EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DR. WILSON MARQUETI JÚNIOR, DA JUSTIÇA
DESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GRUPO ARCO-ÍRIS DE CIDADANIA LGBT, organização sem fins lucrativos com atuação em
todo o território nacional, com endereço eletrônico arco-iris@arco-iris.org.br, com sede na Rua
Tenente Possolo, 43 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20230-160, inscrito no CNPJ sob o número
n.º 97.468.433/0001-08, através de seu advogado infra-assinado (Procuração em anexo), com
escritório na Avenida Beira Mar, nº 406, Grupo nº 1.205, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-060,
local onde recebe intimações, pugnando para que as futuras publicações e intimações eletrônicas
sejam veiculadas em nome do advogado Carlos Nicodemos Oliveira Silva, OAB/RJ 75.208,vem
perante Vossa Excelência REPRESENTAR em face do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
(CRF), CNPJ nº 33.649.575/0001-99, associação privada, localizada na Avenida Borges de
Medeiros, 997, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP. 22470-001, representado por seu presidente, Luiz
Rodolfo Landim Machado, pelos fatos e fundamentos jurídicos que adiante passa expor:

1. O Grupo é uma instituição de Utilidade Pública Municipal e Estadual, sem fins lucrativos,
conforme estabelecido na Lei Municipal n° 5.242 de 2011 no art. 2º, inciso CDLXXXVI, antiga
Lei Municipal nº 3.131 de 2000, e Lei Estadual n°3.376 de 2000, em anexo. Bem como, tem
registros no Conselho Nacional de Assistência Social, n°232 de 09/09/1999 e Conselho
Municipal de Assistência Social, n°208/99 de 20/07/1999.

2. Como entidade assistencial, a mesma celebra convênio com órgãos públicos e organismos
nacionais e internacionais de fomento ao desenvolvimento social para a objetivação de seus
fins filantrópicos.

3. O grupo é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua excelência, por ser
pioneiro neste âmbito e alcançar com primor os projetos que são promovidos, sendo um
grupo respeitado por lutar e garantir os direitos da população LGBTQI+. Ocorre que,
atualmente, experimenta dificuldades, conforme contexto de ausência de repasse de outros

convênios, o quelimita sua condição de arcar com as custas judiciais, pelo que requer seja
deferido o benefício da gratuidade de justiça.
DA COMPETÊNCIA DESTA PROCURADORIA
4.

A Constituição Federal, no artigo 217 §1º, prevê que questões restritamente desportivas que
lidem com ações relativas à disciplina e às competições desportivas devem se reportar às
instâncias da Justiça Desportiva.

5.

Por outro giro, o artigo 21 do Código de Justiça Desportiva aponta a atribuição da Procuradoria
Desportiva de adotar medidas quando à ofensa e à violação de normas vigentes no contexto
dos esportes, neste caso, futebol.

6.

Como será demonstrado nesta Inicial, o objeto da presenteRepresentaçãoação discriminatória
cometidapelo Clube de Regatas Flamengoao não utilizar o número 24 na competição da Copa
São Paulo de Futebol Juniors, por razões de discriminação e homofobia.

SÍNTESE FÁTICA
i.

7.

Da Não Utilização do Número 24 na Copa São Paulo de Juniores -2022

O Representado, de forma livre e consciente, como se verifica abaixo, promoveu a inscrição
de sua equipe na competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, sem a
numeração 24 em flagrante e evidente ato discriminatório:

Disponível em: https://twitter.com/gbeltraoNFL/status/1470576451246190592?s=20

Disponível em: https://colunadofla.com/2021/12/flamengo-divulga-inscritos-para-a-copasao-paulo-de-futebol-junior/

8.

Como é público e notório, trata-se de uma histórica competição organização pela Federação
Paulista de Futebol, direcionada para adolescentes e jovens de todo Brasil, com repercussão
nacional e internacional.

9.

O número 24 ganhou forte associação àtemática gay, pois era o número utilizado no jogo do
bicho (muito popular e conhecido no Brasil) para a identificação do veado/cervo. O animal, de
igual forma, ganhou forte referência à temática homossexual, pois se popularizou o
comportamento da espécie de relações sexuais entre animais do mesmo sexo, mesmo não se
tratando de comportamento exclusivo entre esses animais.

