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RESUMO 

 

O presente estudo é uma provocação à reflexão sobre os novos desafios apresentados durante 

as últimas décadas ao aplicador do Direito no âmbito da comunicação social. Recentes 

tecnologias comunicativas e uma nova dinâmica na produção, na distribuição, no consumo 

e no arquivamento de informações majorou a complexidade da atividade de dirimir os 

conflitos estabelecidos entre os que exercem a liberdade de informação e aqueles que têm 

seus direitos da personalidade violados em virtude das práticas comunicativas. A partir de 

um breve histórico da comunicação — dos precursores da mídia impressa até as mais 

recentes tecnologias da sociedade em rede —, contextualizou-se o cenário contemporâneo 

em que são travados esses litígios, hoje revestidos por contornos mais sinuosos. Novas 

questões relacionadas a conflitos desenvolvidos no domínio da comunicação social são 

apresentadas para introduzir o debate da edição de cláusulas gerais como alternativa voltada 

a majorar a permeabilidade do sistema, bem ainda o da adoção de um modelo de 

autorregulação do setor, capaz de acompanhar a cada vez mais célere evolução das relações 

e das tecnologias nas atividades atinentes à comunicação social. 

 

Palavras-chave: Direito Civil. Comunicação Social. Sociedade em Rede. 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study intends to incite reflections on the new challenges regarding social 

communication presented to the applicator of Law during the last decades. Recent 

developments in communication technology and the new dynamics brought to the 

production, distribution, consumption, and archival of information have aggravated the 

complexity of conflict resolution in disputes involving freedom of speech, privacy, and other  

personality rights infringed by communicative practices. From a brief history of 

communication – starting on its precursors up until recent network societies -, our 

contemporary landscape has been contextualized as the setting for the resolution of those 

new conflicts as they gradually appear in increasingly blurred outlines. Newer matters 

related to conflicts in the domain of social communication are presented in order to introduce 

the debate on the edition of general clauses as an alternative aimed at increasing the system's 

permeability, as well as on the adoption of a self-regulating model capable of keeping up 

with the overwhelming evolution of relationships and technologies related to social 

communication. 

 

 

Keywords: Civil Law. Social Communication. Network Society. 

  



 

 

  



 

 

RESUMÉ 

 

 

La présente étude est une incitation à la réflexion sur les nouveaux défis présentés au cours 

des dernières décennies à l'applicateur de la Loi dans le cadre de la communication sociale. 

Des récentes technologies de communication ainsi qu’une nouvelle dynamique dans la 

production, la distribution, la consommation et l'archivage de l'information ont augmenté la 

complexité de l'activité de résolution des conflits établis entre ceux qui exercent la liberté 

d'information et ceux dont les droits de la personne sont violés en raison des pratiques de 

communication. À partir d’un bref historique de la communication - des précurseurs de la 

presse écrite aux dernières technologies de la société en réseaux - le scénario contemporain 

dans lequel ces litiges sont combattus, désormais couverts par des contours plus sinueux, a 

été contextualisé. De nouvelles questions liées aux conflits développés dans le domaine de 

la communication sociale sont présentées pour introduire le débat sur l'édition de clauses 

générales comme alternative visant à augmenter la perméabilité du système, ainsi que 

l'adoption d'un modèle d'autorégulation du secteur, capable d'accompagner l’évolution de 

plus en plus rapide des relations et des technologies dans les activités liées à la 

communication sociale. 

 

 

Mots-clés: Droit civil. Communication sociale. Société en réseaux.  
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INTRODUÇÃO 

  

A opção pela tutela preferencial, prevalência num caso concreto, a um dos direitos 

fundamentais na diuturna colisão entre a liberdade de informação, de um lado, e os direitos 

da personalidade, do outro, ou, como leciona ROBERT ALEXY, a precedência de um 

princípio em face de outro, sob determinadas condições, no caso de colisão entre eles1, há 

muito demanda aprofundamento doutrinário e especial dedicação por parte das mais altas 

Cortes do País. 

 

Como exemplo, assistimos à recente extirpação da Lei nº 5.250/67 do ordenamento 

pátrio (ADPF-STF 130), ao acirrado debate sobre a (des)necessidade de autorização prévia 

para a publicação de biografias (ADI-STF 4.815), sem contar com inúmeros conflitos 

individuais igualmente relacionados à liberdade de manifestação de pensamento e aos limites 

dos direitos de autor e de privacidade. 

 

Com o advento de tecnologias de comunicação cada vez mais aprimoradas e o 

estabelecimento de uma sociedade em rede, novas tintas são adicionadas a este quadro. 

Demanda-se uma abordagem diferente do assunto, questão ainda enfrentada de forma 

incipiente ou sequer divisada por parte dos exegetas e operadores do Direito.  

 

Nos últimos tempos, alterou-se velozmente a forma como são transmitidas, acessadas 

e registradas as informações. Dados antes quase herméticos, acaçapados em estantes 

inacessíveis, a quilômetros de quem poderia se interessar em consultá-los, hoje são 

digitalmente arquivados e podem ser facilmente visualizados por qualquer imberbe. Para 

isso, nada mais é necessário do que um computador, aparelho celular ou até relógio, dês que 

conectado à rede mundial de informações. 

 

Como ressaltado por JÓNATAS E. M. MAHADO: 

 

[...] a comunicação é hoje uma realidade sistémica, no sentido de que a mesma é 

irredutível à mera soma das comunicações individuais. Ela não pode ser confinada 

apenas à livre expressão e desenvolvimento da personalidade individual, valendo 

desde logo para os demais actores do sistema social e dos seus diferentes 

                                                 

1 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Tradução de Virgílio Affonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2017. pp. 93-103. 
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subsistemas. Nessa linha, impõem-se uma análise que dê conta das dimensões 

sistémicas dos procedimentos comunicativos, incluindo as posições jurídicas de 

todos os seus participantes, individuais e institucionais, abordagem que preclude 

a consideração da comunicação, e dos direitos correspondentes, apenas sob a 

perspectiva do emissor ou do receptor.2. 

 

Essa atual dinâmica comunicativa didaticamente debatida por TATIANA MALTA 

VIEIRA3 reclama novo enfoque ao juízo de ponderação entre direitos, aparente colisão de 

princípios, a ser abordado no estudo ora proposto. 

 

O Direito ao Esquecimento, por exemplo, ainda que tenha raízes históricas na 

Alemanha de Willy Brandt (caso Lebach), somente nos últimos anos passou a ocupar papel 

relevante e crescente na rotina dos que atuam no campo dos conflitos oriundos da atividade 

jornalística. 

 

Reportagens antigas, outrora acessíveis mediante árdua consulta a hemerotecas, 

bibliotecas especializadas ou horas de debruçamento sobre microfilmes, hoje são localizadas 

—— muitas vezes sem que seja este o objetivo do pesquisador —— em instantânea visita a 

sítios buscadores. 

 

Novos contornos foram dados, assim, ao debate sobre o direito ao esquecimento. Em 

uma sociedade cuja tecnologia distende as nossas limitações sinápticas, lembrando-nos de 

informações que —— sem a colaboração de buscadores —— certamente já estariam 

dormentes. O passado faz-se sempre presente. 

 

Na Europa — a partir da demanda promovida pelo advogado espanhol MARIO 

COSTEJA e até os mais recentes julgados prolatados pelo Tribunal de Justiça Europeu sobre 

a abrangência territorial das decisões judiciais relativas ao instituto —, a aplicação do direito 

ao esquecimento tem gerado relevantes discussões durante a última década, tudo em reação 

a esse mais atual cenário, característico da sociedade em redes ou, como outros a 

denominam, sociedade da informação. 

 

                                                 

2MACHADO, Jónatas E.M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 

social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 15. 
3 VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informação: efetividade desse direito 

fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. 

pp.180-188. 
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A evolução dos debates sobre a manutenção de acervos jornalísticos é outro exemplo 

do profundo impacto na atividade dos operadores do Direito, decorrente dos recentes 

incrementos tecnológicos nos meios de comunicação social. 

 

A contínua digitalização de dados redunda na inserção de informações —— antes 

fisicamente registradas —— no infinito oceano virtual. Isso, permitindo a compilação de 

acervos cujas completude e simplicidade de acesso dantes eram inconcebíveis. 

 

Hemerotecas são transplantadas para acervos digitais, provocando debates sobre a 

legalidade da implantação dessa nova plataforma, à revelia dos jornalistas subscritores das 

reportagens nos respectivos periódicos de papel. 

 

Essa digitalização e, como consequência, a fácil e ampla disponibilização de 

conteúdo fizeram com que emergissem conflitos outrora inimagináveis. Jornalistas, músicos, 

escritores, pessoas públicas e os seus descendentes deparam-se, hoje, com um mundo que 

tudo registra, torna tudo público e permite a sua fácil reprodução. 

 

Também sob essa nova ótica da sociedade da informação, torna-se necessário o 

aprofundamento no debate sobre o papel, a responsabilidade e os direitos de cada um dos 

envolvidos na atividade de comunicação. 

 

Já o conceito de fake news, relativamente novo e ainda com contornos 

imprecisamente delimitados, passou a ser usualmente enfrentado pelo operador do Direito. 

A dificuldade do rastreio da origem de uma notícia, a velocidade da sua comunicação e a 

dinâmica do seu alastramento exponencial igualmente passaram a reclamar da doutrina e do 

legislador pátrios uma atenção especial.  

 

A essas questões, não se limitam os impactos das novas tecnologias na atividade 

comunicativa. Editores e jornalistas, principalmente a partir da Declaração de Hamburgo, 

passaram a debater o papel e a responsabilidade de sítios de busca e de agregação de 

conteúdo, na indexação de material jornalístico por meio da rede mundial de computadores. 

Nova diretriz europeia sobre direitos de autor na rede de comunicações acirra o conflito entre 

os que apregoam a livre circulação de textos jornalísticos — sem limites — e os que 
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defendem a proteção aos direitos de autor titulados pelos jornalistas e empresas de 

comunicação. 

 

Além de tudo isso, a comunicação social, antes uma atividade exercida de forma que 

poderia se dizer concentrada, porquanto consubstanciada numa prestação de serviço de 

informações por órgãos da mídia escrita, audiovisual ou radiofônica titulados por entidades 

formalmente estabelecidas para tanto, transmuda-se mais recentemente numa prática de 

natureza muito mais difusa de geração e de transmissão de conteúdo. A profusão de blogs e 

podcasts e a troca de informações nas mídias sociais, nesse sentido, são um fenômeno que 

não deve ser ignorado pelo operador do Direito. Poderiam esses “blogueiros” suscitar o 

sigilo de fonte constitucionalmente garantido àqueles que exercem profissão comunicativa? 

  

Apesar do furor do nosso Legislativo4, podemos asseverar que o ordenamento pátrio 

acompanha a velocidade destas alterações na dinâmica comunicativa? Nosso repertório legal 

está atualizado, dotado de conceitos contemporâneos e hábeis a orientar os aplicadores do 

Direito na atividade de dirimir os conflitos hodiernos entre os que exercitam a liberdade de 

comunicação e os que têm seus direitos da personalidade por ela toldados? 

 

A partir do aprofundamento no estudo proposto, pretende-se evidenciar como novos 

desafios apresentam-se aos julgadores pátrios e alienígenas ao passo que se deparam, na 

sociedade contemporânea, com juízos de ponderação entre direitos da personalidade, de um 

lado, e os de comunicação, do outro. 

 

O objetivo do estudo, no entanto, não consiste em suscitar indagações sobre uma 

suposta senilidade de dispositivos legais ou uma superação de conceitos jurídicos 

doutrinários que até hoje tão bem orientaram os Tribunais na resolução de contendas 

relacionadas à comunicação social.  

  

O fato de significativa porção do nosso arcabouço legal remontar à época dos 

computadores com monitores monocromáticos de fósforo branco — ou verde — não 

dispensa, de fato, debates de lege ferenda. No entanto, antes disso, impõem-se ao exegeta 

                                                 

4 Entidades como o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação indicam mais de 6 milhões de normas 

editadas ou promulgadas desde 1988. 
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reflexões mais complexas, voltadas a se divisar o mais acertado rumo a adotar na resolução 

das querelas que hoje se apresentam à Academia e às barras do Poder Judiciário. Nessa linha, 

o debate proposto. 

 

Por uma questão metodológica, optaremos por não tratar do aspecto regulatório da 

comunicação social, delimitando o estudo ao debate de questões atinentes ao direito de 

informar. Tomaremos como ponto de partida alguns cenários ilustrativos desta nova 

dinâmica no tráfego informativo para discorrermos sobre os desafios apresentados ao 

aplicador do Direito na resolução de conflitos mais recentes com base nas regras do 

ordenamento. 

 

Discutiremos, nesta esteira, a possibilidade de o atual corpo normativo posto 

enfrentar as mais recentes questões emergentes na sociedade contemporânea. Debruçando-

nos rapidamente sobre as cláusulas gerais, formularemos algumas indagações sobre a 

conveniência de — aumentando a permeabilidade do sistema jurídico — extrapassarmos o 

legislador de 2002 e inserirmos no sistema jurídico novas cláusulas gerais aptas a permitir 

ao julgador maior flexibilidade no enfrentamento de tão dinâmicas lides oriundas do mundo 

virtual. 

 

Inspirados pelas críticas de ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO5 à adoção de 

cláusulas gerais reputadas como alternativa contemporânea apta a arejar o ordenamento em 

cenários de alto dinamismo social (mas ainda limitando a resolução de conflitos a um modelo 

centrado na pessoa do juiz), dedicaremos algumas linhas ao debate da autorregulação e da 

solução de conflitos em ambientes não estatais. 

 

Ilustrando a discussão com alguns exemplos de como outros ordenamentos 

enfrentam essas questões, esperamos que, ao final, tenhamos contribuído ao debate sobre os 

impactos das novas tecnologias no direito da comunicação social. 

 

 

  

                                                 

5 O debate inspirado nas críticas de ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO aos modelos de resolução de 

conflitos centrados na primazia da lei ou do julgador será desenvolvido no segundo capítulo do Título III deste 

trabalho. 
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TÍTULO I – APONTAMENTOS SOBRE A EVOLUÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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Introdução ao Título I 

 

MANUEL CASTELLS, no capítulo dedicado às conclusões do terceiro volume da 

sua clássica trilogia sobre a Era da Informação, destaca que:  

 

Batalhas culturais são as lutas pelo poder da Era da Informação. São travadas 

basicamente dentro da mídia e por ela, mas os meios de comunicação não são os 

detentores do poder. O poder, como capacidade de impor comportamentos, reside 

nas redes de troca de informação e de manipulação de símbolos que estabelecem 

relações entre atores sociais, instituições e movimentos culturais por intermédio 

de ícones, porta-vozes e amplificadores intelectuais.6. 

 

Em sentido análogo, mas agora no segundo volume da mesma coleção, salienta o 

relevo dos meios de comunicação nas esferas decisórias contemporâneas, ponderando que: 

 

A política tem sido, de maneira geral, inserida no espaço da mídia. A mídia vem 

se tornando mais poderosa do que nunca, do ponto de vista tecnológico, financeiro 

e político. Seu alcance global, bem como a formação de redes, permite que os 

meios de comunicação escapem de controles políticos restritos. Sua capacidade de 

realizar reportagens investigativas e sua relativa autonomia em relação ao poder 

político, transformam os veículos de comunicação na principal fonte de 

informações e de formação de opinião para a sociedade em geral. Para atingir a 

sociedade, partidos e candidatos precisam agir pela mídia. Não que a mídia seja o 

Quarto Poder: é, na verdade, o campo de batalha pelo poder.7 

 

Entender, pois, o papel dos meios de comunicação no atual contexto social8, tanto os 

da mídia tradicional, quanto aqueles exercidos por meio de novas plataformas, é essencial 

ao enfrentamento das questões hoje submetidas ao aplicador do Direito.  

 

Uma das características da sociedade contemporânea é a convergência das 

tecnologias digitais, compreendida como a interpenetração dos anteriormente independentes 

setores das telecomunicações, dos meios de comunicação social e das tecnologias da 

informação. Convergência, essa, inicialmente manifestada no plano tecnológico, como 

vemos bem espelhada na Internet, considerada um paradigma de convergência, que “[a] par 

de constituir um meio de fornecimento de serviços nascidos noutros contextos 

tecnológicos... veicula serviços completamente novos, como a World Wide Web.”. E é “[...] 

                                                 

6 CASTELLS, Manuel. Fim do milênio. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. III). 7. ed.  

Tradução de Klaus Brandini Gerhardt e Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 436. 
7 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. II). 

9. ed. Tradução de Klaus Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2018. p. 465. 
8 Modelo social pós-industrial caracterizado por MANUEL CASTELS como sociedade em rede. 
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aí que a noção de interactividade, ensaiada de forma incipiente nas plataformas 

convencionais, adquire todo o sentido”9. 

 

De todo modo, antes de investirmos numa sintética retrospectiva histórica da 

comunicação social para melhor entendermos como a atividade comunicativa desenvolveu-

se e transmudou-se até alcançar uma condição de convergência, horizontalidade, ubiquidade 

e profunda penetração no tecido social, primeira proposta deste título inicial, mister 

delimitarmos – ao menos para o debate aqui alvitrado – o conceito de comunicação social, 

objeto do nosso estudo.  

