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Ofício nº XX/2021 

Brasília, 04 de Fevereiro de 2021. 

 

Ao Senhor Augusto Aras 

Procurador-Geral da República 

SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 

Brasília/DF 

CEP 70050-900 

 

Assunto: Censura ao Canal do YouTube “Terça Livre”. 

 

 

 

Senhor Procurador-Geral da República, 

 

Cumprimentando-o, dirigimo-nos ao Senhor, mui respeitosamente, para 

gentilmente solicitarmos urgente atuação do Ministério Público Federal em face de uma 

séria violação a direitos difusos e coletivos e um perigosíssimo precedente à liberdade 

de expressão no país. 

 

Na última Terça-Feira, 03 de fevereiro, fomos surpreendidos com a notícia de 

que o Youtube Brasil simplesmente censurou e encerrou os dois canais 

(https://www.youtube.com/c/TerçaLivre e https://www.youtube.com/TerçaLivreLive) do 

veículo independente de mídia Terça Livre (https://tercalivre.com.br).1 

 

Capturas no Web Archive das páginas dos dois canais dão conta de que o 

primeiro tinha cerca de 1,15 milhão de inscritos,2 e o segundo, perto de 90 mil inscritos.3 

                                                           
1 https://tercalivre.com.br/urgente-youtube-encerra-contas-do-terca-livre 
2 http://web.archive.org/web/20201122024327if_/https://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivre 
3 http://web.archive.org/web/20210126225558if_/https://www.youtube.com/Ter%C3%A7aLivreLive 

https://www.youtube.com/c/TerçaLivre
https://www.youtube.com/TerçaLivreLive
https://tercalivre.com.br/
https://tercalivre.com.br/urgente-youtube-encerra-contas-do-terca-livre
http://web.archive.org/web/20201122024327if_/https:/www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivre
http://web.archive.org/web/20210126225558if_/https:/www.youtube.com/Ter%C3%A7aLivreLive
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Na mensagem de e-mail4 em que tentou justificar a exclusão dos canais, a 

equipe do YouTube alegou, de forma genérica, “violações às diretrizes da comunidade”, 

e mais: ameaçou excluir qualquer outro canal que venha a ser criado pelos donos do 

Terça Livre.5 

                                                           
4 O e-mail original foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo Filho e está disponível em 
https://twitter.com/realpfigueiredo/status/1357146998013583360 
5 “Atualização sobre o status do seu canal no Youtube 
 
yt-partner-support@google.com 
 
Olá, 
Conforme Informado, ao analisar seu canal, identificamos violações graves ou repetidas de 
nossas diretrizes da comunidade. Por causa disso, removemos seu canal do YouTube. 
Todo o conteúdo do YouTube deve seguir nossas diretrizes da comunidade. Se sua conta foi 
impedida de acessar a plataforma ou de usar qualquer um dos nossos recursos, você está 
proibido de usar outro canal para contornar essas restrições. Isso se aplica enquanto a restrição 
permanecer ativa em sua conta. A violação desta restrição é considerada uma violação de nossos 
Termos de Serviço e pode resultar no encerramento de sua conta. 
Se você acredita que esta é uma decisão incorreta, é possível apelar usando este formulário. 
Atenciosamente, 
Equipe do YouTube.” 

https://twitter.com/realpfigueiredo/status/1357146998013583360
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Em nota à imprensa6, o YouTube reiterou seu suposto direito a “restringir a 

criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios”: 

  
Todos os conteúdos precisam seguir nossas diretrizes de comunidade. 
Contamos com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e 
denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito e agimos rapidamente 

sobre aqueles que estão em desacordo com nossas políticas. 
O YouTube também se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de 
acordo com os próprios critérios. Caso uma conta tenha sido restringida na 

plataforma ou impossibilitada de usar algum dos nossos recursos, o criador não 
poderá usar outro canal para contornar essas penalidades. Essa regra se aplicará a 
todo o período em que a restrição estiver ativa. Consideramos a violação dela um 
descumprimento dos nossos Termos de Serviço, o que pode levar ao encerramento 
da conta. 
 

