
i m p r e n s a  |  s e t e m b r o / o u t u b r o  2 0 2 0   4 9

A PRODUÇÃO 
JORNALÍSTICA
NA ERA DIGITAL
A INTERNET, SEUS PRODUTORES DE CONTEÚDO  

E OS APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO SÃO OS  

NOVOS PALCOS DOS CONFLITOS ENTRE  

USUÁRIOS E PROVEDORES

POR SILVIA REGINA DAIN GANDELMAN*

A 
proteção da expressão do pensa-
mento e da cultura, nos últimos 
300 anos, se deu através do direi-
to do autor. Desde a Revolução 
Francesa, a propriedade intelec-

tual, ganhou status internacional na União de 
Berna, de 1886, e hoje percorre a totalidade das 
legislações do mundo desenvolvido.

No Brasil, que aderiu à Berna em 1889, sempre 
fez parte das Constituições republicanas. Foi 
codificado pela primeira vez no Código Civil de 
1916, ganhou lei especial em 1973, através da Lei 
5.988/73, que por sua vez recebeu versão atua-
lizada e modificada em 1998, com a publicação 
da Lei 9.610/98, atualmente em vigor.

Apesar de tão antigo, o direito de autor ganhou 
imenso destaque nos últimos anos. Desde mea-
dos da década de 1990, diversos países se reu-
niram para propor a uniformização do uso da 
internet. Os abusos passaram a ser contidos pelos 
tribunais, aconteceram condenações civis e até 
criminais. O assunto vem sendo discutido com 
igual fervor no Brasil.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ainda que não seja um crime cuja concretiza-
ção necessite dos recursos da rede, a realidade 
é que com a sua utilização a violação multipli-
cou-se de maneira expressiva, passando a causar 
danos inimagináveis para as indústrias fonográ-
fica e cinematográfica, aos fotógrafos, autores, 
jornalistas, artistas plásticos entre outros.

Desde a invenção da imprensa por Gutenberg, 
na Alemanha, em 1454, a transmissão de tex-
tos e notícias, através dos tempos, deu-se pela 
palavra escrita, livros, jornais e revistas. Até 
a década de 1980, tudo se passava do mesmo 
modo, havendo a proteção do conteúdo auto-
ral através da contagem e venda de exemplares. 
Com novos mecanismos de cópia e distribuição, 
através das redes de computadores, tudo mudou 
para sempre.

Inicialmente, as leis de aplicação meramen-
te local mostraram-se insuficientes para coibir 
os abusos, depois as chaves de proteção colo-
cadas nos próprios textos mostraram-se frágeis 