 

LUÍS BRITO CORREIA, após apontar a dificuldade de se atribuir uma definição 

rigorosa e consensual de comunicação social, enquanto objeto de Direto, ressalta que “[...] é 

uma expressão recente, que, num sentido amplo, abrange todos os meios de comunicar ou 

transmitir ao público informações, ideias ou factos: a imprensa, a rádio, a televisão, a Internet 

e outros meios ainda.”10. 

 

RABAÇA e BARBOSA, por sua vez, definem comunicação social como o objeto de 

interação de fontes organizadas entre informação e a comunidade. A partir de uma remissão 

ao conceito de comunicação de massa, complementam a conceituação ao atribuir ao termo 

o sentido de comunicação dirigida a um grande público por intermediários técnicos, em geral 

por meio de dispositivos tecnológicos de mediação comunicativa, atingindo 

simultaneamente vasta audiência11. 

 

Sem pretendermos alongar o debate com a alusão a diversas outras definições de 

comunicação social – ainda que cientificamente sólidas – e conformados com a ausência de 

uma conceituação predominante consagrada pela doutrina, nos socorreremos do texto 

constitucional para, dele, tomarmos alguns subsídios úteis à delimitação do conceito.  

 

A partir do artigo 220 da Constituição Federal, em capítulo próprio, o legislador 

constitucional optou por dispor sobre as liberdades de expressão e de informação. Ainda que 

                                                 

9 DE CARVALHO, Aberto Arons et al. Direito da Comunicação Social: O regime jurídico da Comunicação 

Social em Portugal. 2. ed. Lisboa: Casa das Letras, 2005. pp. 289 e 291. 
10 CORREIA, Luís Brito. Direito da Comunicação Social – Vol. I. Coimbra: Almedina, 2000. p. 22. 
11 RABAÇA, Carlos Alberto e BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário da Comunicação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Campus, 2002. pp. 172, 173 e 177. 
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o referido capítulo da Carta Maior aluda especificamente à atividade jornalística, à 

propaganda, aos espetáculos públicos e à programação de rádio e televisão, como as 

atividades sobre as quais a tutela constitucional seria projetada, forçoso reconhecer a 

natureza meramente exemplificativa das modalidades de manifestação de pensamento ali 

enumeradas. Isto porque – até mesmo por dicção explícita do dispositivo que inaugura o 

referido capítulo – a proteção contra restrições à liberdade de expressão consagrada nos 

dispositivos voltados a regulamentar a comunicação social deve ser garantida à manifestação 

de pensamento realizada “[...] sob qualquer forma, processo ou veículo”. Deste modo, e já 

refutando aqueles que atribuem uma interpretação restritiva ao dispositivo, evidente que se 

podem invocar as garantias constitucionais à liberdade da comunicação social para, por 

exemplo, proteger-se a manifestação de pensamento na rede mundial de computadores. 

 

Sob esse prisma, e concluindo, depreendemos da nossa Constituição Federal uma 

definição ampla, elástica, de comunicação social. Arriscaríamos dizer, assim, que o nosso 

ordenamento adota um conceito formal de comunicação social no sentido de compreender 

toda manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação concretizada na 

atividade jornalística, na propaganda, em espetáculos públicos ou na programação de rádio 

e televisão e transmitida sob qualquer forma, processo ou veículo. 

 

De todo modo, importante destacarmos que o núcleo da comunicação social 

certamente é a imprensa. MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI, neste sentido, 

aponta que  

 

A informação jornalística é a jóia do direito da comunicação, posto que ocupa uma 

posição de destaque; é primeira dentre os conteúdos possíveis e de natureza 

especial. O jornalismo livre, a liberdade de informação sem qualquer tipo restrição 

ou censura, é uma das principais garantias de um Estado Democrático de Direito, 

e por isso a Constituição de 1988, no capítulo da comunicação social, trata 

diferentemente dos demais conteúdos informacionais a informação de caráter 

jornalístico.12 

 

Inspirados na classificação de ANTÔNIO COSTELLA, cujas lições sinalizavam que 

o Direito da Comunicação se divide em duas áreas, o Direito de Informação, no qual se 

compreendem as normas jurídicas preponderantemente preocupadas com o conteúdo do 

                                                 

12 BITELLI, Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli. O Direito da Comunicação e da Comunicação Social. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 247. 
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processo comunicativo, a saber, com a informação, e o Direito da Telecomunicação, 

referente às normas jurídicas atinentes ao processo da comunicação realizado por meio de 

veículos eletrônicos para tal finalidade empregados13, vale ressaltar que o objeto do nosso 

estudo será focalizado no aspecto informativo da comunicação; e não técnico-regulatório. 

Em outras palavras, não nos preocuparemos, neste trabalho, com as frequências de onda por 

meio das quais as informações estão sendo transmitidas, mas, sim, com o conteúdo, com o 

que se transmite e com as suas consequências para o mundo jurídico. 

 

Feitas essas ressalvas, debrucemo-nos um pouco sobre uma perspectiva histórica da 

comunicação social. 

 

 

 

 

  

                                                 

13 COSTELLA, Antônio. Direito da Comunicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1976, p. 10. 
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CAPÍTULO 1 – DE GUTENBERG À TV COLORIDA 

 

1.1. Os precursores da imprensa 

 

 

Utilizando como parâmetros características essenciais ao modelo de 

desenvolvimento das comunicações em diferentes períodos, segmentamos a história da 

comunicação social em dois intervalos. O primeiro deles, inspirando-nos em ASA BRIGGS 

e PETER BURKE, denominaremos “De Gutemberg a Tim-Berners-Lee”14. O segundo 

período, relacionaremos ao da “sociedade em rede”, alinhando-nos a estudiosos do tema 

como PIERRE LÉVY15 que preferem não empregar a expressão “sociedade da informação” 

para se referirem ao modelo contemporâneo. 

 

Mas não podemos deixar de rapidamente aludir aos primórdios da comunicação 

social, em que, muito antes de Gutenberg e da prensa de tipos móveis, mensagens já eram 

encaminhadas de forma organizada e com o objetivo de atingir um universo amplo de 

destinatários. 

 

Como ilustração, vale lembrarmos que os primeiros esforços para se produzirem 

escritos, na Babilônia antiga, redundaram na utilização de carimbos ou sinetes aplicados 

sobre o barro16. Por volta do ano 700 antes da era cristã, o alfabeto foi concebido na Grécia, 

estabelecendo a base para o desenvolvimento da filosofia ocidental e da ciência, porquanto 

permitiu a transição da cultura oral para a escrita. Separou-se, então, o que era dito de quem 

fala, possibilitando o advento do discurso conceitual. A escrita consubstanciou-se no suporte 

mental para a cumulação e a transmissão do conhecimento no Ocidente, difundindo-se 

muitos séculos mais tarde após a fabricação do papel e, posteriormente, com o alastramento 

da imprensa17. 

                                                 

14 Paráfrase ao título de obra clássica sobre o tema, BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da 

Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2006. 
15 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 10. ed. Traduzido por Luiz 

Paulo Rouanet. São Paulo: Edições Loyola, 2015. p. 43. 
16 CORREIA, Luís Brito. Direito da Comunicação Social – Vol. I. Coimbra: Almedina, 2000. p. 63. 
17 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede, 20ª edição. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: 

Paz e Terra, 2019. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; vol. I), p. 413. 



24 

 

 

Na China e no Japão, a impressão já era praticada desde ao menos o século VIII, por 

meio de matrizes criadas em blocos de madeira entalhadas para imprimir mensagens. Esse 

processo evoluiu e tipos móveis já eram utilizados na China, no século XI, portanto centenas 

de anos antes da prensa de Gutenberg. Na Coreia, no início do século XV, a técnica de tipos 

móveis já era utilizada para a impressão, quiçá inspirando os avanços europeu na mesma 

época18. 

 

Como destacado por ROLAND CAYROL: 

 

Les premiers ancêtres du jornal sont très problabement nés em Chine —— où le 

papier fut connu dès le début de l’ère chétienne, et où fut mis em oeuvre le premier 

procédé d’imprimerie: il s’agissait de l’impression tabellaire, les textes étant 

gravés sur bois d’um seul tenant. Les premiers périodiques, organes impériaux 

officiels, se sont ainsi développés à l’époque Tang (618-907). Le Romains ont 

connu, de leus côté, les Acta diurna, annunciateurs des journaux muraux. Mais 

jusqu’à la découverte de la typographie, la circulation de l’information écrite se 

fait surtout par des nouvelles manuscrites... Em fait, on ne peut réellement parler 

de presse qu’à partir de l’invention du procédé typographique d’impression par 

Gutenberg. 19-20. 

 

 

1.2. Desde o prelo de madeira em tipos móveis metálicos 

  

Pode-se dizer que foi com o advento da prensa de madeira com tipos móveis e 

reutilizáveis de metal, que não absorviam tinta e, portanto, eram muito mais econômicos 

que, em torno de 1450, se iniciou a história da comunicação social. Resultado do esforço 

conjunto de Johan Gensfleisch, conhecido como Gutenberg, de Johann Fust e de Peter 

Schoeffer, esse método foi empregado por aproximados quatro séculos sem alterações 

significativas até hoje, podendo ser ainda observado em gráficas artesanais e mais obsoletas. 

Um exemplo da utilização contemporânea dessa técnica no País pode ser notado na 

                                                 

18 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 24. 
19 Tradução livre: “Os primeiros ancestrais do jornal nasceram muito provavelmente na China — onde o papel 

era conhecido desde o início da era cristã, e onde o primeiro processo de impressão foi implementado: era a 

impressão tabular, os textos sendo gravados na madeira à mão. Os primeiros periódicos, órgãos imperiais 

oficiais, desenvolveram-se assim durante o período Tang (618-907). Os romanos conheciam, por seu lado, as 

Acta diurna, voltada a divulgar informações em murais. Mas até a descoberta da tipografia, a circulação da 

informação escrita era principalmente por meio de notícias manuscritas ... Na verdade, só podemos falar de 

imprensa a partir da invenção do processo tipográfico de prensa de Gutenberg”. 
20 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. p. 23. 
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confecção de obras literárias pelo Ateliê Tipográfico do Centro Editorial e Gráfico da 

Universidade Federal de Goiás, realizada com objetivos didáticos pela instituição de ensino.  

 

Mas também em estabelecimentos comerciais, podemos ainda ver o emprego da 

impressão tipográfica de Gutenberg no Brasil. Isso, como se nota nas operações da Gráfica 

São Felista, em São Félix, no Recôncavo Baiano, voltadas à impressão de talões de nota 

fiscal, carnês, duplicatas e cartões de visitas de lojas comerciais da região. Até há poucos 

anos, aliás, a Gráfica São Felista imprimia o jornal Correio de São Félix, tradicional órgão 

do Município, lançando mão do método clássico da impressão tipográfica21. Provavelmente, 

um dos últimos jornais impressos no País a partir desta técnica. 

 

Retomando o breve apanhado histórico acima desenvolvido, vale frisar que a 

impressão com tipos móveis de metal disseminou-se pela Europa rapidamente. Estima-se 

que, até o ano de 1500, haviam sido impressas 27 mil edições de obras literárias com 

aproximadas 500 cópias por edição, o que representaria a circulação de nada menos do que 

13 milhões de livros num Continente que, à época, era habitado por cerca de cem milhões 

de pessoas22. 

 

Onde predominava a religião muçulmana, o receio de influências da cultura ocidental 

e da heresia que isso representaria foi uma barreira à impressão de obras e ao consumo de 

material impresso. “A primeira prensa turca só foi instalada no século XVIII, cerca de 200 

anos depois da hebraica (1494) e 150 depois da norte-americana23”. Também por ressalvas 

de inspiração religiosa, o mundo russo ficou praticamente sem utilizar a mencionada 

tecnologia até que Pedro, o Grande, fundou parques gráficos em diversas cidades do seu 

império no início do século XVIII. 

 

Por muitos séculos, obras impressas pela técnica de tipos móveis metálicos 

coexistiram com a circulação de obras manuscritas e até mesmo com a manutenção da 

                                                 

21 GRÁFICAS do recôncavo mantém viva a arte tradicional da tipografia. Reverso Online, 5 de agosto de 2016. 

Disponível em: https://www3.ufrb.edu.br/reverso/graficas-do-reconcavo-mantem-viva-a-arte-tradicional-da-

tipografia. Acesso em: 26 de agosto de 2020. 
22 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 24. 
23 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 25. 

https://www3.ufrb.edu.br/reverso/graficas-do-reconcavo-mantem-viva-a-arte-tradicional-da-tipografia/
https://www3.ufrb.edu.br/reverso/graficas-do-reconcavo-mantem-viva-a-arte-tradicional-da-tipografia/
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tradição oral na comunicação social. Mas a evolução tecnológica da tipografia não parou 

com Gutenberg. Por ensejo da Revolução Industrial, em torno de 1780, as tábuas de madeira 

e de mármore seriam substituídas por bases de ferro e os tipos, antes de materiais caros como 

ligas de platina, permutados por peças de cobre. Em 1795, Lord Stanhope introduziu a 

primeira prensa totalmente metálica. Friedrich König, no início do século XIX, patenteou 

uma impressora movida a vapor que, além da inovação na força motriz, empregava dois 

rolos circulares aptos a aplicar a tinta sobre a matriz, imprimindo aproximadamente 400 

páginas por hora, o dobro das outras prensas de então. Posteriormente, König aprimorou o 

seu invento para que, por meio da movimentação desses dois cilindros, frente e verso de uma 

página fossem impressos de uma vez. Modelo técnico, esse, utilizado a partir de 1814 para 

imprimir o periódico The Times.  

 

Bastante tempo depois, já no século XX, a heliogravura e, posteriormente, o método 

de offset – baseado na repulsão entre a água e a gordura das tintas entre os cilindros - 

representaram novo salto qualitativo na atividade tipográfica. Ao mesmo tempo, a 

fotocomposição, procedimento que lançava mão da projeção de luz sobre películas, 

dispensando a utilização de metais no processo de impressão, espelharia novo 

aprimoramento técnico. Finalmente, a possibilidade de edição e diagramação por 

computadores das páginas a serem estampadas veio a alterar profundamente o sistema de 

impressão. Segundo ROLAND CAYROL, “[l]a première expérience probante de 

composition assistée par ordinateur date de 1963, aux Etats-Unis.”24-25. 

 

1.3. Os jornais impressos 

 

Esses progressivos avanços nas técnicas de impressão impulsionaram a evolução dos 

jornais. Os primeiros periódicos europeus, nesse sentido, foram estabelecidos no final do 

século XVI, no entanto sem perdurarem. Assim foi em Praga (no ano de 1597), em Viena e 

em Frankfurt (1615), em Hamburgo (1616), em Berlim (1617), e em Londres (1622). Na 

França, em janeiro de 1631, foi concebido o primeiro jornal impresso de que se tem notícia, 

o Les Nouvelles Ordinaires de Divers Endroits, hebdomadário que, em poucos meses, foi 

                                                 

24 Tradução livre: “A primeira experiência comprovada de composição assistida por computador data de 1963, 

nos Estados Unidos. ”. 
25 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. p. 55. 
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absorvido pelo então fundado La Gazette. O primeiro jornal criado nas então colônias 

inglesas na América do Norte, em 1690, foi o periódico mensal Publick Occurrences. 

Benjamin Franklin, posteriormente, em 1728, fundou o Pennsylvania Gazette26.  

 

Antevendo a popularização dos jornais, e para que a sua publicação se tornasse uma 

atividade lucrativa, os seus responsáveis dedicaram cada vez mais espaço dos impressos a 

conteúdos de natureza publicitária. Enquanto “Em Londres, por volta de 1650, um jornal 

teria em média seis anúncios; cem anos depois, 50.” E, de fato, esse veículo da mídia 

popularizou-se. Estima-se que na Grã-Bretanha “15 milhões de jornais foram vendidos 

durante o ano de 1792. E o jornal diário, semanal ou bissemanal era complementado por 

publicações mensais ou trimestrais... Havia também jornais acadêmicos”, além de jornais 

“[...] dirigidos a um público de escolaridade inferior.”27.  

 

Já no século XIX, a abolição das taxas sobre os jornais ingleses trouxe como efeito 

o florescimento de um número maior ainda de periódicos impressos naquele país. Exemplo 

desse fenômeno foi a fundação do Daily Telegraph, em junho de 1855, primeiro de diversos 

a serem comercializados por um centavo de libras, seguido, dois anos depois, pelo jornal 

Standard. Na sequência, ali se populariza a imprensa ilustrada com a fundação do Observer, 

do Sunday Times, dentre outros. Na França a popularização do consumo de jornais impressos 

também foi consequência da queda dos preços de venda, introduzida, em julho de 1836, pelo 

La Presse28. Nos Estados Unidos da América, jornais a preços acessíveis já eram realidade. 

O primeiro deles foi o The Sun, em 1833, cuja tiragem de mais de trinta mil cópias era quase 

totalmente vendida nas esquinas de Nova York.  

 

1.3.1. Imprensa escrita e Estado 

 

Desde a sua gênese, a relação entre a imprensa escrita e o Estado foi complexa. 