Porém, como será evidenciado adiante, o direito alegado pelo YouTube de 

censurar qualquer conteúdo que não siga seus “padrões da comunidade” 

simplesmente não existe e não tem amparo na legislação brasileira.   

 

E mais: a exclusão dos dois canais, que somavam mais de 1,2 milhão de 

inscritos, afronta a lei brasileira e constituiu um gravíssimo ataque à liberdade de 

imprensa e ao direito à informação, como será exposto a seguir. 

 

                                                                                                                                                                                
 
6 Disponível em https://www.oantagonista.com/brasil/o-youtube-se-reserva-o-direito-de-restringir-a-
criacao-de-conteudo-de-acordo-com-os-proprios-criterios/ e 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/youtube-encerra-canal-bolsonarista-terca-livre-por-
tempo-indeterminado.shtml. 

https://www.oantagonista.com/brasil/o-youtube-se-reserva-o-direito-de-restringir-a-criacao-de-conteudo-de-acordo-com-os-proprios-criterios/
https://www.oantagonista.com/brasil/o-youtube-se-reserva-o-direito-de-restringir-a-criacao-de-conteudo-de-acordo-com-os-proprios-criterios/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/youtube-encerra-canal-bolsonarista-terca-livre-por-tempo-indeterminado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/youtube-encerra-canal-bolsonarista-terca-livre-por-tempo-indeterminado.shtml
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A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) disciplina o uso da internet no 

Brasil e estabelece garantias, direitos e deveres de usuários e fornecedores de serviços 

na internet. 

 

Os princípios expostos taxativa e reiteradamente pela lei deixam cristalina a 

prevalência da liberdade de expressão: 

  
Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à 

liberdade de expressão, bem como: 

 
I - o reconhecimento da escala mundial da rede; 
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da 
cidadania em meios digitais; 
III - a pluralidade e a diversidade; 

IV - a abertura e a colaboração; 
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VI - a finalidade social da rede.  
 
Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 
 
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal; 

II - proteção da privacidade; 
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de 
medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso 
de boas práticas; 
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da 

lei; 
VII - preservação da natureza participativa da rede; 

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não 
conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. 
 
Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos 

no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
 
Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 
I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e 

na condução dos assuntos públicos; 

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de 
uso e acesso; e 
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 
acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 
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E mais: toda a disciplina do Marco Civil da Internet sobre a remoção de 

conteúdo é voltada a “assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura”: 

  
Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. 
 
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 

censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 
§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, 

identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que 

permita a localização inequívoca do material. 

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a 
direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a 
liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição 
Federal. 
§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de 
conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a 
direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos 
por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os 
juizados especiais. 
§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º , poderá antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova 

inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na 

disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de 
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação. 
 

Do artigo 19, depreende-se que: (1) a regulamentação da remoção de 

conteúdo tem como norte a preservação da liberdade de expressão e a vedação à 

censura; (2) a decisão judicial que determinar a remoção do conteúdo deve estar 

fundamentada, ou seja, o conteúdo a ser removido deve necessariamente infringir a lei; 

(3) a remoção deve sempre estar adstrita ao conteúdo infringente, sem jamais 

transbordar para a censura prévia ou para a indisponibilização de conteúdos não 

infringentes. 

 

Uma leitura mais apressada e pouco sistemática do Marco Civil da Internet 

poderia sugerir que a disciplina de preservação da liberdade de expressão e vedação à 

censura regularia apenas a relação entre o Estado e os indivíduos, e que empresas 
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privadas, portanto, teriam o direito de indisponibilizar o conteúdo e censurar as pessoas 

que bem entendessem, por quaisquer critérios. 

 

Essa leitura, porém, se mostra completamente equivocada. 

