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Assunto: crescimento do neonazismo na sociedade brasileira; manifestações de caráter neofascista
e racista por parte de autoridades
1.
Em 16/6/2020, a Presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, parlamentares e
entidades da sociedade civil se dirigiram a Vossa Excelência para reportar o recrudescimento do
racismo institucional, através do expressivo aumento da letalidade policial da população negra, de
discursos e ações discriminatórias de agentes públicos e do desmantelamento de políticas de
promoção da cultura negra.
2.
Ainda nesse contexto de combate ao racismo, em adendo ao informe anterior, dedico-me
agora a comunicar o crescimento do neonazismo no Brasil e a relatar manifestações racistas das mais
altas autoridades da República.
3.
Segundo mapeamento realizado pela antropóloga Adriana Magalhães Dias, da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp)1, há 334 células nazistas no Brasil, com cerca de 5 mil membros
ativos e 200 mil simpatizantes. A pesquisadora ressalta que, se houvesse uma conspiração neonazista
grande no Brasil hoje, seriam pelo menos 600 pessoas dispostas a cometer crimes graves.
4.
Esse cenário pode ser constatado pela eclosão das denúncias de crimes cibernéticos
envolvendo manifestações neonazistas. Durante a eleição de 2018, de acordo com o levantamento
da ONG SaferNet, cresceram cinco vezes em outubro, entre o primeiro e o segundo turnos. E no
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último ano, a expansão do número de alertas desse tipo foi de 253%, passando de 87 denúncias e 46
páginas da internet em abril de 2019, para 307 denúncias e 109 páginas em abril de 20202.
5.
Para Thiago Tavares, da Safernet, os grupos brasileiros professam ideias ultranacionalistas,
racistas, xenófobas e discriminatórias com apologia, em maior ou menor grau, ao uso da violência
6.
O fenômeno no Brasil estaria na terceira fase de propaganda, quando o público alvo é o
homem médio da sociedade – uma vez que uma elite neonazista já foi cooptada (primeira fase) –, e
são trazidas questões que incutem medo, deixando aqueles que se sentem maioria receosos de que
as minorias tirem-nos do lugar que eles acreditam ser deles por direito, como se fosse um direito
natural, ensina a antropóloga Adriana Dias.
7.
Também pôde ser observado um aumento das manifestações xenófobas e conspiratórias
acerca da origem da pandemia3.
8.
Desde 1997, a Lei Caó, que define crimes de racismo, prevê pena de reclusão para quem
“fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”. Apesar da
previsão legal, especialistas afirmam que a repressão a esses delitos é insuficiente4.
9.
Relato, então, acontecimentos que têm aproximado o país de um cenário extremista e
antidemocrático, de ataque à liberdade de imprensa, além de desinformação quanto ao que
representou o nazismo na história mundial.
10.
Ainda em março de 2019, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em uma
entrevista, quando perguntado sobre o nacionalismo e sua comparação com regimes totalitários da
Alemanha, da Itália e da Rússia, afirmou que “fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda”5 .
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11.
No dia 2 de abril de 2019, em visita ao Centro Mundial de Memória do Holocausto, em Israel,
Bolsonaro afirmou não ter dúvidas de que o nazismo era um regime de esquerda: “Não há dúvida.
Partido Socialista... Como é que é? Da Alemanha. Partido Nacional Socialista da Alemanha”6 .
12.
Na madrugada do dia 24 de dezembro de 2019, a sede de produtora de vídeos de humor foi
atacada com uma bomba. Um grupo neofascista, intitulado Comando de Insurgência Popular
Nacionalista, reivindicou a autoria do ataque na ocasião, afirmando que a ação foi uma retaliação a
um filme que satirizava Jesus. O grupo também assumiu a autoria de um ataque à Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 2018, quando cerca de 11 integrantes do grupo
roubaram bandeiras com dizeres antifascistas.7
13.