Circunstância, essa, que mereceria um estudo aprofundado e dedicado exclusivamente ao 

tema, mas que – para não nos desprendermos do objeto do nosso debate – ilustraremos em 

                                                 

26 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. pp. 25 e 

28. 
27 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 76. 
28 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. pp. 43 e 

47. 
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breves linhas. Recordaremos, logo abaixo, algumas passagens da relação entre o poder 

constituído e a imprensa escrita, principalmente na fase embrionária dos jornais como 

veículos de massa. 

 

Aos 23 de novembro de 1644, o poeta britânico John Milton entregou ao Parlamento 

do seu país a sua panfletária publicação que, inspirada na obra homônima redigida 

aproximadamente 20 séculos antes em Atenas pelo pai da oratória, Isócrates, denominou 

Aeropagitica. Indignado com a reação do Parlamento Britânico a obras cujo conteúdo de 

alguma forma afrontaria a moral dominante, assim restabelecendo a censura prévia a livros 

e, na sequência, proibindo a circulação daqueles reputados contra a imortalidade da alma e 

o divórcio, John Milton defendeu, na sua Aeropagitica, a plena liberdade de expressão, 

independentemente de qualquer licença ou censura prévia por órgão ligado ao Estado.  

 

No contexto da ebulição política que eclodiu na França e que culminaria com a 

Revolução de 1789, a Aeropagitica de Milton foi adaptada pelo conde de Mirabeau e 

republicada. Ainda sobre o papel da imprensa na Revolução Francesa, relatam ASA 

BRIGGS e PETER BURKE que:  

 

Houve uma explosão de novas publicações, com pelo menos 250 jornais fundados 

nos últimos seis meses de 1789. Diferentes periódicos dirigiam-se a públicos 

díspares, inclusive de camponeses (para quem se destinava La Feuille villageoise). 

O tamanho dessas novas folhas era pequeno, mas a Gazette Nationale imitou o 

formato grande dos jornais ingleses. 

A Revolução foi boa para a imprensa, pois havia grande número de notícias 

interessantes para publicar, e não faltavam leitores. (...) Entretanto, o poder da 

imprensa não deve ser exagerado. Em 1789, a maioria do povo francês não sabia 

ler.29 

 

De todo modo, e apesar dos princípios libertários que teriam norteado a Revolução, 

“[a]près le 10 août 1792, la Terreur s’em prit notamment à l apresse, et d’une manière 

impacable: le Comité de Salut public suprima les journaux trop critiques; des journalistes 

girondins, enragés, modérés, furent guillotinés.”30-31. Essa circunstância pouco se alterou 

                                                 

29 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 104. 
30 Tradução livre: “Depois de 10 de agosto de 1792, o Terror se alastrou em particular na imprensa e de maneira 

implacável: o Comitê de Segurança Pública suprimiu jornais mais críticos; jornalistas girondinos, enfurecidos, 

moderados, foram guilhotinados”. 
31 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. p. 32. 
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durante o período da Restauração e, somente a partir da Monarquia de Julho (1830), a 

imprensa desfrutou de uma certa liberdade na França. 

 

Destacou JEAN RIVERO que até e inovação legislativa de julho de 1881, 

oportunidade em que a liberdade de imprensa é consagrada na França, a liberdade de 

informação nada mais era do que um derivado da liberdade de expressão. A liberdade de 

informar, então, adota um conceito autônomo mais amplo e moderno, agora vinculado ao 

direito do cidadão de acompanhar a evolução dos eventos, de ser informado32.  

 

Um debruçamento por sobre a história da imprensa na França indica como a liberdade 

comunicativa é vulnerável às alterações no cenário político. A liberdade de imprensa 

desenvolve-se como um instrumento para a luta iluminista pré-revolução. Não à toa, a 

redação do artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. No 

entanto, a liberdade foi sendo atingida naquele Estado após sucessivos movimentos de 

progresso e de regresso. Pouco após a referida declaração e a Constituição francesa de 1791, 

iniciou-se o período do terror jacobino, a Era Napoleônica com a necessidade de autorização 

prévia para os escritos, a Restauração com censura, necessidade de autorização prévia e do 

pagamento do imposto do selo. Com o advento da Segunda República, nova flexibilização é 

verificada, com o final da censura prévia.  O que se atinge de forma plena coma Lei de 

Imprensa de 29 de julho de 188133. 

 

Voltando à Grã-Bretanha, vale destacar que o Parlamento, pouco sensibilizado com 

a Aeropagitica de Milton, ratificou a política de necessidade de autorizações prévias às 

publicações e de possibilidade de censura à imprensa por meio do Licensing Act de 1662. 

Ato, esse, que somente foi prorrogado até 1695, quando finalmente a imprensa britânica 

seguiu o caminho da liberdade do jugo censório. Menos de duas décadas depois, no entanto, 

em 1712, foi estabelecido o imposto que incidiria sobre as receitas percebidas pela 

publicidade estampada nos jornais ingleses e por cada exemplar impresso, ônus que – como 

vimos – somente caiu em 1855. Somente, pois em meados do século XIX, com a redução do 

                                                 

32 RIVERO, Jean. De la liberté de la presse au droit à l’information. Colloque de Barcelone sur la presse. 

Barcelona, 1963. pp. 473 e seguintes. 

33 MACHADO, Jónatas E.M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 

social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, pp. 67-73. 
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custo de aquisição dos jornais, pode-se dizer que houve uma democratização do consumo 

dos periódicos na Grã-Bretanha. 

 

Quando as ex-colônias britânicas na América do Norte tornaram-se independentes, 

ali já circulavam 45 diferentes jornais. Inspirada na Primeira Emenda à Constituição, de 

1791, a imprensa encontrou, nos Estados Unidos, terreno fértil para estabelecer a sua 

liberdade. 

 

Em Portugal, em 26 de janeiro de 1627, por Carta Régia, Filipe III outorgou a 

primeira Lei de Imprensa lusitana, que determinava tanto a necessidade de licença para 

publicar, quanto a censura prévia. Essa última, mantida nas Ordenações Filipinas. 

Estabeleceu-se a Real Mesa Censória em 1768, que trocaria de denominação em 1787, mas 

manteve as suas atribuições. A partir de 1803, somente a Imprensa Régia poderia imprimir 

jornais e até mesmo os anúncios veiculados eram examinados. Verdadeiro monopólio 

estatal. Um rápido afrouxamento do controle foi experimentado no período das invasões 

francesas. Enquanto D. João VI estava no Brasil, finalmente a censura arrefeceu, o que 

culminou com a Carta de Lei de 4 de julho de 1821, oportunidade em que, na Metrópole, foi 

“[...] abolida formalmente a censura prévia e regulada a liberdade de imprensa”. 

Presenciamos ainda oscilações entre relativa liberdade de imprensa e maior controle estatal 

em Portugal até meados do século XVIII, época em que, como o início da utilização da 

prensa rotativa e das subsequentes tecnologias, a imprensa portuguesa finalmente 

desenvolveu-se34. 

 

Assim, e como muito bem sintetizado por FREITAS NOBRE, em diversos Estados, 

a legislação relativa à informação seguiu senda análoga. Sob a pressão das descobertas 

científicas, do progresso técnico, do aperfeiçoamento dos estudos e pesquisas, “[... o] 

período do privilégio ou do monopólio foi substituído pelo período da censura prévia e, 

finalmente, por uma fixação de responsabilidade equivalente a uma censura a posteriori, 

apurada judicialmente”35. 

 

Sobre a evolução da imprensa escrita no Brasil, dedicaremos algumas linhas adiante. 

                                                 

34 CORREIA, Luís Brito. Direito da Comunicação Social – Vol. I. Coimbra: Almedina, 2000. pp. 70-78. 
35 NOBRE, Freitas. Lei da Informação: comentários à Lei de imprensa. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 2. 
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1.4. Um pouco sobre outros veículos de comunicação de massa 

 

Já ressaltava ROGER PINTO que: 

 

Une révolution tecnologique, dans les moyens d’expression et de diffusion des 

idées et des faits, s’est produite du début di XIX siècle à nos jours. Des procédés 

nouveaux — télegraphe, téléphone, phonographe, cinéma, radiodiffusion, 

télévision — ont permis la transmission instantanée à grande distance ou la 

reproduction presque indéfinie des paroles, des écrits, des images. Ces inventions 

sont inséparables du développement général de l’industrialisation.
36-37. 

 

A partir da Revolução Industrial, de fato, a transmissão de mensagens pelos 

telégrafos elétricos foi – ao lado do incremento dos transportes, principalmente o ferroviário 

– importantíssima para o encurtamento das distâncias e o desenvolvimento econômico de 

vários países. Ligações a cabo por longas distâncias permitiriam contato efetivo entre a 

Europa e locais como a Ásia e a Oceania já no final do século XIX. O telégrafo “[...] 

aumentou a velocidade de transmissão de informação, pública e privada, local e regional, 

nacional e imperial”38. 

 

Desde a sua concepção no início do século XIX, a telegrafia dependera de uma 

conexão física com fios, demandando inclusive a instalação de cabeamento submarino para 

a realização de comunicações intercontinentais. No entanto, “Branly, entre 1890 e 1894 avait 

découvert les principes de base de la télégraphie sans fil (T.S.F), en trouvant le principe de 

l’antenne, et montrant que des radioconducteurs permettent de percevoir des effects 

électriques produits à distance.”39 e 40. A telegrafia sem fio submeteu-se, muito rapidamente, 

a progressos tecnológicos que permitiram a implantação do meio de comunicação que seria 

o seu sucessor direto e ao qual dedicaremos um pouco de tinta: a transmissão radiofônica. 

                                                 

36 Tradução livre:  “Uma revolução tecnológica nos meios de expressão e difusão de ideias e fatos ocorreu 

desde o início do século 19 até os dias atuais. Novos processos - telégrafo, telefone, fonógrafo, cinema, 

radiodifusão, televisão - têm permitido a transmissão instantânea à longa distância ou a reprodução quase 

indefinida de palavras, escritos e imagens. Essas invenções são inseparáveis do desenvolvimento geral da 

industrialização” 
37 PINTO, Roger. La Liberté d’opinion et d’information. Paris : Éditions Domat Montchrestien, 1955, p. 11. 
38 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 139. 
39 Tradução livre: “Branly, entre 1890 e 1894 havia descoberto os princípios básicos da telegrafia sem fio 

(T.S.F), ao encontrar o princípio da antena, e ao mostrar que os radio-condutores permitem perceber os efeitos 

elétricos produzidos à distância.”. 
40 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. p. 67. 
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Voltando-nos a outro importante veículo de comunicação de massa e sem a pretensão 

de em um parágrafo resumirmos a sua rica história, vale aqui somente lembrarmos que o 

cinema tem as suas raízes fixadas nos daguerreótipos de Louis Daguerre. Equipamento, aliás, 

que já seria uma evolução dos heliógrafos de Joseph Niepce, colega seu da Royal Society de 

Londres. Estima-se que já eram nada menos do que dez mil daguerreótipos no Estados 

Unidos da América em meados século XIX, país onde Thomas Edison, associado a William 

Dickson, inspira-se em brinquedos infantis da época como o Zootrópio41 para, aproveitando 

a concepção do filme de celuloide, juntos inventarem o kinetoscópio ou kinetógrafo, caixa 

de madeira dotada de um mecanismo que move rapidamente o filme diante de uma lâmpada 

elétrica (invenção igualmente de Edison) para projetar as imagens de modo que elas pareçam 

estar em movimento. Alguns anos mais tarde, os irmãos Louis e Auguste Lumière, filhos de 

um fotógrafo e fabricante de filmes fotográficos, patentearam o cinematógrafo, um 

aperfeiçoamento do kinetoscópio de Thomas Edison. Com o passar das décadas, novas 

melhorias foram incorporadas ao procedimento de filmagem, de armazenamento de imagens 

e sons, e de projeção, culminando no atual estágio de absoluta digitalização de todas as 

etapas do processo. 

 

Apesar de também transmitir imagens e sons, a televisão desenvolveu-se a partir de 

tecnologias completamente diferentes das empregadas para a projeção de imagens no 

cinema. Na realidade, ainda que se possa referir a uma reprodução televisiva em quadros por 

segundo (havendo hoje aparelhos que facilmente reproduzem à taxa de pelo menos 240), o 

fundamento tecnológico da reprodução das imagens em televisões avizinha-se, muito mais, 

da transmissão radiofônica à qual posteriormente aludiremos. Tampouco comercialmente, 

constatou-se uma concorrência entre os mercados televisivo e cinematográfico, ao menos 

até a implementação da televisão a cabo e, mais recentemente, a profusão dos serviços de 

transmissão de conteúdo pela Internet (tecnologia conhecida como streaming). 

 

                                                 

41 O zootrópio ou roda-da-vida foi criado em torno de 1834 pelo relojoeiro inglês William Horner. Trata-se de 

um tambor giratório com frestas em toda a sua circunferência. Em seu interior, montavam-se sequências de 

imagens produzidas em tiras de papel, de modo que cada imagem estivesse posicionada do lado oposto a uma 

fresta. Ao girar o tambor, olhando através das aberturas, assiste-se ao movimento. Informação de MARIA 

RAMOS, disponível em RAMOS, Maria. Zootrópio. Invivo, Fiocruz. Disponível em: 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=866&sid=7. Acessado em: 28 de agosto de 

2020. 
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As primeiras transmissões de imagens à distância no início do século XIX utilizaram 

tecnologias baseadas na radiofrequência. Uma varredura de imagens realizada por feixes de 

luz de uma câmera estimularia sensores do equipamento e produziria sinais convertidos em 

impulsos elétricos. Esses impulsos seriam transmitidos por ondas de rádio que, ao chegarem 

no local de destino (aparelho de televisão) passariam por um processo reverso até se 

converterem numa imagem visível. Isso, em apertadíssimo resumo.  Relata ROLAND 

CAYROL: 

 

Les années 1930 sont marquées par nombreuses expérimentations qui permettent, 

à l’immédiat avant-guerre, de parvenir à la création de stationss de télévision 

émettant en direction du public... Après l’interruption de la guere, la télévision 

commence réellement sa conquête de l’auditoire en 1945-1946. 42-43. 

 

No imediato pós-guerra, enquanto nos Estados Unidos o órgão regulatório local das 

comunicações, FCC, ainda debatia a banda de frequência — UHF ou VHF — que deveria 

ser adotada para as transmissões televisivas, na Grã-Bretanha, a programação produzida já 

deixava de se relacionar exclusivamente às notícias. Séries sobre estilo de vida, ficção, 

sátiras e o teleteatro ali floresceram. Finalmente, em 1967, a televisão em cores chegou à 

Grã-Bretanha, anos após o seu advento na América do Norte. 

 

Segundo MANUEL CASTELLS, a difusão da televisão nas três primeiras décadas 

após a Segunda Grande Guerra criou uma nova galáxia comunicativa: o rádio perdeu a sua 

centralidade, mas adaptou-se aos temas da vida cotidiana da sociedade; no cinema, filmes 

foram modificados, para atender às audiências televisivas; jornais e revistas especializaram-

se no aprofundamento de conteúdos. O conceito de cultura de massa foi uma expressão direta 

disso: a audiência era homogeneizada. O domínio da mídia televisiva representou, assim, 

uma nova etapa da história da comunicação, o rompimento com o paradigma da relação 

comunicativa inaugurada por Gutenberg. O espectador seria, na linha de pensamento de 

MARSHAL MCLUHAN, a tela onde passaria a ser impresso o conteúdo, envolvendo-se 

emocionalmente e de forma passiva com o que lhe é transmitido, sem desenvolver qualquer 

                                                 

42 Tradução livre: “A década de 1930 foi marcada por inúmeras experiências que, imediatamente antes da 

guerra, levaram à criação de emissoras de televisão com transmissão ao público ... Depois que a guerra foi 

interrompida, a televisão realmente começou a conquistar a audiência em 1945-1946”. 
43 CAYROL, Roland. La presse écrite et audio-visuelle. Paris: Press Universitaires de France, 1973. p. 71. 
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esforço psicológico de coleta e análise das informações, como o faz, por exemplo, durante a 

leitura de informação impressa44. 

 

As transmissões por rádio, como vimos, tiveram sua origem na telegrafia sem fio. 

Sob a ótica dos interesses dos Estados, tinham a vantagem de ser facilmente controláveis. 

Na maioria dos países europeus, por muito tempo, a radiodifusão foi uma atividade 

monopolizada pelo Estado45. No início do século XX, receptores de rádios de determinados 

países não captavam as transmissões de outros países. A partir do início da Segunda Guerra 

Mundial, a BBC, que antes não transmitia programas controvertidos por recomendações 

governamentais, passou a irradiar para todo o mundo o posicionamento britânico sobre o 

conflito. Terminado o embate, voltou à transmissão de programação amena, relacionada à 

rotina diária dos espectadores. Na década de 1960, os rádios portáteis “[...] foram 

responsáveis por uma ruptura social e cultural na Grã-Bretanha, na Europa e pelo mundo 

afora, inclusive no mundo árabe.”46, com a transmissão de música popular. 

