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diante dos hackers cada vez mais agressivos. 
Finalmente, a facilidade de acesso a todos os 
livros, textos e reportagens colocados à dis-
posição de seus usuários nas redes parece ser 
um convite para os pequenos e grandes delitos. 

LIMITES DA OBRA JORNALÍSTICA
Com a edição da Constituição Federal de 1988, 

a Lei de Imprensa (5.250/67) não foi recepcio-
nada pela nova ordem democrática. Com isso, 
os limites da obra jornalística passaram a ser 
aqueles previstos nos diversos incisos da 
Constituição, que estabelecem as normas pétreas 
dos direitos e garantias fundamentais, como 
intimidade, privacidade e acesso à informação 
que se sobrepõem intelectual, artística, cientí-
fica e de comunicação. 

São estes os balizamentos legais dos veículos 
de comunicação, quase todos de difícil avaliação 
e passíveis de aferição nos casos concretos.

O JORNALISMO E A PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO PARA INTERNET

Não temos qualquer dúvida de que o jornalis-
mo é uma atividade intelectual e assim está con-
sagrado na nossa CLT, em seu artigo 302. 
Entendemos, como sempre foi contemplado na 
lei autoral brasileira, que o jornalista é autor e 
titular de direitos sobre a sua criação. Ainda que 
os grandes jornais, revistas e agências de notícias 
sejam pessoas jurídicas, nossa lei considera a 
empresa o organizador (art. 17, §2º) e o jornalis-
ta pessoa física o autor das partes assinadas que 
compõem o todo. 

Deste modo, desde que os grandes sites de 
busca e relacionamento como Google, Facebook, 
Twitter, entre outros se limitam a reproduzir 
reportagens, ainda que concedendo o crédito, 
sem remunerá-las, entendemos que ocorre vio-
lação de direitos autorais e conduta parasitária 
destes meios de comercialização.

Nossa lei prevê o direito de citação (art. 46) e 
o limita a pequenos trechos desde que não cau-
sem prejuízo à obra do “fair use”, que tem como 
uma das principais características o uso não 
comercial, o que não se pode dizer do Google e 
do Facebook, repletos de publicidades pagas. E 
os sites dos jornais, que se tornaram digitais com 
o tempo, também negociam seus anúncios basea-
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dos no número de assinantes e de acessos. É claro 
que o Google compete com os jornais, fazendo 
cair o número de acessos.

A Comunidade Europeia já legislou sobre o 
tema, expedindo diretriz específica para seus 
Estados-membros, no sentido de punir e pena-
lizar por violação de direitos autorais tais 
práticas parasitárias, no ano passado. A 
Austrália acaba de legislar neste sentido e nos 
EUA estas empresas estão sendo levadas à 
Comissão Antitrust do Congresso americano; 
estão, enfim, reconhecendo o enorme prejuí-
zo que vem sido causado em ritmo crescente 
a jornais e jornalistas.

 A esperança no Brasil reside na correta apli-
cação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que entrou em vigor em setembro, e prevê em 
seu artigo 4º: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclu-
sivamente particulares e não econômicos; (seria 
a excludente do “fair-use”);

II - realizado para fins exclusivamente: 
a) jornalístico e artísticos; ou (respeitada aí a 
liberdade de expressão).

Na realidade, esta nova lei foi baseada na recen-
te experiência europeia sobre o tema, muito novo 
e ainda não testado em toda a sua profundidade 
pelo Judiciário. A conferir.
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