos bíblicos, que é seu livro sagrado, fazendo 
chacota da fé em Jesus Cristo. 
 
 É um enorme absurdo a Netflix 
veicular tal conteúdo, em caráter econômico, hostilizando a 
honra e a dignidade dos Cristãos e fazendo massiva publicidade 
subliminar abusiva e ilegal de discriminação, incitando o 
preconceito contra eles. 
 
 O ordenamento jurídico proíbe tal 
conduta de veiculação, seja sob o ponto de vista da honra e da 
dignidade dos Cristãos; seja do ponto de vista da defesa do 
consumidor em face da publicidade subliminar abusiva. A saber: 
 
  

“Art. 5º, X, da CF - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação;”  (g.n.) 
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“Art. 20 da Lei 7.716/89 - Praticar, induzir ou incitar 
a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

 [...] 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é 
cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer 
natureza:  

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.” (g.n.) 

 

“DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO 
RELIGIOSO  

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, 
por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou 
perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; 
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto 
religioso: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa”  (g.n.) 

 
“ Art. 6º do CDC -  São direitos básicos do consumidor: 
 
 IV - a proteção contra a publicidade enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços;” 
  

http://www.hslaw.com.br/
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“Art. 37 do CDC - É proibida toda publicidade enganosa 
ou abusiva. 
 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que 
incite à violência, explore o medo ou a superstição, 
se aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja 
capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.”  
(g.n.) 

 
 

DO DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO 
 
 
 Tendo havido a violação e vilipendio 
à honra e dignidade dos Cristãos, são presumidos o dano moral 
individual, cujo valor não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 por 
lesado; e, coletivo, cujo valor não poderá ser inferior a R$ 
1.000.000,00, devendo tais danos serem reparados civilmente 
pela correspondente indenização pecuniária, na forma dos arts. 
186 e 927, ambos do CC. 
 

 
DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 
 

 A ofensa à honra e a dignidade dos 
Cristãos se reitera e se renova a cada dia enquanto o conteúdo 
ofensivo está sendo veiculado massivamente pela Netflix em sua 
plataforma de streaming, abrangendo toda a internet. 
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 De tal maneira que, não se pode 
aguardar o resultado final da presente ação civil pública para que 
os Cristãos tenham tutelado seu direito à liberdade religiosa e à 
honra e dignidade, caracterizando-se o periculum in mora. 
    
 Daí que, na forma do art. 300, do 
CPC, estando evidenciado o direito, requer seja concedida tutela 
de urgência para que a Netflix se abstenha de veicular este 
conteúdo ofensivo inacessível e indisponível, sob pena de multa 
de diária de R$ 100.000,00, por descumprimento.  
 
 

DO PEDIDO 
 
 

 À vista do exposto, não sendo 
possível aguardar o desfecho final da demanda, requer seja 
concedida TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a 
Netflix a se abster de veicular o conteúdo ofensivo de sua 
plataforma de streaming correspondente ao Especial de Natal do 
“Porta dos Fundos” intitulado “A Primeira Tentação de Cristo”, 
sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
 Requer, ainda, a citação da Ré para 
que querendo responda a presente ação civil pública, a qual 
deverá ser julgada PROCEDENTE no sentido de condenar a 
Netflix a se abster de veicular o conteúdo ofensivo de sua 
plataforma de streaming correspondente ao Especial de Natal do 
“Porta dos Fundos” intitulado “A Primeira Tentação de Cristo”, 
sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
 Requer ainda a condenação da Ré a 
indenização de dano moral coletivo, cujo valor deverá ser 
arbitrado por Vossa Excelência e não poderá ser inferior a R$ 

http://www.hslaw.com.br/
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1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser depositado no Fundo 
de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça; assim 
como, a condenação da Ré por dano moral individual, cujo valor 
deverá ser arbitrado por Vossa Excelência e não poderá ser 
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), por lesado devidamente 
habilitado em execução de sentença. 
  
 Requer a intimação do d. Ministério 
Público de São Paulo para atuar como fiscal da lei, nos termos 
do art. 5º, §1º, da Lei 7347/85. 
 
 Requer ainda a produção de todas as 
provas em direito admitidas. 
 
 Requer sejam as intimações do 
presente feito realizadas em nome do advogado RICARDO 
HASSON SAYEG, inscrito na OAB/SP sob o nº 108.332. 
 
 Dá-se a causa o valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

São Paulo, 19 de dezembro de 2019. 
 

P.p. RICARDO HASSON SAYEG 
OAB/SP 108.332 

 
P.p. HENRIQUE NELSON CALANDRA 

OAB/SP 37.780 
 
 

EDUARDO TUMA 
Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família 
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