 

Nesse ecossistema marcado pela coexistência de modelos distintos de veículos de 

comunicação de massa, com a transmissão e o consumo de informações por meios 

audiovisuais, por radiofrequência e por meio das mídias impressas, importante mencionar o 

papel das agências de notícia. Na realidade, muito antes da profusão de aparelhos de 

televisão e de rádios portáteis e até mesmo antes do advento da telegrafia, agências de 

notícias já haviam se estabelecido com o escopo de transmitir as informações para rincões 

mais distantes de onde se produziam.  

 

Dentre elas, vale destacar a Agência Havas, a pioneira delas, fundada em Paris em 

1835 por Charles-Louis Havas que, desde o início da década de 1830, já traduzia artigos 

jornalísticos do inglês, alemão, português e do espanhol para difundir localmente. Não 

satisfeito em simplesmente traduzir conteúdo jornalístico produzido por profissionais de 

outros países, Charles-Louis Havas passou a viajar para contatar correspondentes 

estrangeiros e, assim, num movimento natural, a eles se associou para estabelecer a primeira 

                                                 

44 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. I). 

20.ed. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2019. pp. 415-417. 
45 TAVARES, Reynaldo C. Histórias que o rádio não contou: Do Galena ao Digital, desvendando a 

Radiodifusão no Brasil e no Mundo. 2. ed. São Paulo: Habra, 1999. p. 41. 
46 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 226. 



35 

 

agência de notícias do planeta, que posteriormente adotou a denominação Agence France-

Presse e até hoje é uma das mais relevantes do mundo jornalístico47. 

 

Praticamente na mesma época, Julius Reuters, alemão estabelecido em Londres e 

proprietário da Reuter Telegram Company, fundou a Agencia Reuters imediatamente após 

instalar um cabo submarino sob o Canal da Mancha, em 1851. Enquanto isso, grandes jornais 

nova-iorquinos associavam-se para dividir o custo do envio de jornalistas à Europa, assim 

criando a New York Associated Press. Agência, essa, que, somando esforços com outras 

associações de jornalistas norte-americanas como a Associated Press of Illinois, em 1892, 

tornou-se a agência de notícias Associated Press. Posteriormente, diversas grandes agências 

foram criadas, como por exemplo a TASS russa, em 1925. 

 

1.5. Enquanto isso, no Brasil 

1.5.1. Imprensa escrita no País 

 

A imprensa escrita, no País, sempre teve uma penetração limitada na sociedade. 

NELSON WERNECK SODRÉ, ao abordar a questão, pondera que o jornal impresso nem 

mesmo poderia ser considerado um veículo de comunicação de massas48. As baixas taxas de 

alfabetização certamente guardam uma relação com a maior procura, pelos estratos menos 

instruídos e maior parte da sociedade, às mídias televisivas e radiofônicas e, agora, às 

plataformas digitais. De certo modo, até mesmo a legislação brasileira reconhece essa 

diversidade de alcance entre os diversos veículos no País. Um exemplo paradigmático disso 

que vale mencionar é a diferenciação atribuída pela legislação eleitoral entre a mídia 

impressa e as demais nas disposições voltadas a regulamentar a veiculação de opinião 

durante o período eleitoral.  

 

O artigo 45, inciso III, da Lei 9.504, de 1997, nesse sentido, veda às emissoras de 

rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, desde a oportunidade em 

que já definidos os nomes dos candidatos e os dados das coligações, “[...] difundir opinião 

favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”. 

Vedação, essa, não estendida aos jornais impressos. 

                                                 

47 Vide http://expositions.bnf.fr/afp/arret/1/index.htm. Acesso aos 29 de agosto de 2020. 
48 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. IX. 

http://expositions.bnf.fr/afp/arret/1/index.htm
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Assim, no Brasil, enquanto absolutamente possível a veiculação de opiniões críticas 

a candidatos durante o período eleitoral nos espaços reservados às colunas e aos editoriais 

dos jornais impressos, nem apresentadores de programas de rádio nem jornalistas ou âncoras 

de telejornais podem, sob pena de pesadas sanções, emitir juízos valorativos sobre políticos 

que pretendem ser eleitos no pleito. Admitindo que a penetração da mídia impressa no País 

é limitada, restrita a membros de uma parcela da população mais letrada, o legislador parece 

entender ser esse leitor menos vulnerável às opiniões registradas nos editoriais. 

Circunstância que, segundo essa lógica não se reproduziria nos que acessam conteúdo 

jornalístico por meio de órgãos da mídia audiovisual.  

 

Lembremos alguns dados do histórico da imprensa escrita no País em um apertado 

resumo do seu desenvolvimento. 

 

Ao contrário do ocorrido com os seus vizinhos sul-americanos, em razão da ausência 

de uma burguesia autóctone e diante de um controle intenso da Coroa portuguesa voltado a 

assegurar o domínio colonial, tudo sem contar com a predominância do analfabetismo no 

Brasil, aqui não se estabeleceu, ao menos até o século XIX, um parque tipográfico nem 

jornais locais de relevo. No ano do traslado da família real ao Brasil, não coincidentemente, 

foram fundados a Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Braziliense, também denominado 

Armazém Literário, de Hipólito José da Costa. Esse último, em diversas oportunidades 

defendeu a livre imprensa, a abolição da escravatura e o desenvolvimento do Brasil de forma 

autônoma à Metrópole. 

 

Segundo NELSON WERNECK SODRÉ, a independência de Portugal não ensejou a 

liberdade de imprensa no Brasil.  

 

Tinha a liberdade de imprensa o mesmo conceito. Os originais deviam ser 

assinados e as provas tipográficas submetidas ao procurador da Coroa. Era a 

censura: a mesma do período joanino. A classe dominante, ao estruturar o seu 

aparelho de Estado, mostrava que desejava conter a independência nos limites da 

preservação dos seus interesses que os antigos dominadores metropolitanos. 

Pretendia manter a estrutura colonial.
49 

 

                                                 

49 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 42. 
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De todo modo, a partir de 1822, novos periódicos foram se estabelecendo no País, 

alguns alardeando a necessidade de uma imprensa livre e contrários à Coroa, outros aderindo 

a movimentos constitucionalistas. Parte deles, menos panfletários e mais comerciais, como 

o Diário Mercantil (em 1828) e o Jornal do Commércio (em 1827). Difundiram-se, pelo 

País, assim, e apesar da intensa atividade censória da Coroa, jornais republicanos, a maioria 

deles de duração efêmera. Na sequência, no reinado de D. Pedro II, houve um momento de 

amadurecimento da imprensa brasileira, com o estabelecimento de jornais como A Província 

de São Paulo, em 1875, que viria a ser denominado O Estado de S. Paulo a partir de 1890 e 

ainda é um dos maiores do País. 

 

O Brasil deve aos franceses, por duas razões, segundo FREITAS NOBRE, a sua 

liberdade política e de imprensa. Em primeiro lugar, graças às influências recebidas pelos 

jovens aristocratas brasileiros que estudavam em Paris e de lá traziam ideias libertárias. Em 

segundo, devido à invasão francesa a Portugal que determinou a vinda da coroa ao País, 

desenvolvendo a imprensa local50. 

 

Com a República, o desenvolvimento tecnológico do período e o incremento 

econômico e comercial do País, a grande imprensa sedimentou-se no Brasil. Período em que 

foi fundado, dentre outros, o Jornal do Brasil. NELSON WERNECK SODRÉ, sobre essa 

fase da história da imprensa nacional, relata que: 

 

A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da pequena à grande 

imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem 

lugar às empresas jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de equipamento 

gráfico necessário ao exercício de sua função... O jornal como empreendimento 

individual, como aventura isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será relegado 

ao interior, onde sobreviverá, como tal, até os nossos dias.
51. 

 

Em um embate contra atividades censórias do Estado, oscilantes em alguns 

momentos, novos grupos de comunicação foram se formando, como o conglomerado 

Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que inovou com a revista Cruzeiro, pioneira 

no fotojornalismo. Seguiu-se a fase do Estado Novo, com intervenção em vários jornais, e o 

estabelecimento do grupo Bloch, inaugurado com a publicação da revista Manchete, em 

                                                 

50 NOBRE, Freitas. Lei da Informação: comentários à Lei de imprensa. São Paulo: Saraiva, 1978, p. XVI. 

51 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 275. 
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1953. A censura recrudesceu durante o governo militar e, com a redemocratização, 

finalmente foi encerrada, inaugurando uma nova fase para os grupos de comunicação 

estabelecidos, agora de ampla liberdade editorial. 

 

1.5.2. Rádio e TV no País 

 

Apenas quatro anos após Marconi patentear o seu telégrafo na Grã-Bretanha, o Padre 

gaúcho Roberto Landell de Moura obteve, em 1900, a patente de número 3.279 para “[...] 

um aparelho apropriado à transmissão da palavra a distância, com ou sem fios, através do 

espaço, da terra e da água”52. Já havia testado seu experimento antes de Marconi. No entanto, 

desacreditada, a sua invenção não prosperou. Guglielmo Marconi foi agraciado com o 

Prêmio Nobel de Física, em 1909. A maior honra de Landell de Moura, póstuma, foi ceder 

o seu nome ao Centro de Desenvolvimento da Telebrás em Campinas, Estado de São Paulo. 

 

Curiosidades à parte, a radiodifusão, no País, iniciou-se em 1922, inaugurada com a 

transmissão do discurso do Presidente Epitácio Pessoa na exposição do Centenário da 

Independência, aos 7 de setembro daquele ano. Discurso, esse, difundido para São Paulo, 

Niterói e Petrópolis por meio de equipamento da Western Electric Company montado no 

alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, e ouvido graças a dezenas de aparelhos receptores 

distribuídos pelas referidas cidades.  

 

Desde então, até 1935, a radiodifusão em solos pátrios experimentou o que autores 

denominam a fase da curiosidade.  

 

Foi nesse período que telegrafistas, radiotelegrafistas (amadores e profissionais) e 

alguns intelectuais de nossa sociedade passaram a se reunir em sociedades 

denominadas Rádios Sociedades e Rádios Clubes ... Essas entidades dessa fase 

tinham a finalidade, além de divulgar os conhecimentos sobre o rádio, de angariar 

novos adeptos e até mesmo propiciar-lhes treinamento.53 

 

As estações de rádio que foram fundadas nesse período tinham características muito 

similares: eram mantidas por grupos de aficionados pela nova tecnologia que, no mais das 

                                                 

52 TAVARES, Reynaldo C. Histórias que o rádio não contou: Do Galena ao Digital, desvendando a 

Radiodifusão no Brasil e no Mundo. 2. ed. São Paulo: Habra, 1999. p. 22. 
53 FREDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da comunicação: rádio e TV no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1982. pp. 32-33. 
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vezes, pagavam mensalidades para participar das sociedades e o faziam por diversão. Nas 

difusões, não eram transmitidos anúncios publicitários. As próprias agências publicitárias, 

que começaram a se estabelecer no País em 1925, não divisavam potencial a ser explorado 

nesse novo veículo. 

 

No entanto, a partir de 1935, novas estações de rádio foram se estabelecendo, 

chamando atenção dos empresários, do público e do mercado publicitário. Até a implantação 

da televisão no Brasil, em meados da década de 1950, a rádio conheceu o seu auge. “O 

popular está presente nesta segunda fase da evolução do rádio... A música e a programação 

passaram a expressar o estilo de vida urbano, agora em ascensão acelerada”54. Neste período, 

estabeleceram-se a Rádio Record de São Paulo, a Difusora, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, 

dentre outras. Em 1925, o Jornal do Brasil fundou a sua emissora de rádio e o jornal O Globo 

assumiu a Rádio Transmissora do Rio de Janeiro. A primeira transmissão esportiva em rede 

nacional, do campeonato mundial de futebol de 1938, foi realizada nesta fase de 

consolidação do rádio como veículo de comunicação de massa. Também o radiojornalismo 

se desenvolveu com o início do “Reporter Esso”, programa lançado em 1941 e que alcançou 

altos níveis de audiência por décadas inicialmente no rádio e depois na televisão. O 

entretenimento também fez parte da rádio: o Chacrinha, por exemplo, debutou como locutor 

na Rádio Vera Cruz em 1940, logo antes de iniciar o seu programa “O Rei Momo na 

Chacrinha” e, na sequência, o “Cassino do Chacrinha”55. 

 

Com a chegada da televisão ao País, um dos 5 primeiros países da América Latina a 

ter aparelhos reprodutores, a verba publicitária foi migrando sucessivamente para essa nova 

mídia que se consolidou como relevante veículo de massa, principalmente após a introdução 

dos aparelhos a cores no País, a partir de 1972. 

 

O mesmo “Repórter Esso” que tanto sucesso fez no rádio, migrou para a televisão, 

inicialmente como “Grande Jornal Tupi”. Com o surgimento da telenovela, a televisão 

cristalizou-se como veículo vinculado ao consumismo, assumindo o papel de auxiliar na 

venda de produtos, o que só foi efetivamente concretizado quando o número de aparelhos 

                                                 

54 FREDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da comunicação: rádio e TV no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1982. pp. 57-58. 
55 TAVARES, Reynaldo C. Histórias que o rádio não contou: Do Galena ao Digital, desvendando a 

Radiodifusão no Brasil e no Mundo. 2. ed. São Paulo: Habra, 1999. pp. 79, 132, 152, 214 e 215. 
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receptores aumentou consideravelmente, a partir da década de 1960. Em 1967, o Brasil 

adotou o PAL-M como padrão da sua televisão colorida, cujo primeiro programa completo 

a ser transmitido foi a novela da Globo “O Bem-Amado”56. 

 

A partir de então, novas tecnologias foram associadas a esse veículo de massa, 

redundando numa penetração cada vez maior da televisão nos lares brasileiros. 

 

Como mencionamos logo acima na introdução a este Título, uma das características 

da sociedade contemporânea é a convergência das tecnologias comunicativas. Veremos, a 

seguir, como o cenário evoluiu até essa característica de interpenetração de conteúdos e 

mídias. Como, ainda, tornou-se tão tênue a segmentação entre as atividades da televisão, das 

mídias de áudio, da telefonia, bem ainda entre conteúdo impresso e digital. 

  

                                                 

56 FREDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da comunicação: rádio e TV no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1982. pp. 85, 96 e 97. 
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CAPÍTULO 2 – SOCIEDADE EM REDE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

2.1 O computador pessoal 

 

A evolução dos computadores — de equipamentos de grande porte e restritos a 

ambientes militares ou acadêmicos a computadores pessoais extremamente potentes e 

portáteis, espargidos pela maioria dos lares — não pode ser reputada a causa, ao menos 

isolada, da alteração dos paradigmas comunicativos e sociais que redundaram no 

estabelecimento da denominada sociedade informacional, também referida como sociedade 

em rede. Quiçá um dos elementos essenciais dessa modernidade pós-industrial. Mas, 

certamente, não o único. 

 

PIERRE LÉVY, no início da década de 1990, já ressaltava que novas maneiras de 

pensar e de conviver elaboravam-se no mundo das telecomunicações e da informática. As 

relações sociais, laborativas, a aprendizagem e a própria produção científica passaram a 

depender, segundo o filósofo, da incessante metamorfose de diversos dispositivos 

tecnológicos. No entanto, as causas desta evolução transcendem o mero aprimoramento dos 

equipamentos empregados. Na França, por exemplo, durante os anos oitenta, o investimento 

de quantias consideráveis na aquisição de computadores para salas de aula redundou em um 

fracasso da iniciativa. Somente a disponibilização dos equipamentos não bastou para alterar 

a dinâmica da didática empregada nos estabelecimentos de ensino daquele país57. 

 

A sucessão da oralidade para a escrita e da escrita para a virtualização dos ambientes 

resulta de novas formas de armazenamento, de processamento e de difusão das 

representações intelectuais, de modo a tornarem possíveis e até mesmo condicionando 

evoluções culturais.  

 

Os primeiros computadores digitais — o Colossus britânico e o norte-americano 

ENIAC — foram desenvolvidos em instalações militares. Eram máquinas de grandes 

proporções. O ENIAC, por exemplo, pesava 30 toneladas, era baseado no funcionamento de 

17.468 válvulas de vácuo (substituindo transístores), 7.200 diodos de cristal, 1.500 relês, 

                                                 

57 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Traduzido 

por Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2010. pp. 7-9. 
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70.000 resistores, e 10.000 capacitores. Sua alimentação de dados era realizada por meio da 

troca de cabos e não por softwares. Apesar dessa vultosa estrutura, realizava 385 operações 

por segundo, enquanto um aparelho celular contemporâneo é dotado de potência de cálculo 

milhares de vezes superior àquele equipamento58. 

 

Com o passar do tempo, válvulas foram substituídas por transístores, que se 

amontoavam inicialmente em chips e, posteriormente, em microchips. Tudo, e em 

apertadíssimo resumo, num aperfeiçoamento de tecnologias de materiais semicondutores de 

energia elétrica aptos a realizar exatamente a mesma tarefa das válvulas e dos relês 

magnéticos de outrora: alternar a passagem e a obstrução de corrente elétrica no sistema, de 

modo a traduzir em linguagem de máquinas instruções binárias 0 ou 1. 

 

O avanço mais significativo na história da profusão dos computadores, vale destacar, 

foi o advento do computador pessoal. Decorreu desta evolução e do barateamento dos 

insumos, de um lado, mas, principalmente, de uma associação íntima entre equipamentos e 

softwares voltada a tornar a experiência dos usuários mais aprazível e estimulando, assim, o 

consumo doméstico. Inovação, essa, protagonizada pela empresa Apple a partir do final da 

década de 1970, então neófita nesse segmento de computadores.  

