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TECNOLOGIA E CIÊNCIA

publicado em 21/10/2011 às 09h40: Texto: 

Felipe Maia e João Varella, do R7

Site que estimula agressão a mulheres 
brasileiras se esconde nos EUA
Página está hospedada em servidor no exterior, mas está sujeito à lei brasileira

Reprodução

Publicidade

Um blog que virou referência dentro
de um movimento pela valorização do
sexo masculino pede para que
mulheres que se comportam mal com
seus companheiros sejam agredidas -
inclusive sexualmente. A página
revoltou internautas – diversas
mensagens trocadas no Facebook
pedem o fechamento do site.

Jovem diz que viu outras pessoas
sendo espancadas

Logo em sua primeira página, o blog,
que não vai ter o nome citado pela
reportagem para que suas ideias não
sejam divulgadas, diz estar protegido
pelas leis de liberdade de expressão.

A real identidade do proprietário do
blog é uma incógnita. O R7 apurou que
o blog teve seu endereço registrado
por uma empresa dos EUA. O endereço
foi renovado em 21 de agosto deste
ano e vai expirar no mesmo dia do ano
que vem. Outra empresa, sediada em
Chicago, hospeda o conteúdo do site.
Nenhuma delas respondeu às
mensagens de e-mail enviadas pela

reportagem. 

Um dos últimos comentários do blogueiro foi sobre o caso de
uma estudante que teve o braço quebrado ao recusar beijar
um rapaz em uma boate de Natal (RN). O líder masculinista
chama o agressor de “amigo” e chama a vítima de “vadia
baladeira”, entre outros insultos. 

Polêmico de longa data 

Durante o massacre do Realengo, chacina em uma escola
pública que deixou 12 mortos no Rio de Janeiro em abril deste
ano, foi aberta uma comunidade no Orkut cujo título era “eu
ri do massacre do Realengo”. Um dos links apontava para esse
mesmo blog, que aplaudiu a agressão na boate de Natal. 

Esse blog tem forte representatividade dentro do chamado
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Blog tem conteúdo ofensivo a mulheres
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movimento masculinista do Brasil, também conhecido como
Movimento da Real. Em geral, os adeptos dessa ideologia usam nomes falsos e retratos viris, como búfalos,
heróis fictícios (Justiceiro, da Marvel Comics, parece ser um dos favoritos) e pessoas armadas. 

Em um fórum, diversos membros lamentaram quando houve um anúncio de que o blog havia encerrado suas
atividades. Usuários chegaram a escrever sobre o “grande legado” do site. 

Lei 

O blog diz estar protegido pelas leis de liberdade de expressão do Brasil e dos Estados Unidos. No entanto,
advogados ouvidos pelo R7 discordam disso. 

Rony Vainzof, sócio do Opice Blum Advogados e membro da Comissão Jurídica da Fisesp (Federação Israelita do
Estado de São Paulo), diz que o argumento da “liberdade de expressão” não pode ser usado para que as
pessoas publiquem mensagens de ódio e incentivo à agressão. 

– A liberdade de expressão vai até o limite da legislação e do direito de terceiros. Qualquer extrapolação da
liberdade de expressão, como em casos de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional, é crime. 

Ele diz que a publicação de mensagens de ódio na internet torna o crime ainda mais grave. A legislação
brasileira estabelece que esse tipo de preconceito tem pena prevista de um a três anos de prisão. Se isso
acontecer por meios de comunicação, como é o caso da internet, a pena sobe para dois a cinco anos. 

– A internet não é um mundo sem lei. 

De acordo com Victor Raikal, advogado especialista em direito digital do PPP Advogados, não existe uma
autoridade internacional que possa julgar esse tipo de prática na internet, mas a Interpol (polícia
internacional) pode ajudar nas investigações. 

– Não existe uma organização preparada para fazer isso [julgamento de crimes de ódio na internet]. É uma
questão que o direito internacional precisa resolver. Para fins investigativos, a Interpol sabe o que fazer, então
é interessante comunicar [a denúncia] à polícia internacional.

Ele conta que, mesmo assim, é interessante que as pessoas que virem esse tipo de conteúdo na web
comuniquem o crime à polícia local ou à Polícia Federal. 

Vainzof diz que quem publica esse tipo de mensagem de ódio na internet está sujeito à legislação brasileira,
mesmo que o link esteja hospedado em um servidor no exterior. 

Isso porque o conteúdo é escrito na nossa língua, sendo direcionado a brasileiros – o criminoso é brasileiro e as
vítimas também estão no Brasil. 

Ele indica que as pessoas primeiro tentem notificar o provedor sobre o conteúdo, para que as páginas sejam
tiradas do ar. Se isso não for feito, é possível procurar a Justiça. 

É importante guardar provas do crime, como reproduções das páginas – as provas ganham mais força se essas
cópias forem feitas em uma delegacia de polícia ou em um cartório, para que o crime fique atestado. 

O R7 entrou em contato com a Polícia Federal, que afirmou que ia passar a analisar o caso.

Quer ler mais notícias? Clique aqui!
Crie seu e-mail @r7. É grátis!
Deixe de pagar provedor. Venha para o R7 Banda Larga!
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