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Autor de falso anúncio de venda de negros a R$ 1 é apreendido no 
Rio  

Segundo a polícia, adolescente de 16 anos confessou ter feito a publicação. 
Ele será encaminhado à Vara de Infância e da Juventude. 

Daniel Silveira Do G1 Rio  

 

Anúncio oferecia "negros com diversas 
utilidades" ao preço de R$ 1 (Foto: Reprodução / Mercado Livre)
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Um adolescente de 16 anos foi apreendido no Rio nesta quarta-feira (15) pela publicação de um falso anúncio no site Mercado Livre oferecendo a 
venda de negros a R$ 1. Ele foi localizado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) após denúncia feita pela Ouvidoria 
Nacional da Igualdade Racial, que é vinculada à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 
 
De acordo com o delegado titular da DRCI, Gilson Perdigão, o menor prestou depoimento na unidade acompanhado pela mãe e confessou ser o 
autor da publicação. O teor do interrogatório não foi divulgado. O caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude. Segundo a Polícia 
Civil, ele deverá responder por ato infracional análogo ao crime tipificado pelo artigo da Lei 7.716 (Praticar, induzir ou incitar a discriminação, o 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional). 
 
O anúncio foi retirado do ar pelo Mercado Livre no dia 6 de janeiro, um dia depois de ser denunciado por usuários do site. Por meio de nota, o site 
repudiou a publicação e destacou que os anúncios publicados têm mecanismo para denúncias. Ao ser notificado pela Ouvidoria Nacional da 
Igualdade Racial, o site forneceu à polícia os dados cadastrais do autor da postagem. 
 
A denúncia da Seppir foi encaminhada à Polícia Civil e ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Por meio de nota, o ouvidor Carlos 
Alberto Souza Junior ressaltou ser "inaceitável a tentativa de desumanização da população negra, enquadrando seus indivíduos como mercadoria e 
remetendo os mesmos de volta à escravidão”. 
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Manifestantes bloqueiam estrada Rio-Teresópolis em Duque de Caxias

Moradores protestam contra falta de água e luz na região. Pista sentido Teresópolis foi fechada 
com objetos em chamas. 

15/01/2014 
Preços assustam banhistas nas praias brasileiras durante o verão 

Nas praias cariocas, uma garrafinha de água pode custar R$ 4 e os barraqueiros chegam a cobrar 
R$ 20 pelo guarda-sol. 

15/01/2014 
Passageira cai de trem da SuperVia e é hospitalizado no Rio 

Acidente aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (15). Na terça, uma pessoa morreu ao 
cair entre trem e plataforma. 

15/01/2014 
Blocos de carnaval do Rio criam marchinhas contra o xixi nas ruas 

Campanha para conscientizar foliões mobilizou 25 blocos de rua. Jogar lixo no chão e dirigir 
alcoolizado também é alvo da mobilização. 

15/01/2014 
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