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Protestos nas redes sociais vão parar na Justiça
Em duas decisões recentes, tribunais proibiram acusados de fazer críticas na internet; casos aumentam debate sobre liberdade de expressão online

Longa briga. Veja
mais detalhes

sobre a proibição

“A empresa sofreu com a
conduta por mais de um
ano e meio. Foi um abuso
do direito de expressão, não
exercício do direito”
Daniel Sanfins
ADVOGADO DA MOFARREJ

“Projetos como o Marco
Civil são cruciais para
enumerar parâmetros para
que o juiz possa analisar as
questões”
Paulo Rená
MESTRE EM DIREITO PELA UNB

“Me sinto um
torturado dos
tempos
modernos”
Ricardo Fraga
Oliveira (foto)

CRIADOR DO

MOVIMENTO

CONTRA A

OBRA

● Embate

Anna Carolina Papp

Na quarta-feira, o Tribunal
de Justiça de São Paulo deci-
diu manter a proibição do en-
genheiro agrônomo Ricardo
Fraga Oliveira, de 49 anos, de
se manifestar nas redes so-
ciais contra um empreendi-
mento imobiliário na Vila Ma-
riana, zona sul de São Paulo.
Oliveira foi proibido de men-
cionar o assunto em suas pági-
nas online e de circular no
quarteirão da obra. Seu perfil
no Facebook segue fora do ar.
A determinação levanta,
mais uma vez, a discussão so-
bre liberdade de expressão
na internet no Brasil.

Em junho de 2011, Oliveira
iniciou o movimento O Outro
Lado do Muro para questionar
o uso de uma área de 10 mil me-
tros quadrados para a constru-
ção do Ibirapuera Boulevard.
No muro do terreno, ele colo-
cou uma escada para que as pes-
soas olhassem por cima e opi-
nassem sobre o uso do espaço.
“Nossa ideia não era parar obra
nenhuma, era fazer uma refle-
xão sobre a ocupação do espaço
urbano”, diz Oliveira.

A construtora Mofarrej afir-
ma que as manifestações afu-
gentavam clientes e as publica-
ções no Facebook eram ofensi-
vas e caluniosas. “O direito de
expressão tem um limite, pois
há o direito da empresa de livre
iniciativa”, afirma Daniel San-
fins, advogado da empresa.

O caso retorna agora à primei-
ra instância. “Essa decisão pode
abrir um precedente perigoso
para a liberdade de expressão,
pois a limita de forma muito for-
te”, diz Renato Silviano, advoga-
do de Oliveira.

Decisões envolvendo a retira-
da de conteúdo online são recor-
rentes no País, mas proibir um
cidadão de se manifestar na in-
ternet ainda é um campo novo.
No mês passado, o advogado
Cassius Haddad, de Limeira
(SP), processado por ofender o
promotor Luiz Bevilacqua e fa-
zer críticas ao Ministério Públi-
co no Facebook, foi proibido de
acessar redes sociais, sob pena
de prisão preventiva. Após duas
semanas, foi liberado a usar a
internet, mas ainda não pode
mencionar o Ministério Públi-
co nem o nome de Bevilacqua.

Lei. Não há legislação específi-
ca para tratar da liberdade de
expressão na internet no País, o
que faz com que os critérios de
decisão pareçam, por vezes, ne-
bulosos. O Marco Civil da Inter-
net, projeto de lei que surgiu há
três anos com o objetivo de re-
gular temas como liberdade de
expressão online e privacidade,
está parado no Congresso.

No Brasil, a Justiça tem en-
tendido que provedores como
Google e Facebook precisam re-
mover o conteúdo ao serem no-
tificados. As decisões judiciais,
de maneira geral, dizem que é
responsabilidade das empresas
avaliar as reclamações.

No ano passado, o Tribunal
Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul ordenou a prisão
do diretor de operações do Goo-
gle no Brasil, Fabio Coelho, por
não retirar do ar vídeos do You-

Tube que atacavam o candidato
a prefeito de Campo Grande Al-
cides Bernal (PP). A área eleito-
ral é um dos pontos mais críti-
cos. No segundo semestre de
2012, o Brasil fez ao Google 697
pedidos de remoção de conteú-

do. Quase metade (316) se ba-
seava no Código Eleitoral.

“Muitasvezes a Justiça censu-
ra opiniões pois entende que
ofendem a reputação de al-
guém e, com isso, abafam críti-
cas de relevância social. Mas

opiniões e críticas são protegi-
das no Direito Internacional”,
diz a advogada Camila Rodri-
gues, da ONG Artigo 21, que de-
fende a liberdade de expressão.

Bruno Magrani, pesquisador
do Centro de Tecnologia e So-

ciedade da FGV-Rio, diz que o
problema não é a falta de legisla-
ção. “O problema é a forma com
que o Judiciário interpreta a li-
berdade de expressão no Brasil.
Existe um entendimento de
que ela é um valor menor.”
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