 

Como apontam ASA BRIGGS e PETER BURKE, “[q]uando os primeiros 

computadores pessoais apareceram, eles foram, segundo Eli Noam (em retrospectiva), um 

dos produtos de consumo mais antipáticos jamais criados desde o uniciclo”59. 

 

Atentos a essa circunstância, os sócios Steve Jobs e Steve Wozniak, na segunda 

tentativa de produzirem um equipamento que agradasse os consumidores, já que o 

computador pessoal Apple I não tinha atendido às expectativas do seu público alvo, 

centraram-se no objetivo de integrar completamente os itens do computador pessoal que o 

sucederia e o aplicativo que seria a sua alma. Tela, teclado, entrada de discos de dados, disco 

de memória e dispositivos internos outros, tudo estaria incorporado num só equipamento, 

                                                 

58 O manual do Iphone 4, por exemplo, indicava que o já obsoleto aparelho celular construído sobre o 

processador A4 processava 2 bilhões de instruções por segundo. Atualmente, os aparelhos celulares da 

companhia saem de fábrica com o processador A14 bionic, várias gerações superiores do A4. 
59 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 280. 
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com software próprio já instalado. Isso, sem contar com um design resultado de estudos 

realizados por notórios profissionais do setor. 

 

Enquanto percorria o Festival do Computador Pessoal, Jobs chegou à conclusão 

de que Paul Terrell, da Byte Shop, tinha razão: os computadores pessoais deviam 

vir num pacote completo. E decidiu que o próximo Apple precisava ter um 

excelente invólucro, teclado incorporado e ser integrado de ponta a ponta, da fonte 

de alimentação ao software e ao monitor. ‘Minha ideia era criar o primeiro 

computador totalmente integrado’, lembrou. ‘Nosso alvo não era mais um 

punhado de aficionados que gostavam de montar seus próprios computadores, que 

sabiam como comprar transformadores e teclados. Para cada um desses havia mil 

pessoas que desejavam uma máquina pronta para funcionar.’60. 

 

Mas todo esse ecossistema cognitivo contemporâneo não se resume ao 

aprimoramento técnico dos computadores. Como pondera PIERRE LÉVY, “O ciberespaço 

constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente indeterminado, que não se deve reduzir 

a um só de seus componentes. Ele tem vocação para interconectar-se e combinar-se com 

todos os dispositivos de criação, gravação, comunicação e simulação”61. 

 

A Internet, nesse sentido, conectando sistemas corporativos e usuários de 

computadores pessoais, num primeiro momento, e, depois, aparelhos celulares, 

eletrodomésticos e dispositivos vestíveis, também exerce papel importante na configuração 

da sociedade em rede. 

 

2.2. A Internet 

 

Muitos são os trabalhos que relatam o desenvolvimento da rede mundial de 

computadores — na realidade, redes — desde os seus primórdios, bem como os impactos da 

sua penetração nas diversas atividades da vida cotidiana. Não temos, aqui, a pretensão de 

fazer o mesmo. Pincelaremos alguns aspectos da gênese e do progresso da Internet, sob a 

ótica da sua importância para o estudo proposto, sem prejuízo de voltarmos a debater o tema 

a seguir, quando, por exemplo, aludiremos ao direito ao esquecimento. 

 

                                                 

60 ISAACSON, Walter. Steve Jobs: A biografia. Tradução: Denise Bottmann et al. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. pp. 169-170. 
61 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 10. ed. Traduzido por Luiz 

Paulo Rouanet. São Paulo: Edições Loyola, 2015. p. 106. 
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A acentuada alteração cultural causada pelo rompimento do paradigma em que 

predominavam os meios de comunicação de massa como a televisão, o rádio, os jornais 

impressos, o cinema, dentre outros — veículos, esses, aliás, que se convencionou fossem 

denominados “mídias” exatamente porquanto intermediavam, vertical e em um único 

sentido, a mensagem informativa desde a sua origem até os destinatários finais —, 

certamente foi uma das importantes inovações ensejadas pela disseminação do uso da 

Internet. Nesse sentido, MANUEL CASTELLS pondera: 

 

A passagem dos meios de comunicação de massa tradicionais para um sistema de 

redes horizontais de comunicação organizadas em torno da internet e da 

comunicação sem fio introduziu uma multiplicidade de padrões de comunicação 

na base de uma transformação cultural fundamental à medida que a virtualidade 

se torna uma dimensão essencial da nossa realidade. A construção de uma nova 

cultura baseada na comunicação multimodal e no processamento digital de 

informações cria um hiato geracional entre aqueles que nasceram antes da Era da 

Internet (1969) e aqueles que cresceram em um mundo digital.62 

 

O impacto dessa superação de paradigma não pode ser ignorado pelo aplicador do 

Direito. Mas como começou tudo isso? 

 

Voltemos a meados do século XX. Para se contrapor ao programa soviético 

SPUTNIK, o braço militar do governo norte-americano estabeleceu, em 1957, a 

Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos – ARPA. Ainda durante o período da Guerra Fria, entre 1968 e 1969, por meio da 

ARPA e do apoio financeiro do governo estadunidense, estabeleceu-se uma rede de 

compartilhamento de informações entre setores castrenses daquele país, universidades e 

demais institutos de pesquisa. Ante o receio de um cataclismo nuclear que à época imperava, 

essa rede, a ARPANET, foi desenhada para subsistir à destruição de computadores a ela 

conectados, dada a sua arquitetura horizontal e descentralizada. As informações eram 

transmitidas entre os usuários da rede, instantaneamente, por meio de pacotes de mensagens 

codificadas em uma das inúmeras pontas da rede e descodificadas em outra.  

 

No final da década de 1970, início da década de 1980, nos Estados Unidos, 

provedores privados de acesso começaram a operar, permitindo a usuários desvinculados 

das redes de defesa e acadêmicas trafegar pelo sistema. CompuServe (do grupo Time-

                                                 

62 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. I). 

20.ed. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2019. p. 11. 
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Warner) e American Online estabeleceram-se como provedores privados pioneiros. Mas a 

Internet, com a configuração de rede que conhecemos hoje, só se estabeleceu a partir das 

pesquisas de Tim Berners-Lee, na Suíça, no final da década de 1980. Uma rede livre, aberta, 

neutra, sem controladores, horizontal, multimodal, acessada por meio de hipertextos, trocas 

de mensagens horizontais, onde se poderiam intercambiar informações de todos os tipos, por 

quaisquer pessoas, para propósitos diversos. Tim Berners-Lee e Robert Cailliau atribuíram 

à linguagem de marcação de dados que seriam permutados o nome hypertext mark-up 

language, HTML. E ao protocolo de transferência desses pacotes marcados, conferiram a 

designação hypertext transfer protocol, HTTP. Finalmente, para padronizar a comunicação 

entre os programas utilizados para navegar na rede e os servidores, implementaram o 

uniform resource locator, URL, “[...] que combina informações sobre o protocolo do 

aplicativo e sobre o endereço do computador que contém as informações solicitadas.”. Essas 

informações e softwares foram todos distribuídos gratuitamente pelo CERN, centro de 

pesquisas suíço chefiado por Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. Assim, e em apertadíssimo 

resumo, nasceu a rede mundial de computadores com as configurações de uso até hoje 

empregadas63. 

 

As telecomunicações também estavam sendo revolucionadas em razão do 

implemento de roteadores e comutadores eletrônicos e a partir da realização de transmissões 

por meio de fibras óticas. Toda essa convergência entre a popularização dos computadores 

pessoais, a evolução das tecnologias de transmissão de dados por redes nodais de fibras 

óticas e o desenho de protocolos voltados a permitir uma comunicação descentralizada, a 

world wide web - WWW, propiciou a criação de comunidades virtuais que não seguiriam os 

mesmos modelos de comunicação e de interação característicos das comunidades físicas.  As 

distâncias passaram a ser facilmente transpostas, a baixo custo, favorecendo a comunicação 

desinibida e sem freios de grupos sociais antes oprimidos, num modelo comunicativo carente 

de intermediários na tarefa de produção das informações. A realidade é captada e imerge em 

comunidades virtuais nas quais as trocas de informações tornam-se as experiências dos seus 

membros. As representações tornam-se tão importantes como o mundo não virtual64. 

 

Tudo, como antevisto por JEAN BAUDRILLARD, segundo o qual a evolução das 
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mídias e de como a sociedade com elas interage faria com que a percepção da realidade não 

mais se deduzisse do plano real, dos próprios acontecimentos, mas, sim, do que seria exibido 

nos veículos de comunicação, no mundo virtual, nas suas representações, no simulacro do 

mundo físico65.  

 

Na esteira dessa constituição de comunidades virtuais, agora transnacionais, a 

Internet foi indispensável à gênese de organizações e de movimentos. Fundamental a grupos 

que assumiriam bandeiras políticas, ecológicas e libertárias, mas, igualmente, para a 

coordenação — por outras coletividades — de atividades ilícitas internacionalmente 

sistematizadas. Lembra-nos, nesse sentido, STEFANO RODOTÀ que: 

 

Somente o recurso à Internet possibilitou que, nos Estados Unidos em 2003, fosse 

organizado um significativo movimento pacifista, enquanto que no tempo da 

guerra no Vietnã, para chegar a resultados quantitativamente inferiores, eram 

necessários três anos. E o The New York Times conta que justamente a 

comunicação eletrônica tornou possível o nascimento de uma superpotência 

mundial, o movimento pela paz, através de grandes manifestações contra a 

intervenção militar no Iraque.66 

 

Em 2018, também assistimos, no País, a um movimento articulado pelas redes sociais 

que, sem elas, provavelmente não teria sido possível. Como o destacado na coluna de NABIL 

BONDUKI da Folha de S. Paulo de 29 de maio daquele ano, somente em razão delas — das 

redes sociais — foi possível a coordenação da greve que colocou a nossa economia, fundada 

no modal rodoviário de transportes, de joelhos. Segundo o articulista, sobre o movimento 

dos caminhoneiros daquele ano por melhor condições de trabalho, “A revolta virou 

mobilização articulada, em um setor pulverizado e com organização fragmentada, graças à 

conexão propiciada pelas redes sociais... Gerou-se um movimento horizontal, uma bolha 

imensa sem lideranças expressivas.”67. A atuação de sindicatos, fragilizados e à época 

marcada por hiatos comunicativos com a categoria, foi, no episódio, suplantada por uma 

espontânea movimentação dos caminhoneiros propiciada pelas redes sociais. 
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66 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância. Traduzido por Maria Celene Bodin de Moraes. São 

Paulo: Renovar, 2008. p. 172. 
67 BONDUKI, Nabil. Vida dura do caminhoneiro e redes sociais explicam a força da paralisação: Num setor 

pulverizado e com organização fragmentada, revolta virou mobilização articulada. Folha de S. Paulo, 29 maio 

2018. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nabil-bonduki/2018/05/vida-dura-do-

caminhoneiro-e-redes-sociais-explicam-a-forca-da-paralisacao.shtml. Acesso aos 6 de setembro de 2020. 
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A contribuição dessa nova sociedade em rede à constituição de movimentos sociais 

proativos estabelecidos em torno de projetos culturais, sociais e políticos, com o potencial 

transformar os valores da sociedade é inegável. Aliás, pode-se até mesmo arriscar que: 

 

 [...] eles são formados no ambiente de comunicação, seja o da mídia de massa ou 

o das redes de intercomunicação individual, visto que a cultura é essencialmente 

processada no reino da comunicação. Isso não dá uma resposta clara sobre os 

mecanismos de formação de movimentos sociais, mas, pelo menos, detecta o 

domínio de sua emergência.68. 

 

A profusão da Internet, a mais importante das redes de comunicação sem fio, 

aumentou, também, a possibilidade de os cidadãos se conscientizarem sobre a forma como 

os seus mandatários conduzem a política. Igual e contraditoriamente, a rede mundial de 

computadores potencializou a distribuição de informações políticas falsas, como veremos a 

seguir ao debatermos as fake news. Como adverte MANUEL CASTELLS, “[...] sem ação 

nos meios de comunicação e pelos meios de comunicação (incluindo a internet) não há 

possibilidade de estabelecer o poder ou, nesse sentido, o contrapoder”69. Tudo, a evidenciar 

a importância dos meios de comunicação, não exclusivamente os centralizados e 

unidirecionais, no exercício do poder. 

 

2.3. A sociedade em rede 

 

Desde a década de 1970, já havia alusões esparsas ao termo sociedade da informação. 

O verbo “informar” passou a ser empregado com base numa acepção apegada à sua 

etimologia francesa, segundo a qual informar seria dar forma a algo, modelar. Nesse sentido, 

a sociedade da informação seria aquela em que a informação plasmaria o conhecimento, a 

notícia, o entretenimento. A informação passaria, nessa esteira, a ser considerada um 

princípio organizacional da vida. Os processos de aprender e de ensinar seriam afetados 

profundamente pela nova disponibilidade de informação. Informação, essa, que não mais 

estaria limitada a fronteiras naturais em razão da utilização de novas tecnologias 

comunicativas70. 

                                                 

68 CASTELLS, Manuel. Fim do milênio. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. III). 7. 

ed.  Tradução de Klaus Brandini Gerhardt e Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 21. 
69 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. 

II). 9. ed. Tradução de Klaus Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2018. pp. 27-28. 
70 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Traduzido por 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. pp. 260-262. 
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MANUEL CASTELLS pondera que, no final do segundo milênio da Era Cristã, uma 

revolução tecnológica centrada principalmente nas tecnologias da comunicação remodelou 

a sociedade em um ritmo acelerado. No entanto, novamente alerta que novos processos 

sociais não surgem em consequência exclusiva de transformações tecnológicas. A tecnologia 

não determina a sociedade. No entanto, “[...] a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 

pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas.”. Deste modo, a 

partir de um novo paradigma tecnológico organizado com base na tecnologia da informação, 

concretizou-se “[...] um novo estilo de produção, comunicação e gerenciamento e vida.”71. 

 

As novas tecnologias comunicativas que abordamos acima passaram a integrar o 

planeta em redes, formando comunidades virtuais. Da mesma forma como a eletricidade e, 

antes dela, o motor a vapor, foram importantes para a revolução industrial que redesenhou a 

sociedade em séculos anteriores, a tecnologia da informação exerce papel relevante na 

revolução da sociedade em rede. 

 

A essência dessas inovações tecnológicas, sob a ótica da sua correlação com 

processos econômicos e sociais contemporâneos, pode ser deduzida de alguns aspectos da 

sociedade contemporânea. Dentre eles, a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias 

nas nossas vidas, a morfologia horizontal, flexível, nodal e descentralizada das redes de 

comunicação e, finalmente, a convergência de tecnologias, todas aprimorando o processo 

comunicativo72. 

 

Movimentos sociais proativos, constituídos em torno de projetos culturais, são 

formados, hoje, no ambiente comunicativo. Nessa esteira, a revolução das tecnologias das 

comunicações fez com que a geração da riqueza, o exercício do poder e a gênese de 

movimentos culturais dependessem da atuação dos protagonistas dessas atividades nas redes.  

 

Essa é a nova estrutura social da Era da Informação, por mim chamada de 

sociedade em rede porque constituída de redes de produção, poder e experiência, 

que constroem a cultura da virtualidade nos fluxos globais os quais, por sua vez, 

transcendem o tempo e o espaço. Nem todas as dimensões e instituições da 

sociedade seguem a lógica da sociedade em rede, do mesmo modo que as 

                                                 

71 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. I). 

20.ed. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2019. pp. 64-65. 
72 Idem. pp. 124-125. 
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sociedades industriais abrigaram por longo tempo muitas formas pré-industriais 

da existência humana. Mas todas as sociedades da Era da Informação são, sem 

dúvida, penetradas com diferente intensidade pela lógica difusa da sociedade em 

rede, cuja expansão dinâmica aos poucos absorve e supera as formas sociais 

preexistentes.73 

 

Como restaram efetivamente alterados os processos de comunicação na sociedade 

em rede?  

 

Voltando às páginas anteriores, podemos constatar que os veículos de massa, também 

denominados mídias, caracterizavam-se pela atuação marcante de pessoas, grupos de 

pessoas ou empresas na intermediação — daí o nome mídia, repita-se — da atividade 

comunicativa. Tanto na imprensa escrita, quanto na televisão, no rádio e até mesmo no 

cinema, o conteúdo informativo é primeiramente pautado, coletado e produzido pelos 

próprios prepostos dos veículos ou pelas agências noticiosas para, somente após editados, 

consubstanciarem-se nas mensagens destinadas ao corpo social. Isso, num sentido 

unidirecional e intermediado pelos órgãos de comunicação. 

 

A partir do desenvolvimento de tecnologias de computação pessoal, de aparelhos 

celulares recheados de aplicativos, de dispositivos vestíveis, de utensílios domésticos que se 

conectam entre si e com a redes, isso de um lado, além do estabelecimento de redes de 

comunicação não centralizadas, de outro, tudo somado ao aprimoramento das conexões por 

satélite e fibras ópticas em uma interconexão apta a romper facilmente barreiras geográficas, 

propiciaram-se profundas alterações nas bases culturais e de produção da sociedade. 