Em 16 de janeiro de 2020, o então Secretário da Cultura do Governo Federal, Roberto Alvim,
publicou um vídeo institucional de divulgação de um concurso nacional de artes, parafraseando
trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista entre 1933
e 1945, ao som da ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, uma das preferidas de Hitler. Nas palavras
de Roberto Alvim: “A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será dotada de
grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa, posto que
profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo – ou então não será nada.” Por sua
vez, Joseph Goebbels, segundo relatado em uma biografia escrita pelo historiador alemão Peter
Longerich, pronunciou: “A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica,
será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande pathos e igualmente imperativa
e vinculante, ou então não será nada.” O vídeo foi gravado em uma sala com o retrato de Bolsonaro,
uma bandeira do Brasil e uma cruz. Ele acabou sendo demitido por Bolsonaro um dia depois, após
grande repercussão e indignação não só do segmento artístico, mas de inúmeras autoridades
públicas e da sociedade civil8.
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14.
Na madrugada do dia 24 de março, um jovem de 19 anos dirigiu pelas ruas de Orleans,
município de Santa Catarina, tocando, em alto som, a sirene que era usada em Auschwitz, maior
campo de concentração nazista9.
15.
No início de abril, o então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou em sua conta
no Twitter uma imagem dos personagens de quadrinhos Turma da Mônica em que um deles segura
uma bandeira da China; no post o ministro pergunta, trocando o “R” pelo “L”, quem sairia fortalecido
dessa crise mundial, quem seriam os aliados do “plano infalível” de dominar o mundo. A Embaixada
da China no Brasil classificou a declaração como racista e cobrou uma retratação do governo10.
16.
No dia 19 de abril de 2020, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nas redes foto de
reunião realizada em sua casa, com o pai, o presidente Jair Bolsonaro, e com os irmãos. A foto exibe
a parede da casa, onde está pendurado, ao lado de um fuzil, um quadro que prega o extermínio
armado da esquerda.11. O ódio à esquerda já havia sido promovido por Bolsonaro em janeiro, quando
condenou o regime venezuelano e toda a esquerda: "Não dê chance para essa esquerda. Eles não
merecem ser tratados como se fossem pessoas normais, como se quisessem o bem do Brasil, isso é
mentira.”12. Anteriormente, na última fase das eleições em que saiu vitorioso, discursou: “será uma
limpeza nunca vista na história do Brasil (…) esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria
(…) essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada
(…) Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia (…) vocês verão uma Polícia Civil e Militar com
retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês”13. Thilo F. Papacek, professor alemão e
doutor em História pela Universidade Livre de Berlim, comparou Bolsonaro a Hitler em razão desses
discursos de “limpeza política”14.
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17.
O chanceler Brasileiro, Ernesto Araujo, em 22 de abril, publicou artigo chamando o Covid-19
de comunavirus15. Dias depois, o muro do consulado da China, no Rio, amanheceu pichado com as
frases "Virus Comunista" e "Fauzi herói". Eduardo Fauzi é membro do grupo integralista – a versão
brasileira do fascismo – suspeito do ataque a bomba anteriormente mencionado16.
18.
No dia 20 de abril, Sara Fernanda Giromini, mais conhecida como Sara Winter – nome
fantasia, homônimo ao de uma espiã nazista – e líder do grupo de radicais “300 do Brasil”, publicou
no Twitter que foi treinada na Ucrânia, defendeu a “ucranização tropical” e postou fotos e vídeos
com a mesma máscara de caveira utilizada pela rede terrorista neonazista Atomwaffen Division17. A
líder carrega uma tatuagem no ombro de uma cruz de ferro, símbolo nazista. Os “300 do Brasil”
pedem intervenção no Legislativo e no Judiciário, apelam para desobediência civil, pregam o sacrifício
pela nação e chamam seus militantes de soldados18. No dia 12 de maio, Sara Winter admitiu a
presença de armas no acampamento “300 do Brasil”19.
19.