 

Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal tem adotado a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que significa que particulares não 

podem atropelar direitos estabelecidos na Constituição Federal, como a liberdade de 

manifestação de pensamento (art. 5º, IV) e o acesso à informação (art. 5º XIV): 

  
“As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 
entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados 
pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 

direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 

privados.” 
 
STF-RE 201819/RJ, rel. Min. ELLEN GRACIE, rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, 
j. 11/10/2005, 2ª T., DJ 27/10/2006, p. 64 
 
 

Em segundo lugar, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

recepcionada com status supralegal no Direito Brasileiro (Recurso Extraordinário nº 

466.343/SP), proíbe expressa e inequivocamente que particulares cerceiem a liberdade 

de expressão, controlem o fluxo de informações e opiniões, ou criem embaraços à livre 

atuação de veículos de imprensa: 

  

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 
 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de 

qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 
em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 
 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 

censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 

previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: 
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral 
públicas. 
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3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação 

e a circulação de idéias e opiniões. 

 

A expressão “ou particulares” é claríssima e não comporta interpretações 

criativas. Empresas com instalação no Brasil, como é o caso do YouTube7, estão 

expressamente proibidas pela legislação brasileira de censurar usuários ou de obstar 

o livre acesso a informações e opiniões. 

 

Tendo-se em vista que o conteúdo do Terça Livre é produzido no Brasil8 e 

que a maior parte dos seguidores e espectadores dos canais é brasileira, estamos diante 

de uma gravíssima violação não apenas ao direito de livre expressão dos proprietários 

do veículo de imprensa Terça Livre, mas também ao de acesso à informação (art. 5º, 

XIV da CF e art. 13.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos) dos mais de um 

milhão de brasileiros que seguem os canais do Terça Livre no YouTube, sem contar 

os que assistem aos vídeos sem serem inscritos.  

 

E mais: o YouTube não se limitou a retirar de circulação os conteúdos do 

Terça Livre. Foi além: proibiu não só que os proprietários do canal publicassem novos 

vídeos nos canais censurados, mas também que criassem um novo canal. Tal conduta 

configura censura prévia, de todo incompatível com a Constituição Federal (art. 220, § 

2º) e com a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13.2). 

 

A Constituição Federal Federal é bastante clara ao estabelecer que 

“nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”9 

 

                                                           
7 Por meio da Google Brasil Internet LTDA, CNPJ 06.990.590/0001-23. 
8 https://www.instagram.com/p/CK2mtfQjHgE/ 
9 Art. 220, § 1º. 

https://www.instagram.com/p/CK2mtfQjHgE/
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O YouTube, portanto, não tem a prerrogativa de colocar suas “diretrizes da 

comunidade” ou “termos de serviço” acima do Marco Civil da Internet, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos ou da Constituição Federal, muito menos acima dos 

direitos de mais de mais um milhão de brasileiros que escolheram se informar por um 

veículo de mídia independente! 

 

Assim, tendo-se em vista a prerrogativa constitucional do Ministério Público 

de proteger interesses difusos e coletivos por meio de ação civil pública (art. 129, III da 

CF), solicitamos a atuação urgente do Ministério Público Federal10 por meio de abertura 

de inquérito civil e o ingresso de ações judiciais, com pedido de liminar, para o 

imediato restabelecimento dos canais https://www.youtube.com/c/TerçaLivre e 

https://www.youtube.com/TerçaLivreLive, bem como de seu conteúdo e demais 

funcionalidades, sem prejuízo de eventual ação judicial cível ingressada pelos donos dos 

canais contra o YouTube Brasil. 

 

Sem mais, aproveitamos para reiterar os mais sinceros votos de apreço e 

consideração, e, desde já, colocamo-nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

CARLA ZAMBELLI 

Deputada Federal (PSL – SP) 

                                                           
10 Art. 109, III, da CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) as causas fundadas em 
tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional”. 

https://www.youtube.com/c/TerçaLivre
https://www.youtube.com/TerçaLivreLive

