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E quando a vítima não pode se defender?
E quando os ofendidos/perseguidos são os animais? Incapazes de
denunciar, eles contam com o apoio das sociedades protetoras dos
animais para a aplicação do crime ambiental nos casos de incitação
aos maus tratos.
— Mesmo que alguns sites sejam elaborados como galhofa, ainda
assim devem ser reprimidos. Experimente alguém dizer de
brincadeira a um agente de fronteira nos EUA que está carregando
uma bomba. Será imediatamente detido por ter brincado com um
problema de segurança. Acho que todos os sites que incitam a
violência devem ser reprimidos e seus autores, responsabilizados
criminalmente — diz a ambientalista Ana Maria Pinheiro, presidente
do Fórum Nacional de Proteção Animal. — É o mesmo que, em
nome de uma “liberdade de expressão”, sites de pedofilia
passassem a ser permitidos. A liberdade deve existir até o ponto
em que passe a promover a desarmonia e o desequilíbrio da
sociedade. Este deve ser o limite. Acho que esses sites deveriam
ser tema de investigação e repressão por parte da polícia
especializada. Afinal, mesmo que maus tratos a animais sejam
considerados crimes de menor potencial ofensivo, na realidade são
crimes.
A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) faz as seguintes
recomendações sobre a incitação, na internet, de maus tratos a
animais: 1) de acordo com a lei 9605/98, maltratar animais é
crime; 2) sites, comunidades e perfis do Orkut que incitem ou
façam apologia aos maus tratos com animais podem ser
enquadrados no crime de Incitação ao Crime (Art 286 do Código
Penal); 3) sites, comunidades ou perfis que elogiam alguém que
cometeu um crime ou elogiam um crime cometido podem ser
enquadrados no crime de Apologia de Crime ou de Criminoso
(Artigo 287 do Código Penal).
O PEA pede que os internautas denunciem primeiro à Google
(através da opção “falso/denunciar” ou “report a bogus”). Depois, à
Delegacia de Meios Eletrônicos ou ao Ministério Público de sua
região. O que não fazer? Divulgar o nome e o endereço da
comunidade, para não aumentar sua visibilidade. ( EM )
LEIA MAIS
Scraps preconceituosos podem dar cadeia
Qual o limite da intolerância?
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