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Monica Iozzi é condenada a pagar
R$ 30 mil de indenização a Gilmar
Mendes
Do UOL, em São Paulo 03/10/2016 10h12
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Monica Iozzi foi processada por Gilmar Mendes

Monica Iozzi foi condenada a indenizar o ministro do STF (Supremo Tribunal

Federal) Gilmar Mendes em R$ 30 mil. A atriz foi processada pelo ministro por

conta de uma publicação no Instagram, na qual ela criticou o habeas corpus

concedido ao médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por 48

estupros a 37 mulheres.  

Na publicação, há uma foto de Mendes com a palavra "cúmplice?" transpassada.

"Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso… nem sei o que esperar",

escreveu a atriz na legenda.

Reprodução/Instagram/monica.iozzi
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Publicação de Monica Iozzi com críticas a Gilmar Mendes

A sentença foi proferida pelo juiz Giordano Resende Costa, da Quarta Vara Cível de

Brasília, no dia 21 de setembro. Ele avaliou que Iozzi abusou de seu direito à

liberdade de expressão.

"A partir do momento em que a requerida imputa a um jurista reconhecido, ministro

da Suprema Corte, cumplicidade a práticas criminosas, esta, evidentemente, abusa

do seu direito de liberdade de expressão, pois ofende a honradez e a imagem do

requerente perante o meio social", escreveu o juiz.

Costa afirmou que a atriz "é uma pessoa pública, que trabalha com comunicação,

mídias e programas de auditório, reconhecidos por alcançarem altos índices de

audiência" e que por isso "sua liberdade de expressão deve ser utilizada de forma

consciente e responsável, pois as consequências de uma publicação ofensiva

podem causar danos à esfera jurídica de terceiros, como na hipótese dos autos".

Originalmente, Mendes pediu uma indenização de R$ 100 mil por "ter sido vítima de

ofensas à sua honra". O juiz, porém, fixou o valor em R$ 30 mil. Iozzi também foi

condenada a arcar com os custos do processo e os honorários dos advogados,

estipulados pelo juiz em 10% do valor da condenação (R$ 3 mil).

Polêmicas

Monica Iozzi é conhecida por se posicionar nas redes sociais quando o assunto é

política. Em um vídeo publicado em agosto em seu Facebook, ela aproveitou para

fazer uma mea-culpa sobre alguns dos seus comentários nas redes sociais.

(http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/03/iozzi-desabafa-sobre-

intolerancia-politica-e-sai-em-defesa-de-sabatella.htm)

"Eu mesma já perdi a cabeça algumas vezes e escrevi coisas bastante agressivas

contra alguns políticos. E me arrependi, e estou tentando não fazer mais isso.

Porque quando a gente vai pra agressividade física, verbal, quando rotulamos o

outro, acabou a discussão, porque se perde a razão", disse.

Recentemente, a apresentadora foi muito criticada por dizer que a população só se

informa por manchetes do "Jornal Nacional".
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