MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
3° OFÍCIO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA
_____________________________________________________________________________________________

Procedimento preparatório nº 1.18.000.002758/2017-49

DESPACHO nº 15.709/2017

O Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático

e dos

interesses

sociais

e individuais

indisponíveis,

segundo o artigo 127, caput , da Constituição Federal; e o artigo 5º, inciso I, da
Lei Complementar nº 75/1993.
É função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo
efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
constitucionalmente, de acordo com artigo 129, inciso II, da Carta Magna; e
artigo 5º, inciso V, da Lei Complementar nº 75/1993.
No exercício das suas funções institucionais , cabe ao Ministério
Público

Federal

promover

diversas

medidas,

dentre

as

quais:

instaurar

inquérito civil público; promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente
de

improbidade

requisitar

administrativa;

diligências,

exames,

expedir
perícias,

notificações

e

documentos,

recomendações ;
instauração

de

procedimentos administrativos etc., em face de pessoas físicas e jurídicas,
privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando à proteção ou
recuperação da integridade do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos, à luz do artigo 129, incisos I ao I X, da
Constituição Federal; dos artigos 5°, incisos I ao VI, 6º, incisos I ao XX, e 8º,
incisos I ao I X, da Lei Complementar n° 75/93; da Resolução nº 87/06 do
Conselho Superior do Ministério Público Federal e da Resolução nº 23/07 do
Conselho Nacional do Ministério Público.

Página 1/4
Av. Olinda, Quadra G, Lote 2, Setor Park Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia - GO
F o n e : ( 6 2 ) 3 2 4 3 - 5 3 0 0 – h o m e p a g e : h t t p : / / w w w. p r g o . m p f . m p . b r

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
3° OFÍCIO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

Nessa linha, cabe ao Ministério Público Federal defender objetivo
da

República

Federativa

do

Brasil

de

promover

o

bem

de

todos

sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discrim inação, nos termos do artigo 3º, IV, da Carta Constitucional.
Cabe, ainda, ao Ministério Público Federal atuar em defesa da
liberdade de expressão e informação, independentemente de censura ou
licença, inclusive nos meios de comunicação social, ao teor dos artigos 5º,
inciso IX, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
Nessa linha, o Marco Civil da Internet estabelece os princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as
diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento a liberdade de
expressão, forte nos artigos 1º e 2º da Lei federal nº 12.965/2014.
Observa-se, pois, que as referidas normas constitucionais e legais
regulam a internet no Brasil, sempre com vistas à liberdade de expressão, ao
direito de acesso de todos à informação, ao conhecimento e à participação na
vida cultural e na condução dos assuntos públicos; a impedir a censura bem
como a discriminação dos usuários, por motivo de origem, raça, sexo, cor,
idade etc., competindo ao Ministério Público Federal atuar nesse sentido.
Verificam-se, no entanto, pública e notoriamente, diversas notícias
de que provedores de aplicações de internet , especialmente de redes sociais,
têm, ilicitamente, imposto censura e bloqueado acesso a usuários brasileiros,
por motivações de origem, raça, sexo, cor, idade, religião, política etc., o que
caracteriza violação ao ordenamento jurídico brasileiro.
No caso concreto, as notícias anexas exemplificam tais práticas
ilícitas de censura e bloqueio de acesso a usuários brasileiros pelo Facebook.
Ressalta-se,

sobretudo,

que

usuários

têm

reclamado

publicamente

que

postagens de protestos concernentes à “Exposição Queer”, promovida pela
Santander Cultural , realizada durante os meses de julho a setembro de 2017,
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na cidade de Porto Alegre/RS, que estariam sendo, ilicitamente, objeto de
censura e exclusão pela mencionada rede social.
Destarte, justifica-se a atuação do Ministério Público Federal.
Posto

isso,

determino

a

instauração

de

procedimento

preparatório, com o objetivo de apurar ação ou omissão ilícita do Facebook ,
relativamente à imposição de censura e bloqueio de usuários brasileiros
(cidadãos, entidades públicas e privadas, organizações e movimentos sociais
etc.) por motivações de origem, raça, sexo, cor, idade, religião, política,
precipuamente em relação à “Exposição Queer”, promovida pela Santander
Cultural, durante os meses de julho a setembro de 2017, na cidade de Porto
Alegre/RS.
Ademais, ordeno as seguintes providências iniciais:
a) autuem-se os documentos anexos ao procedimento preparatório
distribuindo-o ao 3º Ofício do Núcleo da Tutela Coletiva da Procuradoria da
República em Goiás e vinculando- o à matéria de atribuição da Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão;
b) requisite-se à Asspa do Ministério Público Federal que diligencie
e obtenha os seguintes dados do Facebook no Brasil: CNPJ, endereço de
comunicação oficial, qualificação do seu representante no Brasil;
c) oficie-se ao Facebook, requisitando-lhe, no prazo de 30 dias, em
meio digital, os seguintes elementos: c1) cópia do termo de serviços oferecidos
aos usuários brasileiros, em vernáculo; c1) cópias de todas as postagens de
usuários brasileiros, excluídas, desde o mês de julho de 2017, pela rede social ,
em relação à “Exposição Queer”, promovida pela S antander Cultural , realizada
durante os meses de julho a setembro de 2017, na cidade de Porto Alegre, RS;
c3) justificativa para a respectiva exclusão;
d) publique-se edital de chamada pública, com prazo de 30 dias,
dirigido

a

cidadãos

e

entidades

públicas
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e
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movimentos

sociais

etc.,

que

tenham

interesse

em

colaborar

para

esta

investigação, a fim de que encaminhem notícia, informação, reclamação,
representação sobre postagens de usuários brasileiros excluídas, desde o mês
de julho de 2017, pelo Facebook, em relação à “Exposição Queer”, promovida
pela Santander Cultural , realizada durante os meses de julho a setembro de
2017, na cidade de Porto Alegre/RS, pelo serviço de atendimento ao cidadão do
Ministério

Público

cidadao/sac ,

fazendo

Federal

no

expressa

endereço
referência

http:// www.m pf.mp.br/para-oao

número

e

objeto

deste

procedimento; e
e) com as respostas requisitadas, façam-se os autos conclusos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Goiânia, 29 de setembro de 2017;

AI LTON BENEDI TO DE SOUZ A
Procurador da República
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