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DESPACHO nº 15.709/2017

O  Ministér io  Público Federal  é inst i tuição permanente,  essencial  à

função jur isdicional  do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  do

regime democrát ico e dos interesses sociais  e indiv iduais  indisponíveis,

segundo o art igo 127, caput ,  da Const ituição Federal;  e o art igo 5º,  inciso I ,  da

Lei Complementar  nº 75/1993.

É  função institucional  do Ministér io Públ ico Federal zelar pelo

efet ivo respeito dos serviços de relevância públ ica aos direitos assegurados

const itucionalmente,  de acordo com art igo 129, inciso I I,  da Carta Magna; e

art igo 5º,  inciso V, da Lei Complementar  nº 75/1993.

No  exercício das suas funções institucionais ,  cabe ao Ministér io

Público Federal  promover  diversas medidas,  dentre as quais: instaurar

inquérito civi l  públ ico;  promover ação civ i l  pública,  ação penal,  ação decorrente

de improbidade administrat iva;  expedir  not if icações e recomendações;

requisitar di l igências,  exames, perícias,  documentos,  instauração de

procedimentos administrat ivos  etc.,  em face de pessoas f ísicas e jurídicas,

privadas ou públ icas,  inclusive suas autoridades,  visando à proteção ou

recuperação da integridade do patr imônio públ ico e social,  do meio ambiente e

de outros interesses difusos e colet ivos,  à luz do art igo 129, incisos I ao IX, da

Const ituição Federal;  dos art igos 5°,  incisos I  ao VI,  6º,  incisos I  ao XX,  e 8º,

incisos I ao IX, da Lei Complementar n° 75/93;  da Resolução nº 87/06 do

Conselho Superior  do Ministér io  Públ ico Federal  e da Resolução nº 23/07 do

Conselho Nacional do Ministér io  Públ ico.
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Nessa  l inha,  cabe  ao  Ministér io  Público  Federal  defender  objet ivo

da  República  Federat iva  do  Brasi l  de  promover  o  bem  de  todos  sem

preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de

discriminação, nos termos do art igo 3º,  IV, da Carta Const itucional.  

Cabe,  ainda,  ao  Ministér io  Público  Federal  atuar  em  defesa  da

l iberdade  de  expressão  e  informação,  independentemente  de  censura  ou

l icença,  inclusive  nos  meios  de  comunicação  social,  ao  teor  dos  art igos  5º,

inciso IX,  e 220, §§ 1º e 2º,  da Const ituição Federal.  

Nessa  l inha,  o  Marco  Civi l  da  Internet  estabelece  os  princípios,

garant ias,  direitos  e  deveres  para  o  uso  da  internet  no  Brasil  e  determina  as

diretr izes  para  atuação  da  União,  dos  Estados,  do  Distr i to  Federal  e  dos

Municípios  em  relação  à  matéria,  tendo  como  fundamento  a  l iberdade  de

expressão, forte nos art igos 1º e 2º da Lei federal nº 12.965/2014.

Observa-se,  pois,  que  as  refer idas  normas  const itucionais  e  legais

regulam  a  internet  no  Brasi l ,  sempre  com  vistas  à  l iberdade  de  expressão,  ao

direito  de  acesso  de  todos  à  informação,  ao  conhecimento  e  à  part icipação  na

vida  cultural  e  na  condução  dos  assuntos  públicos;  a  impedir  a  censura  bem

como  a  discr iminação  dos  usuários,  por  motivo  de  origem,  raça,  sexo,  cor,

idade etc.,  competindo ao Ministér io Públ ico Federal atuar nesse sent ido. 

Verif icam-se,  no  entanto,  pública  e  notoriamente,  diversas  notícias

de  que  provedores  de  apl icações  de  internet ,  especialmente  de  redes  sociais,

têm,  i l ic i tamente,  imposto  censura  e  bloqueado  acesso  a  usuários  brasileiros,

por  motivações  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  rel ig ião,  polí t ica  etc. ,  o  que

caracteriza violação ao ordenamento jurídico brasile iro.

No  caso  concreto,  as  notícias  anexas  exemplif icam  tais  prát icas

i l ícitas  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 ,  real izada  durante  os  meses  de  julho  a  setembro  de  2017,
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na  cidade  de  Porto  Alegre/RS,  que  estariam  sendo,  i l ic i tamente,  objeto  de

censura e exclusão pela mencionada rede social.

Destarte, just i f ica-se a atuação do Ministér io Públ ico Federal.

Posto  isso,  determino  a  instauração  de  procedimento

preparatório,  com  o  objet ivo  de  apurar  ação  ou  omissão  i l ícita  do  Facebook ,

relat ivamente  à  imposição  de  censura  e  bloqueio  de  usuários  brasi leiros

(cidadãos,  ent idades  públ icas  e  privadas,  organizações  e  movimentos  sociais

etc.)  por  motivações  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  rel igião,  polít ica,

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 in iciais:

a)  autuem-se  os  documentos  anexos  ao  procedimento  preparatório

distr ibuindo-o  ao  3º  Ofício  do  Núcleo  da  Tutela  Colet iva  da  Procuradoria  da

Repúbl ica  em  Goiás  e  vinculando-o  à  matéria  de  atr ibuição  da  Procuradoria

Regional dos Direitos do Cidadão;

b) requisite-se à Asspa do Ministér io Público Federal que di l igencie

e  obtenha  os  seguintes  dados  do  Facebook  no  Brasi l :  CNPJ,  endereço  de

comunicação of icial,  qualif icação do seu representante no Brasil ;

c)  of icie-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  brasi leiros,  em  vernáculo;  c1)  cópias  de  todas  as  postagens  de

usuários brasile iros,  excluídas,  desde o mês de julho de 2017,  pela rede social ,

em relação  à  “Exposição  Queer”,  promovida  pela  S antander  Cultural ,  real izada

durante os meses de julho a setembro de 2017,  na cidade de Porto Alegre,  RS;

c3) just i f icat iva para a respect iva exclusão;

d)  publ ique-se  edital  de  chamada  pública,  com  prazo  de  30  dias,

dir igido  a  cidadãos  e  ent idades  públicas  e  privadas,  organizações  e
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movimentos  sociais  etc. ,  que  tenham  interesse  em  colaborar  para  esta

invest igação,  a  f im  de  que  encaminhem  notícia,  informação,  reclamação,

representação  sobre  postagens  de  usuários  brasi leiros  excluídas,  desde  o  mês

de  julho  de  2017,  pelo  Facebook ,  em  relação  à  “Exposição  Queer”,  promovida

pela  Santander  Cultural ,  real izada  durante  os  meses  de  julho  a  setembro  de

2017,  na cidade de Porto Alegre/RS, pelo serviço de atendimento ao cidadão do

Ministér io  Públ ico  Federal  no  endereço  http:/ /www.mpf.mp.br/para-o-

cidadao/sac  ,  fazendo  expressa  referência  ao  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;

AILTON BENEDITO DE SOUZA
Procurador da República
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