 

PIERRE LÉVY, debruçando-se sobre as tecnologias da inteligência na era da 

informática, muito bem descreve essa nova configuração da comunicação nas sociedades em 

rede, realizada não mais de forma linear, mas de modo radial, por meio de nós distribuídos 

pela estrutura que interconecta os inúmeros produtores de conteúdo. A esses nós, 

convencionou atribuir a denominação hipertextos. 

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. ... Os 

itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, 

mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 

reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em 

                                                 

73 CASTELLS, Manuel. Fim do milênio. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. III). 7. 

ed.  Tradução de Klaus Brandini Gerhardt e Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2020. pp. 438-
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uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por 

sua vez, conter uma rede inteira.74 

 

Segundo o aludido filósofo, neste ponto convergente com MANUEL CASTELLS, 

ainda que as técnicas não tenham o condão de, isoladamente, determinar nada, auxiliam na 

definição do ambiente e das restrições desse ambiente em que são estruturadas as atividades 

cognitivas. Gutenberg não teria como prever o papel que a impressão em tipos móveis 

exerceria no desenvolvimento da ciência moderna. Tampouco temos noção do alcance da 

configuração comunicativa reticular sobre a base cultural e econômica da sociedade 

contemporânea. Mas é claro que “O estado das técnicas influi efetivamente sobre a topologia 

da megarrede cognitiva, sobre o tipo de operações que nela são executadas, os modos de 

associação que nela se desdobram”75.   

 

A evolução das técnicas de comunicação renova o leque das abordagens possíveis à 

gestão dos laços sociais. Passou a existir uma inteligência coletiva, distribuída por toda parte, 

coordenada em tempo real. Tudo, como resultado da interação dos conhecimentos de todos 

que atuam nas redes. “Passamos do cogito cartesiano ao cogitamos. Longe de fundir as 

inteligências individuais em uma espécie de magma indistinto, a inteligência coletiva é um 

processo de crescimento”76. 

 

A escolha da expressão sociedade em rede, em oposição ao emprego do termo 

sociedade da informação ou informacional, foi realizada neste trabalho por nos afiliarmos 

aos que entendem ela melhor retratar as formas de interações sociais e econômicas no mundo 

contemporâneo. PIERRE LÉVY, centrado na evolução das técnicas de comunicação que 

redundariam na construção de inteligências coletivas valorizadas por nova engenharia de 

laços sociais prefere usar o termo sociedade comunicacional. Tanto ele77 quanto MANUEL 

CASTELLS criticam a expressão sociedade da informação surgida entre as décadas de 1970 

e 198078.  

 

                                                 

74 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Traduzido 

por Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 33. 
75 Idem. p. 188. 
76 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 10. ed. Traduzido por Luiz 

Paulo Rouanet. São Paulo: Edições Loyola, 2015. p. 32. 
77  Idem. p. 43. 
78 Em fevereiro de 1995, o G-7 promoveu um encontro em Bruxelas cuja pauta principal era discutir uma 

abordagem comum dos seus membros a questões relacionadas à “sociedade da informação”. 
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O termo sociedade da informação, segundo MANUEL CASTELLS, enfatizaria o 

papel da informação na sociedade. No entanto, e não diferente de hoje, a informação sempre 

ocupou um posto crucial na dinâmica social. Isso, independentemente do momento histórico 

que seja examinado79. Já a expressão sociedade informacional é eleita pelos que divisam na 

geração, no processamento e na transmissão de informação, as fontes mais relevantes de 

poder e de produtividade.  

 

De todo modo, mesmo admitindo a informação como um dos principais ingredientes 

da nossa organização social, filiamo-nos aos que identificam na forma como os nossos 

relacionamentos são estruturados em redes, ou melhor, no modo como as informações são 

atualmente intercambiadas, a característica essencial da estrutura social contemporânea. 

Redes, essas, repita-se, entendidas como conjuntos de nós comunicativos interconectados, 

organizados em estruturas abertas e descentralizadas capazes de se expandirem de forma 

ilimitada, de modo a permitir a sucessiva incorporação de novos nós80. Essa estrutura 

reticular, nodal e descentralizada de geração, arquivamento e de transmissão de informações 

— favorecida pelo advento de novas tecnologias — seria, sob a nossa ótica, a característica 

predominante, o diferencial, do novo paradigma de relacionamentos destacado neste 

trabalho e, nessa esteira, o atributo distintivo da sociedade contemporânea. Principalmente 

sob o prisma, aqui salientado, do Direito da Comunicação Social. 

  

2.3.1. Sociedade em rede: o Janus contemporâneo 

 

A evolução das tecnologias que redundaram na concepção da sociedade em rede, 

como adiantamos, propiciou o esmorecimento de diversas barreiras anteriormente erigidas 

sob as perspectivas da sociedade industrial. Distâncias restaram superadas; o acesso à 

cultura, facilitado; favoreceu-se a união de pessoas sob uma mesma pauta para organizarem 

movimentos de matizes ambientais, sociais, econômicos e políticos. Houve um incremento 

na agilidade das relações produtivas. No entanto, muitos alertam para efeitos nocivos da 

sociedade em rede à coletividade. 

 

                                                 

79 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. I). 

20.ed. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2019. p. 84.  
80  Idem. pp. 553 e seguintes. 
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STEFANO RODOTÀ, sob a ótica da privacidade, pondera que “As tecnologias da 

informação e da comunicação têm um caráter invasivo, apoderam-se das relações sociais e 

pessoais, das transações comerciais, das atividades políticas”81.  Além disso, ao posicionar-

se com ressalvas diante dos que alardeiam unicamente as vantagens da universalização do 

acesso à informação e da mais ampla difusão de conteúdos implementadas a partir do 

alastramento da rede mundial de computadores, compara as novas tecnologias ao deus Janus 

— promotor em igual medida do bem e do mal —, questionando se tudo o que se tornou 

tecnicamente possível seria socialmente aceitável. 

 

Outra restrição erigida por STEFANO RODOTÀ ao otimismo usualmente associado 

à profusão Internet relaciona-se à técnica — propiciada pelas mais recentes tecnologias — 

de direcionamento de material informativo e publicitário a usuários e a comunidades com 

base nas suas preferências. Preferências, essas, avaliadas pelos operadores das redes a partir 

da captação do histórico dos acessos dos internautas mediante a implantação de cookies nos 

seus equipamentos ou a individualização dos usuários quando identificados por meio de um 

dos diversos aplicativos instalados nas suas máquinas. Sofisticados algoritmos são 

empregados para direcionar informações customizadas ou até mesmo conteúdo publicitário 

individualizado, tudo de acordo com interesses associados ao usuário. 

 

Independente do aprofundamento dessa problemática, o que se realizará quando 

debatermos a indexação de conteúdo e os agregadores de informações jornalísticas, vale 

desde já mencionar a preocupação do aludido autor com esse “[...] mecanismo que pode 

bloquear o desenvolvimento daquela comunidade, solidificando-a no seu perfil traçado em 

uma situação determinada”. Não bastasse, a “[...] categorização dos indivíduos e grupos, 

além disso, ameaça anular a capacidade de perceber as nuances sutis, os gostos não 

habituais”. A seleção e o envio de conteúdo diferenciado com base numa avaliação — por 

inteligência artificial — de supostas preferências dos usuários da rede mundial de 

computadores estabeleceriam, assim, a “[...] obstáculos reais ao livre desenvolvimento da 

personalidade individual”82. 

 

                                                 

81 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância. Traduzido por Maria Celene Bodin de Moraes. São 

Paulo: Renovar, 2008. p. 142. 
82 Idem. p. 83. 
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Não bastasse tudo isso, as redes livres e sem barreiras nacionais têm o condão de 

facilitar a atuação de grupos criminosos internacionais, globalizando o tráfico de drogas, de 

armas, de pessoas e, muitas vezes, viabilizando a lavagem do dinheiro obtido com atividades 

ilícitas. 

 

São cada vez mais criativas as formas de se utilizar a rede mundial de comunicações 

para finalidades de legalidade questionável. Mencione-se, nesse sentido, que as autoridades 

do nosso País já se depararam com ilicitudes que só se tornaram possíveis a partir da 

evolução das tecnologias comunicativas e, mais especificamente, porque alicerçadas na 

arquitetura própria Internet. Como exemplos, mencionem-se o geo-blocking e o geo-pricing, 

condutas já detectadas na atuação de algumas empresas que ofertam produtos e serviços na 

Internet. Com base na automática localização física de usuários da rede interessados na 

aquisição de determinados produtos ou serviços, facilmente identificáveis a partir dos 

respectivos números de endereço IP de acesso83, ofertantes passaram a impedir a aquisição 

de determinados produtos ou serviços por aqueles clientes estabelecidos em localidades 

definidas pelo comerciante (geo-blocking) ou a alterar os preços praticados para a sua oferta 

naquelas regiões (geo-pricing).  

 

Para combater situação de aparente exploração das características da Internet para a 

prática destas condutas comerciais discriminatórias, o Ministério Público do Rio de Janeiro, 

por exemplo, por meio da sua 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte da Capital, ajuizou, no início de 2018, ação civil pública com 

o escopo de investigar, obstar e sancionar bloqueios de oferta com base na origem geográfica 

do consumidor e a precificação diferenciada das ofertas também fundada na geolocalização 

de usuários brasileiros. Tudo isso, em operações comerciais realizadas por uma mesma 

agência de turismo de grande porte e que atua, mundialmente, por meio da Internet.  

 

De acordo com a argumentação desenvolvida na aludida ação, a agência de turismo 

que opera no ambiente virtual teria lançado mão de tecnologia da informação para 

diferenciar consumidores com base nas suas localizações geográficas manipulando, assim, 

os preços e a disponibilidade de ofertas de hospedagem em hotéis, o que — em tese — 

                                                 

83 Um endereço de Protocolo da Internet (endereço IP), do inglês Internet Protocol Address, é um código 

numérico associado a cada equipamento conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de 

Internet para comunicação. 
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violaria os artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do 

Consumidor. Dispositivos, esses, voltados a proteger a transparência das informações 

referentes a ofertas comerciais e a boa-fé objetiva incidente nas relações de consumo84. Até 

a data da conclusão deste estudo, o processo ainda estava na fase instrutória, sem 

deliberações sobre o mérito dos pedidos85. 

 

Não obstante as adversidades ensejadas pelo advento de novas tecnologias da 

comunicação na sociedade contemporânea, algumas delas mencionadas acima para fins de 

ilustração, visionários pressagiam a derrocada dos Estados, como entidades soberanas, a 

partir duma evolução das sociedades em rede. No entanto, apesar da efetiva emergência de 

relevantes iniciativas comunitárias internacionais, como a Comunidade Europeia, por 

exemplo, dados indicam que, ao lado de uma alardeada globalização do planeta, 

fortaleceram-se movimentos voltados a arraigar as identidades locais. Segundo MANUEL 

CASTELLS: 

 

O que começou como uma resistência, baseada na identidade e na preservação do 

status quo econômico, evoluiu para uma multiplicidade de projetos, nos quais a 

identidade cultural, interesses econômicos e estratégias políticas se combinavam 

num modelo cada vez mais complexo: o quadro dos movimentos sociais na 

sociedade em rede. Movimentos como este, e muitos outros em todo mundo, vêm 

minando a fantasia neoliberal de implantação de uma economia global 

independente da sociedade por meio de uma arquitetura de informática.86 

 

Exemplos dessa oposição à tendência de união de Estados — fundada em objetivos 

comunitários comuns e voltada à obtenção de condições internacionais mais favoráveis de 

influência econômica ou política — podem ser depreendidos dos movimentos nacionalistas 

de separação da Rússia, desempenhados por antigos membros da União Soviética, e, 

igualmente, do recente êxito das correntes separatistas britânicas na aprovação do BREXIT. 

Evidente, portanto, que a utópica extinção das barreiras geográficas, econômicas e culturais 

por alguns divisada a partir da evolução da sociedade em rede encontra forte resistência. 

 

Ainda sobre a pós-modernidade e vigorosamente crítico ao modo como se 

desenvolvem as relações na sociedade contemporânea, o filósofo sul-coreano BYUNG-

                                                 

84 Petição Inicial da Ação Civil Pública disponível em 

https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/332720/acp.pdf . Acesso aos 15 de setembro de 2020. 
85 TJRJ, 7ª Vara Empresarial do Foro Central da Capital, Ação Civil Pública nº 0018051-27.2018.8.19.0001. 
86 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. 

II). 9. ed. Tradução de Klaus Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2018. p. 216. 

https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/332720/acp.pdf


55 

 

CHUL HAN examina as relações que se estabelecem na sociedade contemporânea sob a 

ótica das patologias que ela acarretaria aos seus membros. Segundo ele, cada época pode ser 

marcada por uma enfermidade característica. O receio das bactérias, característico das 

sociedades urbanas industriais, foi solucionado com o advento dos antibióticos. Segundo o 

autor, hoje predominam doenças de outro tipo: as neuronais. Dentre elas, a depressão, o 

déficit de atenção e a hiperatividade. Vivemos no que descreve ser uma sociedade do 

desempenho, onde todos podem tudo e não há um terceiro explorador que se aproveita de 

cada indivíduo, como teria sido ao tempo da sociedade industrial. O que vemos, atualmente, 

em razão da busca individual e voluntária pelo desempenho, é uma autoexploração. “O 

explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não podem ser mais 

distinguidos... Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente 

manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal.”87. Explorando-nos para cada vez 

obtermos maior desempenho, nos tornamos cansados, deprimidos. Esse seria o perfil do 

homem contemporâneo. 

 

Também os novos meios de comunicação, segundo BYUNG-CHUL HAN, 

colaboram para a destruição das relações saudáveis com os outros, com a saudável 

alteridade. “Nos círculos virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do ‘ princípio 

da realidade’... A virtualização e a digitalização estão levando cada vez mais ao 

desaparecimento da realidade que nos oferece resistência.”88. 

 

Viveríamos, ainda segundo o filósofo sul-coreano, em uma prisão onde todos são 

diuturnamente vigiados, num panóptico digital. Teríamos uma ilusão de liberdade. Mas, 

como na autoexploração acima referida, mais eficiente do que a exploração exercida por 

terceiros, a autoexposição é igualmente mais efetiva que a vigilância: nós mesmos 

abastecemos esse panóptico digital com informações nossas que expomos voluntariamente 

por meio das redes sociais e diversas mídias contemporâneas.  

 

A vigilância e o controle são uma parte inerente da comunicação digital. O 

característico ao panóptico digital consiste em que a distinção entre o Big Brother 

e os prisioneiros dilui-se cada vez mais. Aqui, todos observam e vigiam todos. Não 

são apenas os serviços secretos do governo que nos espionam, Empresas como 

Facebook ou o Google trabalham elas mesmas como serviços secretos. Elas 

                                                 

87 HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2017. 

p. 30. 
88 Idem. pp. 91-92. 
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expõem a nossa vida para conseguir capital em troca das informações 

espionadas.89 

 

2.3.2. Sociedade em rede e imprensa 

 

Nas páginas precedentes, recordamos um pouco a história dos meios de comunicação 

a partir do advento da prensa com tipos móveis metálicos, salientando a recente evolução 

das relações sociais a partir da profusão de tecnologias como a dos computadores pessoais 

aliados à comunicação em redes. Resta, agora, antes de adentrarmos no Título central deste 

estudo, debruçarmo-nos um pouco mais sobre os meios de comunicação e, em especial, a 

imprensa, na sociedade contemporânea. 

 

MANUEL CASTELLS pondera que a televisão continua sendo o principal meio de 

comunicação de massa, apesar de o seu formato e a sua forma de recepção terem se 

transformado, permitindo a difusão de conteúdos mais individualizados. O mesmo ocorre 

com a imprensa: sua plataforma de difusão está em constante alteração. A Internet e as novas 

tecnologias transformaram as redações dos jornais, dos rádios e das televisões adaptando-as 

à comunicação baseada nas redes, caracterizando um sistema informativo digital, 

multimodal e que, assim, integra todas as formas de mídia. “À medida que se apropriaram 

de novas formas de comunicação, as pessoas construíram seus próprios sistemas de 

comunicação em massa, via SMS, blogs, vlogs, podcasts, wikis e coisas do gênero.”90. 

 

Mas, como já mencionamos acima, isso não representou a extinção dos meios de 

comunicação tradicionais, que passaram a utilizar as redes interativas, como blogs 

explorados por jornais tradicionais e programas informativos de grandes redes transmitidos 

por meio de podcasts. Tampouco se trata meramente de inovação relacionada à velocidade 

da difusão de informações e ao alcance, muito maior, que elas atingem.  

 

Como já abordamos, trata-se de questão estrutural. A partir do advento de novas 

mídias, o modo como a informação jornalística passou a ser prospectada, gerada, distribuída 

e consumida é, hoje, outro.  

                                                 

89 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Tradução de Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 

2018. p. 124. 
90 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura – Vol. I). 

20.ed. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2019. p. 20.  
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A conexão digital favorece a comunicação simétrica. Hoje em dia, aqueles que 

tomam parte na comunicação não consomem simplesmente a informação 

passivamente, mas sim geram eles mesmos ativamente. Nenhuma hierarquia clara 

separa o remetente do destinatário. Todos são simultaneamente remetentes e 

destinatários, consumidores e produtores.91. 