Em 22 de abril, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a afirmação, do
filósofo esloveno Slavoj Zizek, de que os nazistas fizeram um "péssimo uso" do lema "o trabalho
liberta", escrevendo em seu blog: "Os comunistas não repetirão o erro dos nazistas e desta vez farão
o uso correto. Como? Talvez convencendo as pessoas de que é pelo seu próprio bem que elas estarão
presas nesse campo de concentração, desprovidas de dignidade e liberdade". A Confederação
Israelita do Brasil (Conib) reagiu: “Não há comparação possível entre uma medida sanitária
[isolamento social], adotada em todo o mundo para combater uma pandemia, a uma ação
persecutória e racista contra uma minoria inocente, que culminou com o extermínio de 6 milhões de
judeus na Europa. Esperamos uma retratação imediata"20.
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20.
Em maio de 2020, o Presidente da República compartilhou nas redes sociais um vídeo
institucional de divulgação das ações governamentais de combate à pandemia que contém a frase
"O trabalho, a união e a verdade nos libertará [sic]". A semelhança com o lema nazista “o trabalho
liberta” foi apontada pela mídia e condenada pelo Conib, pela Congregação Israelita Paulista e pelo
American Jewish Committee21. O Secretário de Comunicação do Governo, porém, negou qualquer
analogia com o nazismo.
21.
Em 13 de maio, o presidente falou a apoiadores do “300 do Brasil”: “Minha base é (sic) vocês”,
logo depois que o grupo entoou palavras de ordem contra o regime democrático e disse que eram
“o exército” de Bolsonaro na luta “pelo fim do comunismo” e contra a corrupção, “Estamos com o
senhor para o que der e vier”, concluiu Sara Winter22.
22.
Em 27 de maio de 2020, data em que ocorreu uma grande operação policial contra
deputados, empresários e militantes apoiadores do governo, em um inquérito que apura fake news
e ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal, o então Ministro da Educação, Abraham
Weintraub, postou no Twitter uma foto da Alemanha Nazista, associando a operação policial à Noite
dos Cristais, episódio violento contra os judeus, considerado um precursor do Holocausto. A
postagem foi veementemente repudiada pela Embaixada de Israel e por entidades judaicas, que
consideraram a utilização do Holocausto no discurso político um profundo insulto às vítimas e aos
sobreviventes do terror nazista e banaliza a memória e a tragédia do povo judeu. O Instituto BrasilIsrael criticou também a presença da bandeira de Israel em atos que pedem a volta do AI-5 [Ato
Institucional nº 5], o que deturpa e ofende a memória dos judeus mortos e torturados pela ditadura
militar brasileira.23
23.
Na madrugada do dia 30 de maio, o grupo “300 do Brasil” marchou com tochas, roupas pretas
e máscaras para frente do Supremo Tribunal Federal (STF), copiando uma estética da Ku Kux Klan24:
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24.
No dia 31 de maio, ocorreram manifestações contrárias ao governo, por grupos
autointitulados como antifascistas. Manifestantes favoráveis ao governo, portando símbolos
neonazistas, se infiltraram entre os manifestantes25.
25.
Na mesma data o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu, nas redes sociais, que
grupos antifascistas sejam classificados como organizações terroristas.26. No dia 3 de junho,
Bolsonaro disse a apoiadores que os grupos antifascistas “são marginais, terroristas”27.
26.
Em 10 de junho, uma reunião virtual que discutia estratégias de combate ao racismo com
mais de 70 convidados do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, a maioria mulheres, foi
interrompida por imagens de cabeças sendo cortadas, um homem se masturbando, pedidos de
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morte a mulheres e a figura de uma suástica. A imprensa descreve mais seis ataques similares em
diferentes estados28.
27.
Na noite do dia 13, o grupo “300 do Brasil” lançou fogos de artifício em direção ao Supremo
Tribunal Federal (STF) e, no vídeo que publicaram sobre a ação, um militante diz: “Bando de bandidos,
vocês estão levando o país para o comunismo Supremo dos infernos! Nós vamos derrubar vocês!”29.
28.
