
OPINIÃO
Território livre

e sem lei?
Há pouco mais de uma 

década a ampliação 

do acesso à internet 

começou a mudar a 

forma de produção e 

divulgação de conteúdo 

tornando-a mais 

pulverizada e horizontal

A criação das redes sociais 
impulsionou ainda mais 
o alcance da informação 

e conhecimento, mas também 
têm auxiliado a circulação de 
conteúdos falsos e com alto 
potencial ofensivo que aten-
tam frequentemente contra a 
honra e a imagem de pessoas 
de diversos setores da socie-
dade por meio de calúnia e 
difamação. O botão comparti-
lhar tornou-se uma espécie de 
gatilho de armas de distintos 
calibres na forma de computa-
dores, tablets ou smartphones 
que podem atingir a honra e a 
reputação sob a justifi cativa 
do exercício do direito de livre 
expressão. 

Não há dúvida que a mani-
festação do livre pensar é um 
direito garantido pela Consti-
tuição Federal e, portanto, é 
assegurado o direito à crítica, 
à discordância, à manifestação 
de indignação desde que haja 
respeito ao direito de tercei-
ros. Uma breve observação 
na timeline de nossos amigos 
em qualquer rede social pode 
apontar o mau uso da inter-
net e um possível atentado 
à honra de qualquer pessoa. 
O que não parece não ser 
privilégio apenas das pessoas 
comuns, exemplo disso é caso 
que envolveu a apresentadora 
Monica Iozzi e o ministro do 
STF, Gilmar Mendes. 

Numa prática comum para 
qualquer usuário de redes 
sociais a apresentadora 
compartilhou uma foto do 
ministro sobre a qual havia a 
palavra “cúmplice?”, seguida 
de legenda com a informa-
ção de que Mendes havia 
concedido Habeas Corpus 
a Roger Abdelmassih, mé-
dico condenado a 278 anos 
de prisão por ter cometido 
dezenas (58) de estupros. 
A postagem foi acompanha-
da do comentário: “Se um 
ministro do STF faz isso...
nem sei o que pensar”. A 
atitude custou caro à Monica 
Iozzi, que foi condenada a 

indenizar Gilmar Mendes em 
R$30 mil.

Tanto a Constituição Federal 
como o Marco Civil da Inter-
net (Lei 12.965) garantem 
e asseguram a liberdade de 
expressão. No entanto, no 
caso específi co, fi cou clara a 
ofensa à imagem do ministro 
por ter sido atribuída a ele a 
cumplicidade de um crime, que 
evidentemente não cometeu. 
Neste caso, pouco importa 
se a apresentadora foi ou não 
autora da montagem da foto, 
de acordo com Código Penal, 
a punição é aplicável também 
a quem divulga a calúnia. 

O entendimento já era apli-
cado mesmo antes da existên-
cia da internet uma vez que 
nos crimes contra a honra já 
se atribuía responsabilidade 
a quem replicasse notícia de 
potencial ofensivo através do 
velho “boca a boca”, indepen-
dentemente, do que tenha feito 
o antecessor ao iniciar, enviar 
ou simplesmente replicar a 
informação. O “boca a boca” 
interpessoal passou a contar 
com um alcance exponencial 
oferecido pela internet, que 
ainda é confundida com um 
território livre e sem nenhum 
limite a ser respeitado, o que 
é um equívoco já que todos 
os atos praticados em terri-
tório virtual são passíveis de 
punição.

A sentença que gerou po-
lêmica trata exclusivamente 
do dano moral na esfera civil, 
mas é indiscutível que este 
tipo de conduta nas redes so-
ciais implica na possibilidade 
de um processo criminal que 
teria como agravante o fato 
de ser a vítima um funcionário 
público, e da ofensa ser por 
conta do exercício das funções 
e a apresentadora ter utilizado 
meio que propiciou enorme 
divulgação da ofensa.

A repercussão da decisão 
atribui-se, sem dúvida, ao fato 
de envolver pessoa formadora 
de opinião, abre um importante 
precedente para outros casos 
e ainda serve de alerta para 
todos os usuários de redes 
sociais de que a internet não 
é um território sem respeito 
e sem lei.

(*) - É professor de Direito titular 
da Faculdade Estácio. Foi eleito 

Presidente da 117ª Subseção da OAB/
SP para o triênio 2016- 2018. É sócio 

do Montenegro e Titto Advogados 
Associados.

Maicel Anesio Titto (*)

Página 2

OPINIÃO

Geral
São Paulo, quarta-feira, 30 de novembro de 2016

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Diretor Responsável: José Hamilton Mancuso
DRT/SP 48679
mancuso@netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretor Comercial
José Hamilton Mancuso
mancuso@netjen.com.br

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O avião que sofreu um aciden-
te com o time da Chapecoense 
foi o mesmo usado pela seleção 
argentina para viajar ao Brasil 
para as eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018. Lionel Messi e 
seus colegas viajaram na mesma 
aeronave para irem até Minas 
Gerais, onde enfrentaram a 
seleção brasileira de Tite, no 
Mineirão, no último dia 10 de 
novembro. 