 

Na realidade, houve um rompimento com o paradigma clássico de comunicação de 

massa. 

 

A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, 

enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Elas não são 

dirigidas e filtradas por meio de mediadores. A instância intermediária 

interventora é cada vez mais dissolvida... Hoje não somos mais destinatários 

passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos... Nisso as mídias 

digitais se distinguem das mídias de massa como o rádio ou a televisão. Mídias 

como blogs, Twitter ou Facebook desmediatizam (entmediatisieren) a 

comunicação. A sociedade de opinião e de informação de hoje se apoia nessa 

comunicação desmediatizada.92 

 

Sob essa ótica, a dos novos contornos adotados pela comunicação da sociedade em 

rede, propomos examinar o desafio diário enfrentado pelo aplicador do Direito ao examinar 

conflitos relacionados à comunicação social na era contemporânea. Atribuição que 

desenvolveremos a partir do destaque — no próximo Título — de algumas situações que 

demandam um esforço exegético em que a compreensão das mais recentes evoluções no 

cenário comunicativo é imprescindível. 

  

                                                 

91 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Tradução de Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 

2018. pp. 15-16. 
92 Idem. pp. 35-37. 
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TÍTULO II – SOCIEDADE EM REDE E COMUNICAÇÃO. 

EXEMPLOS DA UMA NOVA ABORDAGEM NO PAÍS E NO 

EXTERIOR 
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                          CAPÍTULO 3. O DIREITO AO ESQUECIMENTO93 

 

3.1.  Apresentação 

 

Estudado pelos operadores do Direito há muito, o confronto entre direitos à 

privacidade e direitos à informação (e de informar) ganha novos contornos na sociedade em 

rede94. 

 

O direito ao esquecimento, pouco antes evocado — e até dias recentes carente de 

identidade como instituto autônomo — emerge nesse cenário para, ao lado da reparação civil 

e o do direito de resposta, subsidiar o exegeta com outras formas de tutela voltadas à 

resolução dos conflitos onde se faz necessário sopesar os acima aludidos direitos 

fundamentais. 

 

Suscitado no País por uma das primeiras vezes como tema jurídico central no 

paradigmático caso em que se digladiavam, de um lado, a privacidade da vítima de homicídio 

rumoroso ocorrido há décadas e, de outro, a liberdade de um veículo de comunicação 

rememorar o crime, em programa documentário95, o direito ao esquecimento passou a ser, 

hoje, o fundamento jurídico de inúmeras ações ajuizadas no País96. 

 

Artistas, empresários, personalidades, criminosos que já cumpriram suas penas e até 

cidadãos comuns97 socorrem-se hoje do instituto para pleitear o apagamento de menções 

antigas a eles, registradas em matérias jornalísticas perenizadas na Internet ou em acervos 

digitalizados. Muitas vezes, é alardeada a ausência de interesse histórico na manutenção de 

                                                 

93 Este Capítulo foi desenvolvido tomando como ponto de partida artigo redigido pelo autor do presente 

trabalho em coautoria com MARCELO CHIAVASSA DE MELLO PAULA LIMA e MARIANA ALMIRÃO 

DE SOUZA, intitulado “Considerações sobre direito ao esquecimento, desindexação e desvinculação de 

conteúdo na Internet” e publicado na Revista Forense 428, pp. 201-220. São Paulo: Editora Forense (GEN), 

2019. 
94 Nesse sentido, SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 129-130. 
95 Caso AÍDA CURI, a seguir pormenorizado. 
96 O incremento no número de ações ajuizadas nos últimos três anos em que se pleiteia o direito ao 

esquecimento é aqui mencionado com base na crescente proporção de litígios — livre e empiricamente apurada 

pelo redator do presente estudo — em que a modalidade de pretensão em debate é formulada, da totalidade das 

demandas deduzidas contra grandes grupos de comunicação, como Globo e Estado. 
97 Foram aqui denominados cidadãos comuns, por exclusão, aqueles que não experimentaram notoriedade 

social, ainda que momentânea, como os das outras categorias classificatórias indicadas no parágrafo em 

comento. 
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informações aptas a gerar constrangimentos. Em casos diversos, evidencia-se o interesse 

público da manutenção dos registros.  

 

Podemos introduzir o tema com interessante exemplo. O da demanda ajuizada por 

um parlamentar paulista que, nas eleições legislativas de 2018, preocupado com a renovação 

do seu mandato, evocou suposto direito ao esquecimento junto à Justiça Eleitoral98 para que 

fossem extirpados, em resultados de pesquisas sobre a sua pessoa, links para matérias 

jornalísticas em que se noticiava ação civil pública a que respondia. Circunstância que 

merece destaque na discussão do caso sob a ótica do direito ao esquecimento é que o 

parlamentar sempre ostentou uma plataforma centrada na defesa dos direitos de cobaias e 

animais em geral. Mas a demanda judicial cuja publicidade era por ele enfrentada fora 

proposta exatamente em razão de alegados maus tratos contra esses bichos que alegava 

defender99. 

 

Evidente, portanto, a fragilidade da pretensão de esquecimento formulada por aquele 

deputado-demandante no caso específico. Isso, porquanto indiscutível era o interesse público 

da manutenção do acesso às matérias jornalísticas na hipótese. No entanto, no processo que 

ajuizou, a Justiça Eleitoral sequer examinou a argumentação do requerente sob o prisma do 

instituto suscitado. Rechaçou as pretensões do candidato simplesmente por reputar as 

reportagens regulares. Nada sobre direito ao esquecimento, na fundamentação da decisão 

que resolveu o litígio. 

 

Tomando por base a forma como este caso foi enfrentado pelo Poder Judiciário, 

evidencia-se a necessidade de a doutrina dedicar-se ao esquadrinhamento do alcance do 

direito ao esquecimento no nosso ordenamento — hoje tão alardeado em razão do impacto 

de novas tecnologias na perpetuação da memória —, fornecendo subsídios mais sólidos aos 

nossos exegetas. 

 

Alguns dispositivos do Código Civil de 2002, do Marco Civil da Internet, do projeto 

de atualização do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, 

                                                 

98 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Representação nº 0608518-68.2018.6.26.0000, Rel. Juiz Auxiliar 

Maurício Fiorito, julgada, por decisão monocrática, aos 30 de setembro de 2018. 
99 TJSP, 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, ação civil pública nº 1030599-63.2014.8.26.0114 distribuída 

aos 9 de outubro de 2014. 
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que entrou em vigor há pouco, aportam ao intérprete e aplicador do Direito, ainda que 

timidamente, certo socorro no cotejo entre direitos fundamentais de privacidade e/ou de 

autodeterminação de dados e o direito à circulação de informações e de ser informado. Salta 

aos olhos, no entanto, a absoluta ausência de regras mais específicas sobre o tema, aptas a 

regulamentar — no nosso ordenamento — o direito ao esquecimento.  

 

Isso, apesar dos argumentos lecionados por CLAUDIO BUENO DE GODOY, no 

sentido de que — no aparente conflito entre a liberdade de informar (e ser informado) e 

outros princípios fundamentais — se demandaria do exegeta tão somente um “juízo de 

ponderação” com base nas circunstâncias do caso concreto para se definir, na hipótese 

casuisticamente examinada, a incidência de qual princípio prevalecerá. Posicionamento 

justificado pela ausência de uma hierarquia entre os direitos fundamentais em comento (os 

que fundamentam a liberdade de expressão e os que dariam lastro ao direito ao 

esquecimento), o que — por essa razão — afastaria os critérios de solução de conflitos 

baseados numa hierarquia, cronologia ou especialidade100. 

 

Dedicaremos, neste capítulo, algumas linhas a um breve estudo do instituto para, na 

sequência, examinarmos como os Tribunais pátrios têm aplicado o direito ao esquecimento 

em casos concretos. Isso, também evidenciando como alguns Magistrados diferenciam, na 

resolução de conflitos concretos, o direito ao esquecimento do direito à desindexação, à 

desvinculação e, em alguns casos, à complementação. 

 

Ao final, aludiremos aos atuais esforços, principalmente no País, voltados a 

regulamentar esse mais recente aspecto do embate entre a liberdade de informação e outros 

direitos fundamentais. Também destacaremos a alteração do rumo jurisprudencial, 

anunciada por ensejo do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ. 

 

3.2.  Fundamentos do Direito ao Esquecimento na sociedade em rede 

 

Mais do que conectar o mundo e romper barreiras, a Internet trouxe uma novidade 

bastante perturbadora: a perenização das informações, não mais submetidas aos efeitos do 

                                                 

100 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. Capítulo 4.1. 
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tempo. O que antes era destruído pelo passar dos anos e esquecido em poucas horas, agora 

se perpetua, com a evocação de fatos que, muitas vezes, alguns não mais querem lembrar. 

 

A passagem do tempo projeta vários efeitos nas relações humanas. No Direito, 

podemos dizer que o tempo contribui para cristalização das relações, aliado que é da 

segurança jurídica.  

 

A prescrição provavelmente é o instituto ao qual nos remetemos com maior 

facilidade ao examinarmos os efeitos no tempo nas relações jurídicas. Nesse sentido, 

CARLOS MAXIMILIANO pondera, aliás, que prescrição, “Não colima proteger um 

indivíduo, nem punir a inércia de outro. Reveste-se de uma finalidade eminentemente social, 

de ordem pública. O seu fundamento depara-se na necessidade imperiosa de não ficarem as 

relações jurídicas perpètuamente incertas, como resultaria se as ações não fossem 

temporárias.”101. Mas não é o único que merece nossa atenção. Vejamos abaixo. 

.  

O advento de novas tecnologias de comunicação, de preserevação e, finalmente, de 

acesso às informações alterou o impacto do tempo no dantes natural esquecimento de 

episódios mais antigos. A rede mundial de computadores (na realidade, diversas redes 

entrelaçadas entre si) hoje conhecida por Internet surgiu, como se mencionou, de um esforço 

da Advanced Research Projects Agency (ARPA) do Departamento de Defesa norte-

americano para transmitir e arquivar informações de forma segura mesmo que parte da rede 

fosse destruída. Esse conjunto de redes interconectadas, cuja utilização passou a servir 

igualmente à comunidade acadêmica a partir da década de 1970, hoje integra milhares de 

redes de comunicação descentralizadas. 

 

Essa característica da rede, desde a sua origem, de acentuar a sua descentralização, 

também para garantir a manutenção dos dados que ali circulam, acabou por redundar na 

dificuldade do apagamento de informações da Internet. Tal dificuldade de remoção, coerente 

com a própria razão de existir da Internet, aliás, foi muito bem ilustrada por MARCEL 

LEONARDI ao associar essa tarefa inglória com o mito de Sísifo102. 

 

                                                 

101 MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal ou Teoria da Retroatividade das Leis. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1955. p. 237. 
102 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 349. 
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Mas à memória infinda não se podem atribuir unicamente benesses. Estudos 

modernos da neurociência, por exemplo, já ressaltam a importância do esquecimento para o 

processo decisório, uma vez que permite — o esquecimento — que naturalmente nos 

adaptemos a novas situações. E que sigamos em frente. Nesse sentido, BLAKE RICHARDS 

e PAUL FRANKLAND, pesquisadores da Universidade de Toronto, Canadá, sinalizam: 

 

We propose that memory transience is required in a world that is both changing 

and noisy. In changing environments, forgetting is adaptive because it allows for 

more flexible behavior. In noisy environments, forgetting is adaptive because it 

prevents overfitting to peculiar occurrences. According to this perspective, 

memory persistence is not always useful. For example, persistence of memory for 

aspects of the world that are either transient or uncommon would be detrimental 

since it might lead to inflexible behavior and/or incorrect predictions. Rather, 

persistence is only useful when it maintains those aspects of experience that are 

either relatively stable and/or predictive of new experiences. Therefore, it is only 

through the interaction of persistence and transience (persistence 3 transience) 

that memory actually serves its true purpose: using the past to intelligently guide 

decision-making 103-104. 

 

Isso tudo, ressalte-se, sob o prisma individual — interno a uma pessoa natural — e 

considerando os procedimentos neurológicos voltados à adoção de decisões. 

 

No âmbito social, a situação é análoga. Há quem defenda a necessidade do 

olvidamento de episódios, em circunstâncias específicas. Assim, esta nova realidade em que 

os fatos ficam eternamente marcados no mundo virtual, passariam a demandar uma solução 

jurídica. 

 

A resposta que a doutrina tem apresentado à presente problemática redundou no que 

hoje se denomina “direito ao esquecimento”.  Isso, apesar de o histórico do instituto remontar 

a meados do século XIX, como lembra RENÉ ARIEL DOTTI105. 

                                                 

103 Tradução livre: “Propomos que a transitoriedade da memória seja necessária em um mundo que está em 

mudanças e que é turbulento. Em ambientes em mudança, o esquecimento é adaptativo porque permite um 

comportamento mais flexível. Em ambientes turbulentos, o esquecimento é adaptativo, pois impede a reação a 

novas situações em ocorrências peculiares. De acordo com essa perspectiva, a persistência de memória nem 

sempre é útil. Por exemplo, a persistência da memória para aspectos do mundo que são transitórios ou incomuns 

seria prejudicial, pois poderia levar a um comportamento inflexível e / ou a previsões incorretas. Em vez disso, 

a persistência só é útil quando mantém os aspectos da experiência que são relativamente estáveis e / ou 

preditivos de novas experiências. Portanto, é somente através da interação entre a persistência e o esquecimento 

que a memória realmente serve ao seu verdadeiro propósito: usar o passado para guiar inteligentemente a 

tomada de decisão”. 
104 RICHARDS, Blake A.; FRANKLAND, Paul W. The Persistence and Transience of Memory. Neuron, 

Amsterdam, vol. 94, 21 jun. 2017. p. 1076. 
105 DOTTI, René Ariel. Proteção da vida privada e liberdade de informação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1980. p. 92. 
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Um caso repetido pela doutrina quando se estudam as origens do direito ao 

esquecimento é o “LEBACH”. Em 1969, na República Federal da Alemanha, dois soldados 

que guardavam um depósito de armas e munições foram condenados à prisão perpétua e, um 

terceiro, a seis anos de encarceramento. À vespera de esse último ser liberado, foi anunciada 

a veiculação de um documentário televisivo, retratando o crime. Aquele ex-militar que 

estava à iminência de se reintegrar à sociedade ajuizou uma ação reclamando tutela inibitória 

contra a exibição o que, finalmente submetido ao Tribunal Constitucional Alemão, redundou 

na vedação à transmissão do documentário caso o pleiteante fosse identificado em 

detrimento da sua ressocialização. 

 

Mais recentemente, o debate sobre o esquecimento ressuscitou — agora sob a ótica 

da rede mundial de computadores e dos impactos do tráfego de informações no mundo 

virtual sobre a sociedade contemporânea — a partir do caso Mario Costeja González contra 

o Google, cujo buscador digital ainda evidenciava conteúdo jornalístico do periódico 

espanhol La Vanguardia, originalmente difundido décadas antes da pesquisa, retratando-o 

como devedor. Isso, não obstante o crédito já tinha sido há muito satisfeito. 

 

Superadas várias instâncias do Poder Judiciário espanhol, finalmente o Tribunal de 

Justiça da União Europeia acolheu o pleito de Mário Gonzales em face do Google Espanha. 

Determinou que a ferramenta metabuscadora desindexasse as páginas da Internet que 

veiculavam a matéria em questão em futuras buscas, julgando, no entanto, improcedentes os 

pedidos contra a empresa jornalística, reconhecendo, assim, a regularidade da manutenção 

das informações licitamente inseridas na sua base de dados.  

 

A partir de então, aprofundaram-se o debate doutrinário e as discussões nos mais 

diversos Tribunais sobre o direito ao esquecimento, inclusive sobre a melhor tutela a ser 

conferida: a desindexação nos mecanismos de pesquisa ou a supressão da própria informação 

combatida dos bancos de dados em que originalmente foi arquivada. 

 

Como ressaltado por MARCELO CHIAVASSA DE MELLO PAULA LIMA e 

outros: 

 

O fundamento do Tribunal de Justiça da União Europeia repousou sobre os artigos 

7º e 8º, ambos da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (Carta de 

Nizza). Estabelece o artigo 7º que “todas as pessoas têm direito ao respeito pela 

sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações”. O 
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artigo 8º, por seu turno, pontua que “1. Todas as pessoas têm direito à protecção 

dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser 

objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da 

parte interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as 

pessoas têm o direito de aceder os dados coligidos que lhes digam respeito e de 

obter a respectiva rectificação. 

 

As garantias estabelecidas pela Carta de Nice aos cidadãos da União Europeia são 

bastante semelhantes àquelas estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, garante, como direito fundamental, a 

integridade da vida privada (inciso X) e do direito de acesso aos dados pessoais 

em cadastros públicos (através do Habeas Data – incisos LXXII e LXXVII da CF 

e Lei 9.507/97). Não obstante, o Marco Civil da Internet estabelece a proteção dos 

dados pessoais dos usuários, inclusive a possibilidade de solicitar sua exclusão ao 

fim da relação entre as partes (art. 7º, incisos VIII, IX e X).106. 