10. Sendo assim, o número 24 é constantemente, e historicamente, relacionado com o homem
gay por conta do jogo do bicho, que associa este número ao veado, animal, que, por sua vez,
é utilizado como forma de ofensa para a comunidade LGBTI+.
11. Vale mencionar que a numeração do jogador é a sua identificação em campo. Será através do
número que a torcida, narradores e juízes irão identificar o jogador. Por exemplo, quando há
substituição é a numeração do jogador que aparecerá na placa de substituição para
conhecimento de todos. Também será através da numeração que os juízes manterão o
controle de cartões durante o jogo.
12. Portanto, o fato de a numeração do clube pular o número 24, considerando aconotação
histórico-cultural que envolta esse número de associação aos gays, deve ser entendidocomo
umaclaraofensaacomunidade LGBTI+ ecomo umaatitudehomofóbica, visto que entende-se
que o jogador teria como identificação um número com essa conotação cultural. Ou seja, a
não utilização do número 24 significa que os jogadores não seriam identificados com um
número que é, culturalmente, associado aos gays.
13. Nesse sentido, explica-se o “tabu” da camisa 24 que, por várias vezes, já foi objeto de debate
pelasua não utilização ser baseada no preconceito enraizado no futebol. Menciona-se matéria
de janeiro de 2020, que o Esporte Espetacular ouviu ex-jogadores, historiadores e atletas para
demonstrar como o não uso do número 24 está vinculado com o preconceito e discriminação
da população LGBTI+. A mencionada matéria pode ser encontrada no link Número tabu:
camisa 24 é rejeitada no futebol brasileiro | esporte espetacular | ge (globo.com).
14. A reportagem começa citando o ocorrido com o colombiano Cantillo, contratado pelo
Corinthians no início de 2020, que foi impedido pelo diretor de futebol, hoje presidente do
clube, de utilizar o número 24 como fazia em seu clube anterior. O diretor de futebol, Duílio
Monteiro Alves, na apresentação do jogador afirmou “vinte e quatro aqui, não.” Após a
polêmica com o comentário, o diretor de futebol classificou a sua fala como “brincadeira
infeliz,” e o jogador pôde jogar com o número 24.

15. Ainda como ilustração do “tabu” da camisa 24, a matéria pontua que, na última rodada do
campeonato brasileiro da série A de 2019, dos 419 jogadores inscritos para os 10 jogos,
apenas um jogador estava registrado com o número 24.
16. Esta postura que aparenta ser mesmo uma política discriminatória está presente no futebol
brasileiro, impede e dificulta que jogadores possam exercer livremente os seus direitos e
acabam por não assumirem as suas orientações sexuais, por medo de represálias e de perdas
de oportunidades na carreira. Este é o caso, por exemplo, do ex-jogador Douglas Braga,
conforme mencionado na matéria que “nunca se permitiu assumir que era gay para os
companheiros”.
17. No mesmo sentido, menciona-se a matéria da Folha de S. Paulo de janeiro de 2019, acessível
no link Tabu antigo, camisa 24 é ignorada por clubes e jogadores no Brasil - 24/01/2019 Esporte - Folha (uol.com.br), que também discute a ausência da jogadores na Serie A do
Campeonato Brasileiro com a numeração 24 no uniforme. Destaca-se o seguinte trecho da
matéria:
“O assunto, porém, ainda é tratado como tabu nos clubes. Questionados,
eles dizem que a escolha da camisa é uma opção do jogador entre os
números disponíveis. E apontam que o 24 não é o único uniforme sem dono
em suas listas. Uma análise comparativa, claro, exibe o óbvio: é só esse
número, de 1 a 30, que não é usado em nenhum dos times.”
18. Sendo assim, esses exemplos demonstram como o preconceito e a discriminação à
populaçãoLGBTI+ estão enraizados no futebol brasileiro e são implementados através de
políticas e práticasconstantespelosclubes.
19. Em sendo o futebol um esporte muito popular, que movimenta muito dinheiro anualmente
no mundo, conforme empenho de mídia e patrocínio, apesar de a associação do número às
pessoas parecer ser simples, ela possui repercussão em torno do direito de existir da
população LGBT, com impacto contrário na evolução de uma população que até hoje ainda
luta por seu espaço.
20. Nessesentido,oposicionamentodeclubeseconfederaçõesdefuteboléprimordialnocombate
à
homofobia, visto que desmotiva quem acha que o futebol é um espaço de
intolerânciaondesepodediscriminarlivremente.Assim,éinadmissíveloretrocesso.
21. Importante registrar que, numa forma de se justificar num eventual questionamento, o
Interpelado, também não inscreveu um jogador com a camisa 12. Porém, fica evidente que
trata-se de um ato discriminatória contra a comunidade LGBTQIA+ quando não se promove a
inscrição de um jovem atleta da competição no número 24 e são utilizados os números 25,26,
27,28,29,30,31 e 32.
22. Registre-se que o clube Representado responde no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob
o número 0322558-50.2020.8.19.0001, em curso na 25a Vara Cível.