O astro do Barcelona chegou 

a passar mal no voo de volta a 
Buenos Aires devido a turbu-
lências, conforme relatado na 
época. De acordo com sites 
especializados, a aeronave tem 
17 anos de uso, capacidade 
para 95 pessoas e é a única da 
companhia aérea Lamia, da 
Bolívia. O avião é o Avro Regio-
nal Jet 85, também conhecido 
como Jumbolino, de matrícula 
CP-2933, fabricado pela British 
Aerospace (ANSA).

CBF decreta luto 
de sete dias 
e remarca as 
partidas

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) decretou luto 
ofi cial de sete dias pelo acidente 
aeronáutico na Colômbia que 
vitimou a delegação da Chape-
coense, jornalistas e convidados. 
Com o luto, todas as partidas que 
seriam realizadas nesse período 
foram remarcadas.

A fi nal da Copa do Brasil, en-
tre Grêmio e Atlético Mineiro, 
que seria disputada hoje (30), 
foi remarcada para 7 de de-
zembro, às 21h45. Já a rodada 
fi nal da Série A do Campeonato 
Brasileiro será realizada no 
dia 11 daquele mês, domingo, 
às 17h00. A fi nal da Copa do 
Brasil sub-20, entre Bahia e São 
Paulo, foi remarcada para 8 de 
dezembro, às 21h15.

O avião seguia da Bolívia 
para a Colômbia quando caiu 
na região da Antióquia, nas 
proximidades da cidade de Me-
dellín. Pelo menos 75 pessoas 
morreram na queda do avião 
na Colômbia (ABr).

Os quatro grandes clubes de 
futebol de São Paulo - Corin-
thians, Palmeiras, São Paulo e 
Santos - anunciaram, por meio 
de nota ofi cial conjunta, que 
vão emprestar gratuitamente 
jogadores para a Chapecoense 
para as disputas da temporada 
do próximo ano. Além disso, 
os clubes anunciaram que 
pretendem solicitar formal-
mente à CBF que não rebaixe a 
Chapecoense no Campeonato 
Brasileiro nas próximas três 
temporadas.

“Mesmo cientes dos prejuí-
zos irreparáveis provocados 
por este terrível aconteci-
mento [o acidente aéreo], 
os clubes entendem que o 
momento é de união, apoio 
e auxílio a Chapecoense”, 
diz a nota dos quatro clubes, 
publicada nos sites ofi ciais de 
todos eles. “Trata-se de gesto 
mínimo de solidariedade que 
se encontra ao nosso alcance 

Veja abaixo alguns dos desastres que marcaram a história 
do esporte mais amado do mundo:

Torino - Em 4 de maio de 1949, o avião que levava os jogado-
res do melhor Torino de todos os tempos se chocou contra a 
Basílica de Superga, em Turim, matando todas as 31 pessoas 
a bordo. Apelidada de “Grande Torino”, aquela equipe con-
quistou cinco títulos italianos na década de 1940 (1943, 46, 
47, 48 e 49) e era a base da seleção italiana. Muito em função 
do desastre, a Azzurra sequer passou da primeira fase na Copa 
do Mundo de 1950, no Brasil, e viajou para o torneio de navio 
por causa do trauma. Depois da tragédia de Superga, o Toro 
nunca mais foi o mesmo e hoje luta no máximo por posições 
intermediárias na Série A.

Manchester United - Pouco menos de nove anos depois, o 
maior clube da Inglaterra também foi vítima de um desastre 
aéreo. Em 6 de fevereiro de 1958, quando tentava decolar do 
aeroporto de Munique, na Alemanha, o avião com a delega-
ção do Manchester United não conseguiu ganhar velocidade 
sufi ciente por conta de uma tempestade de neve e caiu. O 
acidente deixou 23 mortos, incluindo oito jogadores. No en-

Na tragédia de Superga, o avião com o time do Turino se chocou 

com o muro da Basílica da cidade.

Goleiro teve perna 
amputada

Um dos seis sobreviventes da que-
da do avião que levava a delegação 
da Chapecoense, o goleiro Jackson 
Follmann, teve uma das pernas am-
putadas após o acidente, informam os 
meios de comunicação da Colômbia. 
Segundo informação do médico 
Guillermo Molina à rádio “La Red”, 
o goleiro Danilo, que havia sido res-
gatado com vida, não resistiu aos 
ferimentos e faleceu horas depois 
de chegar ao hospital (ANSA).