No dia 14 de junho, durante manifestação a favor do governo, foram detidas 6 pessoas, três
portavam armas brancas e outras três foram acusadas de apologia ao nazismo. Na mesma
manifestação, um jornalista denuncia ter sido empurrado pelas costas por policial, quando tentava
filmar a abordagem de policiais a três jovens que portavam suásticas nas roupas30 .
29.
Em 15 de junho, Sara Winter e outras cinco pessoas também líderes do grupo “300 do Brasil”
foram presas provisoriamente, acusados de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos
e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Sara Winter ocupou cargo por cinco meses no
Ministério Mulher, da Família e dos Direitos Humanos31. Ela já foi solta.
30.
Ainda no dia 15, o ministro da Justiça, André
Mendonça, anunciou em suas redes sociais que solicitou à
Procuradoria Geral da República e à Polícia Federal a
abertura de um inquérito para investigar uma charge
reproduzida pelo jornalista Ricardo Noblat que associa o
presidente Jair Bolsonaro ao nazismo. Em 2018, o
presidente Bolsonaro perdeu uma ação por danos morais
que moveu contra o jornal O Dia, pela publicação de uma
charge associando-o ao nazismo; a decisão de segunda
instância lembrou que o presidente nunca tentou impedir a
circulação da foto que tirou com um sósia de Hitler em
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201532. O sósia, Marco Antônio Santos, concorreu a vereador no ano seguinte e recebeu doação do
senador Flávio Bolsonaro33.
31.

32

Jair Bolsonaro coleciona uma série de declarações racistas34
a. Em relação ao deputado Helio Lopes, que é negro: "O Hélio vai para a China comigo.
Eu falei: 'Tem algum problema? É só você fazer assim [puxando as pálpebras para os
lados] que ninguém vai te achar na multidão'"; em outra oportunidade, disse que Helio
deu uma “queimadinha” ao demorar dez meses para nascer;
b. Em relação aos indígenas: “Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós”; “O
índio é um ser humano igual a nós, não é para ficar isolado em uma reserva como se
fosse um zoológico”.
c. Em relação aos governadores do nordeste, chamou-os de governadores da “Paraíba”.
Paraíba é um dos estados do nordeste e é uma expressão usada de forma pejorativa
no contexto: "Daqueles governadores de paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que
ter nada com esse cara", em julho de 2019.
d. “Se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá tudo é miniatura", em maio de
2019; "Tudo pequenininho aí?", no mesmo mês, ao posar para foto com estrangeiro
de feição asiática; na ocasião o presidente fez gesto com os dedos, em insinuação
sobre órgão sexual:
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e. “Fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá
pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais",
em abril de 2017. Bolsonaro foi inocentado em processo que o acusava do crime de
racismo35
f. Em 2011, questionado: “Se o seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você
faria?”, ao que Bolsonaro respondeu: “Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade
com quem quer que seja. Eu não corro esse risco e meus filhos foram muito bem
educados, e não viveram em ambientes como, lamentavelmente, é o teu”.36
32.
Existe um crescimento na sociedade de adesão a formas contemporâneas de fascismo e
nazismo, seja enquanto práticas para extermínio da esquerda, seja enquanto racismo e supremacia
racial. Há adesão dos discursos por parte de altas autoridades, que também manifestam expressões
racistas.
33.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias é um órgão do poder legislativo brasileiro e tem
atribuição regimental de receber, avaliar e investigar denúncias relativas a ameaça ou violação de
direitos humanos. Compete-lhe, ainda, colaborar com entidades nacionais e internacionais que
atuem na defesa dos direitos humanos (Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 32, inciso
VIII, alíneas a, e).
34.
Considerando os fatos narrados e essas competências regimentais, e considerando os Ofícios
enviados anteriormente a Vossa Excelência, solicito manifestação no sentido de esclarecer quais os
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parâmetros internacionais devem ser obedecidos e quais estão sendo desrespeitados no caso em
questão. Também solicitamos medidas, dentro de suas atribuições, que possam auxiliar o Brasil neste
momento.

Atenciosamente,

Deputado Helder Salomão
Presidente