23. Como se verifica, no dia de ontem, 05 de janeiro de 2022,às 21h45m, o Representando iniciou
a participação na mencionada competição da Copa Juniores de Futebol, enfrentando o
Forte/ES, impondo o placar de 10 x 0. Com isso, pela persistência de se manter no ato
discriminatório na participação no evento esportiva, cristaliza-se a imperativa necessidade de
responsabilização do Clube de Regatas do Flamengo.
ii.

Da Situação da Comunidade LGBTQI+ no Brasil

24. Ainda merece destaque a situação da comunidade LGBTQI+ no Brasil.
OBrasilcontémaltastaxasdeviolênciacontraapopulaçãoLGBTI+,sendoestecenário
alarmante
com relação às violações de direitos dessa população. A Comissão Interamericana deDireitos
Humanos (CIDH), no Relatório Sobre a Situação de Direitos Humanos no Brasil de 2021,
afirmouqueoBrasilpossuiumgrandedesafioquanto
àdefesae
à
promoçãodosdireitosdessapopulação.
25. A CIDH ainda pontuou que “o país possui um dos maiores índices de violência contra
aspessoascujaorientaçãosexual,identidadee/ouexpressãodegêneroecaracterísticassexuaisdive
rgemdopadrãoaceitopelasociedadedetodadiscriminaçãoeviolênciaendêmicasqueocorrem no
país”, destacando que para “alcançar essa proteção envolve, essencialmente, a criaçãoe o
fortalecimento de mecanismos voltados ao atendimento a essas pessoas, além de políticas
eprojetos para promover seus direitos, incluindo a mudança cultural por meio de uma
educaçãoinclusivadeperspectivadiversificada degênero”.
26. Faz-se relevante destacar que, conforme o Atlas da Violência do Ipea (Instituto de
PesquisaEconômica Aplicada), cresceu 10% o número de notificações de agressão contra gays
e 35% contrabissexuaisde 2015para2016,chegandoaumtotalde5.930 casos,deabuso sexual
atortura.
27. Canal oficial do governo federal, o Disque 100 recebeu 1.720 denúncias de violações de
direitos depessoas LGBT+ em 2017, sendo 193 homicídios. A limitação do alcance do Estado é
admitida
pelosprópriosintegrantes
daadministraçãofederal,devidoàsubnotificaçãoe
faltadedadosoficiais.
28. Segundo Relatório do Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil, em 2020,
237LGBTI+ foram mortos, vítimas de homofobia. No mês de junho de 2021, em pleno mês do
orgulhoLGBTI+, dois casos de violência contra essa população receberam repercussão da
mídia: GabrielCarvalho Garcia, jovem gay, de 22 anos, foi morto a tiros na cabeça em uma
barbearia de SP; e umamulher trans ficou com 40% do corpo queimado após ser atacada em
Recife, ambos, vítimas dahomofobia.

v.

Casos Similares no Futebol Brasileiro

29.
Recente caso envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ganhou
enorme repercussão.

30.

