
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

IPL n. 0270/2019
Manifestação n°   /2021/PRPB/1° Ofício.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão de execução

oficiante no 1° Ofício da Procuradoria da República na Paraíba, no uso de suas

atribuições constitucionais e legais, inscritas, respectivamente, nos arts. 127 e 129,

inciso I, da Constituição da República e nos arts. 24 e 41 do Decreto-Lei n. 3.689/41 –

Código de Processo Penal, com fulcro no inquérito policial em anexo, vem oferecer

D E N Ú N C I A

em desfavor de Lorem ipsum dolor , brasileiro, Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim , e de Lorem ipsum dolor, brasileiro Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis, pelo

cometimento dos fatos criminosos doravante delineados.

No dia 09 de outubro de 2018, Lorem ipsum dolor publicou em seu perfil

do Facebook o comentário “Baiano não merece nem ser chamado de brasileiro”,

incitando, livre e conscientemente, a dicriminação e o preconceito em razão de
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procedência nacional. Em seguida, comentando a publicação mencionada, Lorem 

ipsum dolor sit escreveu “bAIANO NEM É GENTER”, agindo, portanto, com o mesmo

dolo. Após a realização de diligências e identificação dos usuários, determinou-se suas

intimações.

Em declaração, Lorem ipsum e Lorem ipsum confirmaram serem os donos dos

usuários do Facebook, e admitiram terem feito os comentários supramencionados,

restando comprovada a autoria do delito.

Numa tentativa de justificar seu ato, Lorem alegou estar bêbado, e com raiva do

resultado do primeiro turno das eleições, uma vez que o candidato em que havia votado

não obteve maioria dos votos no estado da Bahia. Afirmou, ainda, que “não tem nada

contra os baianos e nem é racista” , conforme depoimento na fl. 112.

Loren, por sua vez, alegou ter feito o comentário também por ocasião do

resultado das eleições, sem intenção de ofender ninguém, e somente como uma 

brincadeira.
Todavia, apesar de os denunciados afirmarem que suas publicações foram apenas

comentários infelizes, em momentos de raiva, sem intenção de ofender ninguém,

importa-nos destacar que estas alegações não excluem o dolo da conduta.

A discriminação, em qualquer de duas vertentes previstas na lei, afeta

diretamente a dignidade da pessoa humana, assegurada como princípio fundamental da

República, conforme preceitua o inciso III, artigo 1º da Constituição Federal. Como

consequência lógica deste princípio, devem ser garantidos direitos específicos de cada

ser humano, sem distinções de cor, gênero, sexo, procedência nacional e outras.

Neste sentido, não restam dúvidas de que, seja qual for a forma de preconceito e

discriminação, por qualquer dos motivos apontados, será ofendida diretamente a

dignidade da pessoa humana.

Pelo exposto, Lorem ipsum dolor sit e Lorem ipsum dolor sit cometeram o fato

típico previsto no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 7.716/1989, ao
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praticarem discriminação e preconceito de procedência nacional, cometidos por

intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.

Finalmente, evidencia-se a competência da justiça federal para processar e julgar

os presentes autos, na medida em que o crime foi praticado na rede mundial de

computadores, em plataforma aberta ao acesso de qualquer pessoa, ofendendo interesse

da União, conforme preceitua o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

Por tais razões, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL o recebimento da

presente peça inaugural e seu processamento, nos termos da lei processual penal, até o

julgamento final condenatório, intimando-se as seguintes:

a) a aplicação das penas privativas de liberdade, a cada

um dos denunciados, em montante a ser proposto em

alegações finais;

b) a determinação, sob pena de desobediência, da

cessação das publicações na rede social Facebook, bem

como a interdição das respectivas mensagens ou

páginas de informação na rede mundial de computadores,

conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei

7.716/1989.

João Pessoa, 07  de maio de 2021.

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA

Procurador da República
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