Minuto de silêncio
O Barcelona e o Real Madrid 

fi zeram um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas do desastre 
aéreo com o time da Chapecoense. 
Atletas dos dois times espanhois 
permaneceram em silêncio antes 
de iniciarem os treinos de hoje. 

Já o Atlético de Madrid, em seu 
perfi l no Twitter, fez uma homena-
gem ao meio-campo Cleber Santana, 
que vestiu a camisa do clube entre 
2007 e 2010 e agora era capitão da 
Chapecoense (ANSA).

O Atlético Nacional emitiu 
ontem (29) um comunicado 
pedindo ofi cialmente que o 
título da Copa Sul-Americana 
seja dado à Chapecoense. As 
duas equipes disputariam 
em Medellín, na Colômbia, a 
primeira partida da decisão 
do torneio da Conmebol, 
mas o avião com a delegação 
do clube catarinense acabou 
caindo.

“Além de estarmos muito 
preocupados pela parte hu-
mana, pensamos no aspecto 
competitivo e queremos 
publicar esse comunicado no 
qual o Atlético Nacional con-
vida a Conmebol a entregar o 
título da Copa Sul-Americana 
à Associação Chapecoense de 
Futebol por sua grande perda 

e em homenagem póstuma às 
vítimas fatais do acidente”, 
diz a nota.

Se a ideia for acolhida pela 
Confederação Sul-Americana, 
a Chape terá uma inédita vaga 
na Libertadores do ano que 
vem. “De nossa parte, e para 
sempre, Chapecoense cam-
peã da Copa Sul-Americana 
2016”, completou o Atlético 
Nacional. Além disso, times da 
primeira divisão do Campeo-
nato Brasileiro iniciaram um 
movimento para emprestar 
jogadores gratuitamente à 
equipe catarinense em 2017. 
A elite do futebol nacional 
também pede que a Chape não 
fi que sujeita a rebaixamento 
pelas próximas três tempora-
das (ANSA).
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Desastres aéreos que 
chocaram o futebol

Acidentes aéreos com clubes de futebol, como o sofrido pela delegação da Chapecoense na última 
segunda-feira (28), são raros e não aconteciam havia mais de 20 anos

tanto, um dos sobreviventes foi Bobby Charlton, maior nome 
da história do futebol inglês.

Dinamarca - Em julho de 1960, após decolar do aeroporto de 
Copenhague, o avião da seleção olímpica da Dinamarca caiu 
no estreito de Oresund e matou oito jogadores.

Green Cross - Um avião com o time chileno Green Cross caiu 
na Cordilheira dos Andes, em abril de 1961, e matou 24 pes-
soas, sendo oito jogadores. Os destroços foram encontrados 
apenas em fevereiro de 2015, quase 54 anos depois. O time 
sobreviveu até 1965, quando se uniu ao Temuco.

The Strongest - Tradicional time da Bolívia, o Strongest foi 
vítima de um acidente aéreo em setembro de 1969, na região 
de Viloco. O desastre deixou 74 mortos, incluindo 16 jogadores 
e membros da comissão técnica.

Alianza Lima - Já em 1987, uma aeronave que transportava o 
Alianza Lima, um dos principais clubes do Peru, caiu no mar 
quando seguia da capital Lima para Pucallpa. Apenas o piloto 
sobreviveu, e 43 pessoas faleceram. Entre as vítimas estava o 
goleiro José “Caico” González Ganoza, tio do atacante Paolo 
Guerrero, hoje no Flamengo.

Zâmbia - Em 27 de abril de 1993, um avião com a seleção da Zâmbia, 
na África, caiu no mar logo após ter sido reabastecido no Gabão. 
30 pessoas morreram, incluindo 18 jogadores (ANSA).

O avião com a delegação do Manchester United não conseguiu 

ganhar velocidade sufi ciente por conta de uma tempestade de 

neve e caiu. O acidente deixou 23 mortos,

incluindo oito jogadores.

Clubes vão emprestar 
jogadores para a Chapecoense

neste momento, mas dotado 
do mais sincero objetivo de 
reconstrução desta instituição 
e de parte do futebol brasileiro 
que fora perdida hoje”, acres-
centam.

Na nota, os clubes também 
lamentaram a tragédia. “Neste 
momento de perda e de profun-
da tristeza, nós, presidentes dos 
clubes brasileiros que publicam 

essa nota, gostaríamos de 
manifestar nossos mais sin-
ceros sentimentos de pesar 
e solidariedade à Associação 
Chapecoense de Futebol e 
seus torcedores, e em espe-
cial às famílias e amigos dos 
atletas, comissão técnica e 
dirigentes envolvidos na tra-
gédia ocorrida na madrugada 
de terça-feira (29)” (ABr).

Nacional pede que título 
seja dado à Chape

Avião já tinha sido usado pela Argentina


