
 

 

EXCELENTISSIMA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

  RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS, brasileiro, casado, deputado 

distrital, portador do RG nº 1.925.840 SESPDS/DF e CPF nº 700.249.871-15, com gabinete 

profissional, sito à Praça Municipal, Quadra 2, lote 5, Gabinete 4, Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, CEP 70.094-902, onde recebe notificações e intimações, vem apresentar 

 

 

REPRESENTAÇÃO CONTRA PORTA DOS FUNDOS E NETFLIX 

 

 

Em face do canal humorístico “PORTA DOS FUNDOS” administrado pela pessoa 

jurídica de direito privado PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA 

AUDIOVISUAL S.A., com endereço comercial na Rua Buenos Aires, nº 334, Centro, Rio de 

Janeiro, e da provedora de filmes NETFLIX, administrado pela NETFLIX 

ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, com endereço comercial na Avenida Bernardino de 

Campos, número 98, 4º andar, sala 36, bairro Paraiso, São Paulo, o que faz pelas seguintes 

razões: 

 
1. No mês de dezembro de 2019, o canal de humor denominado PORTA DOS FUNDOS 

estreou o filme intitulado "Especial de Natal - A Primeira Tentação de Cristo" na plataforma 

de filmes e séries da NETFLIX, o qual ridiculariza personagens bíblicos sagrados para os 

cristãos. 

2. A história do longa metragem se desdobra na festa surpresa de aniversário de 30 anos 

de Jesus, o qual leva um convidado, o diabo, que conheceu no deserto, para apresentar a sua 

família, relatando ter um relacionamento homomossexual com ele (diabo). Além disso, a 

história exibe um triângulo amoroso entre Maria, mãe de Jesus, José e Deus, que é retratado 



 

 

como um homem manipulador e mentiroso. Já Maria é retratada como uma mulher promíscua 

e interesseira. 

3. O filme que é lançado às vésperas do Natal, data que simboliza o nascimento de Cristo 

Jesus, ataca não somente a fé dos cristãos como desrespeita a imagem de Deus, e também 

agride de forma imoral e pornográfica personagens bíblicos sagrados.  

4. Necessário se faz destacar que durante todo o filme são expostas cenas de 

promiscuidade e violência verbal, com o intuito de atacar a fé dos cristãos que hoje constituem 

86% da população brasileira. 

5. O filme provocou repúdio não apenas nos cristãos, mas em diversos seguimentos 

religiosos, que deram origem a um abaixo-assinado que está circulando na internet e que 

atualmente possuem mais de um milhão de assinaturas solicitando a remoção do longa do 

catálogo de filmes da Netflix. 

6. Ademais, o longa visa retirar o valor espiritual da bíblia sagrada, e tratar com desdém 

a trajetória e missão de Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, resta claro que o grupo 

humorístico comete vilipêndio público de ato ou objeto de culto religioso, o que é crime de 

acordo com o artigo 208, do Código Penal. 

“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.” 

 

7. Diante dos fatos, cabe mencionar também que o grupo humorístico infringiu a 

legislação brasileira ao cometer a intolerância religiosa de modo a faltar com a vontade em 

respeitar a fé dos cristãos, conforme prevê a redação do art. 1º da Lei 9.459/97. 

 

"Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional." 

 

8. Desse modo, entende o representante que, cada um tem o livre arbítrio para escolher 

sua crença/religião, mas a ninguém é dado o direito de denegrir, de qualquer forma que seja, 

a fé e crença de terceiros, sobretudo a maioria da população deste país. 

9. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência que receba a presente, com a finalidade 

de promover a ação judicial cabível, para que seja solicitada a retirada imediata do referido 

filme da plataforma da Netiflix, bem como de qualquer outro meio de comunicação. E ainda 

que seja solicitado uma indenização no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 



 

 

aos representados, valor este que deverá ser revertido em projetos sociais de recuperação de 

drogados e na manutenção de creches.  

 

Nestes termos  

Pede deferimento. 

 

 

Brasília, 16 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

DELMASSO 

Deputado Distrital - REPUBLICANOS/DF 
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