Vejamos:

Acessível em: CBF responde Justiça do Rio sobre ausência de camisa 24 na seleção
(cnnbrasil.com.br)

Disponível em: https://brasil.elpais.com/esportes/copa-america-futebol/2021-07-10/ausencia-dacamisa-24-na-selecao-brasileira-na-copa-america-perpetua-um-simbolo-de-intolerancia.html

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jun-30/cbf-devera-responder-nao-usa-numero24-uniforme-selecao

Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/noticia/grupo-lgbtqia-questiona-a-cbf-na-justicasobre-omissao-de-uso-do-numero-24-na-selecao-brasileira.ghtml

Disponível em: https://www.thesun.co.uk/sport/football/15482188/brazilian-fa-gay-no24-shirtcopa-america/

Disponível em: https://bleacherreport.com/articles/2857376-the-unwanted-gay-no-24-shirt-andbrazils-homophobia-problem-in-football

DA HOMOFOBIA INSTITUCIONAL NO FUTEBOL
31. A discussão é mais profunda do que aparentemente se poderia imaginar e vai além da
descrição dos fatos. Pessoas da comunidade LGBTQI+ lidam diariamente com o preconceito

estruturalmente colocado na sociedade e, especificamente, no futebol.
32. Conforme abordado nas já citadas matérias jornalistas que questionam o tabu da camisa 24, a
discriminação à comunidade LGBTQI+ no futebol é recorrente e, por isso, merece ações
positivas dos membros que compõem o futebol para uma mudança real e efetiva do
tratamento às pessoas LGBTQI+.
33. Sobre essa questão, em fevereiro de 2021, a Folha de São Paulo apresentou uma matéria com
o tema “Homofobia no futebol não é pauta secundária” (Homofobia no futebol não é pauta
secundária, afirma jornalista - 23/02/2021 - Folha 100 anos - Folha (uol.com.br)em que
entrevista o jornalista João Abel, autor do livro “Bicha!: A Homofobia Estrutural no Futebol.”
34. Segundo João Abel, o futebol não está à parte da sociedade, é preciso pensar nele como
elemento social e cultural, que também potencializa e reflete a masculinidade tóxica existe no
Brasil. Ainda sobre o tema, o autor expõe: “O grito de ‘bicha’ talvez tenha sido a coisa mais
simbólica na última década para mostrar que o problema existe. A recusa em usar a camisa 24
é outro exemplo.”
35. Felizmente, é possível perceber nos últimos anos o aumento na discussão sobre o respeito à
comunidade LGBTQI+ no futebol, inclusive com diversas ações de clubes e atletas no combate
à discriminação.
36. Ressalva importante sobre o tema é abordado pela Veja em junho de 2021:
“Futebol e política sempre caminharam juntos e, felizmente, isso está
cada vez mais evidente. O esporte mais popular do planeta tem uma
responsabilidade social enorme e as últimas manifestações em apoio
aos direitos LGBTQIAP+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais,
Queer, Intersexo, Assexual e +) no Brasil e no mundo ganham especial
relevância, pois levam o debate a um ambiente historicamente
machista. A despeito das belíssimas cenas vistas na Eurocopa e
também no Brasileirão, houve, claro, reações negativas e
preconceituosas, deixando claro que se trata apenas do começo de
uma batalha, um pontapé inicial – que não pode se transformar em
mera ação de marketing”.

DO DIREITO
i.
ii.

Dos Direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e não discriminação

37. O direito à reparação pelos atos praticados pela parte Ré está cristalinamente preconizado na
Carta Magna, como o respeito à dignidade, à não discriminação, à honra e à indenização.
38. Dispõe o Art. 1º, da Constituição Federal/88:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana;
39. Ainda, prevê o Art. 3º da Constituição Federal:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
40. O Art. 5º da CF estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
X - 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;
41. Faz-se importante salientar que noâmbito das relações internacionais, a construção da
orientação sexual como categoria de direito internacional e dos direitos de pessoas LGBT é um
produto do concurso da atuação de atores políticos internacionais, como a ONU e as cortes
regionais de direitos humanos, e de mudanças em diferentes sociedades nacionais, sobretudo
em democracias liberais.
42. O direito à igualdade e anãodiscriminaçãosãoprincípios fundamentais dos direitos humanos,
consagrados na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
nos tratados internacionais de direitos humanos. As palavras da abertura da Declaração
Universal dos Direitos Humanos sãoinequívocas:
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos”.
43. A garantia de igualdade e nãodiscriminação oferecida pelo direito internacional dos direitos
humanos se aplica a todas as pessoas, independentemente de sexo, orientação sexual e
identidade de gênero ou “outra situação”.
44. Além disso, os organismos de tratados de direitos humanos da ONU confirmam,
periodicamente, que é proibida – sob o direito internacional dos direitos humanos – a

discriminação devido à orientação sexual ou à identidade de gênero. Isso significa que é ilegal
fazer qualquer distinção nos direitos das pessoas com base no fato de que elas são gays,
lésbicas, bissexuais ou transgêneros (LGBT), assim como é ilegal fazê -lo com base na cor da
pele, raça, sexo, religião ou qualquer outra condição.
45. Nesse sentido, menciona-se documento elaborado pelo Alto Comissariado em Direitos
Humanos da ONU em 2019 “Born FreeandEqual: Sexual Orientation, GenderIdentityand Sex
Characteristics in InternationalHumanRights Law”, que determina as normas sobre o tema de
acordo com os direitos humanos internacional, disponível em Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
(ohchr.org).
46. O documento cita que o direito de todos a não serem discriminados, incluindo em razão da
orientação sexual, nos tratados de direitos humanos são previstos nas normas de não
discriminação, igualdade perante a lei e igual de proteção jurídica.
47. Em especial menciona os artigos 2 e 7 da Declaração Universal de Direitos Humanos, os
artigos 2 e 26 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o artigo 2 do Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o artigo 2 da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher como exemplos de
normas de direitos humanos que combatem a discriminação.
48. No âmbito nacional, faz-se essencial mencionar adecisão do STF na ADO de 26 em junho de
2019,que dispôs que a LGBTfobia deve ser equiparada ao crime de racismo até que o
Congresso Nacional crie uma legislaçãoespecífica sobre este tipo de violência. Dessa forma,
quem ofende ou discrimina homossexuais ou transgêneros está sujeito àpunição de 1 a 3 anos
de prisão, assim como estipulado na Lei de Racismo. A pena para estes crimes é inafiançável e
imprescritível, conforme decisão:
“O Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão. Por maioria e nessa extensão, julgou-a
procedente, com eficácia geral e efeito vinculante, para: a) reconhecer o
estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação
da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a
que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, para efeito de
proteção penal aos integrantes do grupo LGBT; b) declarar, em consequência,
a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da
União; c) cientificar o Congresso Nacional, para os fins e efeitos a que se
refere o art. 103, § 2º, da Constituição c/c o art. 12-H, caput, da Lei nº
9.868/99; d) dar interpretação conforme à Constituição, em face dos
mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do
art. 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia,
qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais
definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma,
editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste

voto, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do
gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger),
na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que
inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua
orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais
comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de
discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles
que compõem o grupo vulnerável em questão.”
49. Nesse sentido, importante sobressaltar o voto da Ministra Carmen Lú cia:
“Todo preconceito é violência. Toda discriminação é forma de sofrimento .
Mas aprendi que alguns preconceitos causam mais sofrimento, porque
alguns castigam desde o seu lar, só́ pela circunstância de tentar ser o que é” ,
disse.

50. No âmbito desportivo, temos no Artigo 21 do Código de Justiça Desportiva, compete à
Procuradoria de Justiça Desportiva promover a responsabilidade das pessoas naturais ou
jurídicas que violarem as disposições deste código, exercida por procuradores.

DOS PEDIDOS
Seja a presente Representação recebida e determinada imediata instauração de procedimento
para apuração da responsabilidade do Representado, o Clube de Regatas do Flamengo, na
competição Copa Juniores de Futebol, por ato discriminatório, nos termos deste petição,
aplicando-se o que couber com base na legislação esportiva vigente.
Pede e Espera deferimento,
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2022.
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