 

 

Tal proteção, aliás, independe de legislação ordinária específica, porque decorre da 

proteção concedida aos direitos da personalidade, sabidamente não enumerados em rol 

exaustivo pelo nosso ordenamento. Segundo CARLOS ALBERTO BITTAR:  

 

[...] são da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si 

mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico, 

exatamente para a defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a higidez 

física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros.107. 

 

 

SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO, na sua tese de titularidade defendida 

junto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tomando como exemplo os 

direitos morais de autor, igualmente destacou não ser taxativa a relação de direitos da 

personalidade prevista em regras explícitas do ordenamento jurídico brasileiro108. 

 

HERMANO DUVAL, aliás, ao aludir ao direito do condenado à reabilitação penal, 

nos remete ao fundamento comum — o da dignidade da pessoa humana — àquele instituto 

criminal e ao direito ao esquecimento. Ao menos no que se refere à hipótese de criminosos 

que já cumpriram a sua pena e têm o direito à ressocialização109. 

                                                 

106 LIMA, Marcelo Chiavassa de Mello Paula et al. Considerações sobre direito ao esquecimento, desindexação 

e desvinculação de conteúdo na Internet. Revista Forense, São Paulo, vol. 428, pp. 201-220, 2019. pp. 207-

208. 
107 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.  
108 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do 

Código Civil. 272 f. Tese (Titularidade em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2008. p. 200. 
109 DUVAL, Hermano. Direito à imagem. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 132. 
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3.3. Direito ao Esquecimento no País: alguns casos paradigmáticos e a legislação 

embrionária 

 

Como acima introduzido, o direito ao esquecimento — associado a informações 

divulgadas pela mídia — teve o seu debate aprofundado no Brasil principalmente a partir do 

recente julgamento de casos paradigmáticos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, no 

mesmo dia 28 de maio de 2013, a 4ª Turma daquele órgão colegiado julgou dois importantes 

casos: o Recurso Especial nº 1.334.097-RJ (popularmente referido como o da CHACINA 

DA CANDELÁRIA) e o Recurso Especial nº 1.335.153-RJ (conhecido como caso AIDA 

CURI). Em ambas as hipóteses, a Corte da Cidadania fora instada a dirimir conflitos relativos 

à ponderação entre o direito à informação e direitos à imagem/privacidade. 

 

No caso que passou a ser conhecido como o da CHACINA DA CANDELÁRIA, o 

que se debatia, em apertado resumo, era a regularidade do direito de uma emissora de 

televisão veicular programa jornalístico ressuscitando a participação de um dos acusados de 

crime bárbaro, sabidamente absolvido após concluídas as investigações. A decisão proferida 

naquele caso pelo colegiado evidenciou a ausência de contemporaneidade das notícias, além 

da necessária cautela em se verificar a historicidade de matérias jornalísticas de natureza 

policial. Rechaçou o que seria uma “exploração midiática exacerbada de um populismo 

satisfativo dos prazeres primários das multidões”. 

 

Ao destacar, “no conflito entre a liberdade de informação e direitos da 

personalidade... eventual prevalência pelos segundos”, o acórdão optou pela incidência do 

direito ao esquecimento, que se afirmaria “na verdade, como um direito à esperança”. 

 

Já diversa foi a solução adotada pela mesma 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

no caso conhecido como AIDA CURI em que, resumidamente, se debatia a licitude de se 

conferir publicidade — em programa documentário — a crime brutal ocorrido há décadas, 

expondo a imagem da vítima e de seus familiares. Na mesma data, os mesmos magistrados 

que decidiram o caso da CHACINA DA CANDELÁRIA destacaram, no outro processo, que 

“[...] se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso 

Aida Curi, sem Aida Curi.” Isso para, em conclusão, deliberar não ser aplicável à hipótese o 

direito ao esquecimento reclamado pelos familiares daquela vítima. A demanda foi 
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posteriormente submetida ao Supremo Tribunal Federal em razão de recurso interposto pelos 

autores, onde recente julgamento alterou o rumo da jurisprudência, como veremos adiante. 

 

Nesses dois e em outros casos posteriormente julgados pelos mais diversos órgãos 

do Poder Judiciário pátrio, além de o debate ter se fundado nos direitos fundamentais à livre 

expressão e à privacidade, ambos constitucionalmente tutelados110, os julgadores escoraram-

se também em regras infraconstitucionais de onde extraíram subsídios para a aplicação do 

direito ao esquecimento. 

 

De fato, ainda que não haja regra específica positivada no ordenamento 

regulamentando o instituto de forma sistemática, o aplicador do Direito tem extraído de 

vários dispositivos do nosso sistema jurídico subsídios para fundamentar o direito ao 

esquecimento. A reabilitação do criminoso após passados 2 (dois) anos do cumprimento da 

sua pena (Código Penal, artigo 94) é um instituto repetido pelo exegeta para, sob os mesmos 

alicerces constitucionais e axiológicos, fundamentar a incidência de um direito ao 

esquecimento no nosso ordenamento. Desta forma, se quem cumpriu pena criminal tem o 

direito de — atendidos certos requisitos — ter apagados registros relativos aos seus crimes, 

também teria direito a uma atenuação na lembrança de tais eventos (em geral acessada de 

forma banal mediante pesquisas na rede mundial de computadores). 

 

Do mesmo modo, os artigos 11, 12, 20 e 21, todos do Código Civil e voltados a 

proteger os direitos da personalidade, passaram a ser interpretados como regras tipificadas 

do nosso ordenamento, aptas a ensejar a incidência de um direito ao esquecimento. 

 

Nessa linha, por ensejo da 6ª Jornada de Direito Civil, redigiu-se o Enunciado 531, 

segundo o qual “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui 

o direito ao esquecimento.”.  

 

Justificou-se, a edição desta regra de interpretação, no seguinte raciocínio:  

 

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando 

nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 

condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à 

ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a 

própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado 

aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 

                                                 

110 CF, artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, e 220, de um lado, e CF, artigo 5º, incisos V, X, do outro. 
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lembrados. 

 

Na sequência, concluída a 7ª Jornada de Direito Civil, o grupo de juristas que 

debatiam sob o pálio do Conselho da Justiça Federal divisou a conveniência de se prestigiar 

a tutela inibitória como meio de se garantir a incidência do direito ao esquecimento, editando, 

assim, o seu Enunciado 576, com seguinte redação: “O direito ao esquecimento pode ser 

assegurado por tutela judicial inibitória”. 

 

Isso, após os membros daquela Jornada ponderarem:  

 

Recentemente, o STF entendeu ser inexigível o assentimento de pessoa biografada 

relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais (ADIn 4815), 

asseverando que os excessos devem ser coibidos repressivamente (por meio do 

direito de resposta, de uma indenização por danos morais ou pela 

responsabilização criminal por delito contra a honra). Com isso, o STF negou o 

direito ao esquecimento (este reconhecido no Enunciado 531 da VI Jornada de 

Direito Civil) quando em confronto com a liberdade de publicar biografias, mas 

sem eliminar a possibilidade de seu reconhecimento em outros casos concretos. É 

hora, pois, de reafirmar a existência do direito ao esquecimento. Esta é a posição 

conciliadora de Gustavo Tepedino (Opinião Doutrinária acerca da interpretação 

conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do CO, Organizações Globo, 

15.06.2012, p. 25), ao afirmar que o direito ao esquecimento cede espaço ao 

interesse público inerente à publicação de biografias. Sobretudo, mais do que ser 

reconhecido, o caso concreto pode exigir que o direito ao esquecimento seja 

protegido por uma tutela judicial inibitória, conforme admitiu o STJ em dois 

precedentes (REsp 1.334.097/RJ e REsp 1.335.153/RJ). Isso porque a violação do 

direito à honra não admite a restitutio in integrum. A compensação financeira 

apenas ameniza o abalo moral, e o direito de resposta proporcional ao agravo 

sofrido também é incapaz de restaurar o bem jurídico violado, visto ser impossível 

restituir o status quo. Como afirma Marinoni, é dever do juiz encontrar, dentro de 

uma moldura, a técnica processual idônea à proteção do direito material, de modo 

a assegurar o direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, 

CF/88). Disso se conclui que não se pode sonegar a tutela judicial inibitória para 

resguardar direitos dessa natureza, pois nenhuma outra é capaz de assegurá-los de 

maneira tão eficiente. 

 

Os artigos 7º, inciso X, 16, inciso II, e 19, todos do Marco Civil da Internet (mesmo 

com a nova redação atribuída aos dois primeiros dispositivos a partir da vigência da Lei 

Geral de Proteção de Dados) também são hodiernamente suscitados como fundamento legal 

para a incidência de um direito ao esquecimento no País, agora sob a ótica de uma 

autodeterminação informativa. 

 

Nesse sentido, GUILHERME MAGALHÃES MARTINS ressalta que “O direito ao 

esquecimento, enquanto garantia da autodeterminação informativa, insere-se no controle 

temporal de dados, que demanda uma proteção das escolhas pessoais, após certo período de 
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tempo, em que o indivíduo já não mais pretende ser lembrado, rememorado por dados 

passados.", introduzindo a “[...] ideia de esquecimento no ambiente virtual através do 

estabelecimento pelos próprios usuários de datas de expiração para informações 

disponibilizadas.”111. 

 

No entanto, PARENTONI destaca a dificuldade, já acima antecipada, de se obter, na 

prática — em razão da própria arquitetura da Rede —, uma “exclusão definitiva” tal qual 

preconizada pelo artigo 7º, inciso X, do Marco Civil da Internet.112 

 

Alude, na sequência, à infelicidade de o Marco Civil ter excepcionado unicamente as 

hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas naquele Diploma (limitação da exceção 

que, aliás, se repete com a nova redação conferida ao diploma a partir da Lei Geral de 

Proteção de Dados). Na realidade, como por bem ponderado pelo aludido jurista, não se 

poderia deixar de excepcionar a necessidade da manutenção de dados imposta também em 

atenção às normas que dispõem sobre o valor histórico de documentos, sobre operações 

financeiras, ou até em razão de conservação de dados ou de informações decorrente de 

princípios jurídicos implícitos. 

 

Vários são os projetos de lei que tramitaram no Congresso com o objetivo de 

regulamentar o direito ao esquecimento e tendentes a criar uma disciplina para aplicar 

sistematicamente o instituto. 

 

Dentre elas, merece destaque o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 215, de 

2015, relatado pelo Deputado JUSCELINO FILHO, voltado a estabelecer, no Código Penal, 

“causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de 

equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de 

telecomunicação, ou por aplicação de internet”.  

 

Além de alterar dispositivos da lei criminal, o aludido projeto de lei, já em fase final 

de tramitação naquela casa e aglutinador de vários outros projetos sobre o tema do direito ao 

                                                 

111 MARTINS, Guilherme Magalhães. O Direito ao Esquecimento na Internet. In: MARTINS, Guilherme 

Magalhães et al. (coord.). Direito Privado e Internet. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 12 e 18. 
112 PARENTONI, Leonardo Netto. O Direito ao esquecimento (Right to Oblivion). In: LUCCA, Newton; 

LIMA, Cíntia Rosa Pereira (coords.). Direito e Internet III – Tomo I. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 612. 
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esquecimento, prescreve alteração no Marco Civil da Internet, nos seguintes termos: 

 

O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do 

seguinte § 3º-A, e o § 4º passa a vigorar com a seguinte redação:  

‘Art. 19.  

§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a 

qualquer momento, a indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou 

imagem a crime de que tenha sido absolvido, com trânsito em julgado, ou a fato 

calunioso, difamatório ou injurioso.  

§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 

havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na 

disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de 

verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação’ 

 

Sucede, no entanto, que o projeto de lei limita a incidência do direito ao esquecimento 

a hipóteses de “[...] conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido 

absolvido, com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso”, sendo 

que essas são algumas das hipóteses dentre as diversas em que a doutrina reconhece a 

possibilidade de se reclamar a exclusão do acesso ao conteúdo. Não está contemplado, por 

exemplo, o direito de exclusão a pedido de vítimas de crimes113 nem, tampouco, a supressão 

do acesso a reportagens que, mesmo licitamente redigidas à época da sua original veiculação, 

passaram a causar constrangimentos desproporcionais aos ali mencionados em razão do 

decurso de tempo. Também não há definição do que é “indisponibilização de conteúdo”: 

seriam extirpadas as reportagens originais ou os links de acesso em pesquisas realizadas via 

metabuscadores? 

 

3.4.  A aplicação do Direito ao Esquecimento por nossos Tribunais: esquecimento, 

desindexação, desvinculação e complementação 

 

De todo modo, na ausência de uma regulamentação geral do direito ao esquecimento, 

o Poder Judiciário pátrio já está aplicando o instituto, como se demonstrará a partir de alguns 

julgados a seguir comentados. Ora para determinar a extirpação de um texto, ora para se 

desindexá-lo, ora para desvincular resultados de dados de pesquisa em buscares, ora para 

determinar a complementação de reportagens reputadas incompletas com o passar do tempo, 

                                                 

113 Aliás, o Supremo Tribunal Federal originalmente assim delimitou o debate do Tema 786 de Repercussão 

Geral: “Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou 

pelos seus familiares”, Rel. Min. Dias Toffoli, leading case RE 1010606. 
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os Tribunais têm, assim, atuado na proteção dos direitos à privacidade de forma que hoje 

transcende as tutelas clássicas consubstanciadas em condenações por abusos de 

manifestação, nas reparações de danos e nas concessões de direitos de resposta. 

 

Apesar de todos esses conceitos (esquecimento, desindexação e desvinculação) 

estarem intimamente vinculados entre si, como reflexos dos mesmos direitos da 

personalidade, vale traçar algumas linhas divisórias, ainda que tênues, entre eles. Por questão 

metodológica, optamos pela adoção do termo direito ao esquecimento num sentido mais lato, 

podendo a tutela pretendida para o seu exercício concretizar-se por via de medidas de 

apagamento, de desindexação ou de desvinculação.  

 

De todo modo, podemos dizer ainda que há um direito ao esquecimento num sentido 

estrito, relacionado ao clássico direito a estar só: o de excluir informações a respeito de um 

interessado após decurso de longo período e dês que não haja justificativa (histórica, 

antropológica, legal ou científica) para a sua manutenção. Exerce-se mediante a retirada de 

informações de determinado banco de dados — a supressão da própria matéria jornalística, 

por exemplo.  

 

O direito à desindexação, por sua vez, refere-se à oposição ao tratamento dos dados 

pessoais de alguém por motores de busca, sem que isso redunde na supressão da própria 

informação que se encontra na fonte primária. É a retirada de links para uma informação. 

Tecnicamente, é uma faculdade ligada à autodeterminação informacional, o direito de cada 

um de ter a sua livre vontade respeitada quanto à coleta e ao tratamento dos seus dados por 

robôs e à sua organização por algoritmos.  

 

Já o direito à desvinculação, pode-se dizer que é um desdobramento do direito à 

desindexação; é a faculdade de não ter sua identidade vinculada a características com as 

quais discorde, normalmente a si associada em razão do tratamento de dados por algoritmos. 

Determinado resultado não mais será obtido em pesquisa quando atributos específicos forem 

alimentados pelo pesquisador, desvinculando-se, assim, a pessoa interessada, daqueles 

atributos usualmente a ela associados pelos motores de busca. 

 

Em outras palavras: o direito ao esquecimento puro tem como medida essencial da 

sua concretização a retirada (ou a não veiculação) de determinada matéria, programa ou 
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conteúdo; o direito à desindexação, igualmente voltado ao esquecimento, perfaz-se mediante 

a remoção dos links de busca na rede mundial de computadores para determinado conteúdo, 

mantendo-se, no entanto, as informações primárias disponíveis na origem; já a desvinculação 

é o tratamento ativo de algoritmos em mecanismos buscadores para que certos atributos 

pesquisados não sejam, nos resultados, associados às pessoas interessadas. 

 

Feitas essas rápidas considerações, vejamos através de alguns exemplos como nossos 

Tribunais têm enfrentado pleitos voltados ao esquecimento, à desindexação e à 

desvinculação. 

 

Esquecimento (e até casos de complementação compulsória de reportagem): 

 

Em março de 2014, mencionando o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil e 

por unanimidade de votos, a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, ao julgar a Apelação Cível nº 0215195-23.2010.807.0001114, determinou a 

retirada de matéria publicada em fevereiro 2007 do portal de notícias da Globo, que 

divulgava notícia segundo a qual o demandante teria sequestrado a sua própria filha, de 

pouco mais de 2 anos de idade. 

 

A Turma julgadora reconheceu que: 

 

A apelada-ré apenas divulgou informações das autoridades policiais que 

investigavam o caso. Essas informações, posteriormente, ensejaram a instauração 

do Inquérito Policial nº 013/2007 da Divisão de Repressão a Seqüestro (fls. 

120/31), o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e ação penal na 

Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (fls. 26/31), 

sendo ao autor imputado o delito previsto no art. no art. 148, § 1º, inc. I, “a”, do 

CP. 

O fato de ter sido absolvido da imputação penal, não acarreta o reconhecimento 

de ilícito na veiculação das notícias. A apelada-ré apenas narrou os fatos como 

apresentados e valorados até aquele momento pelas autoridades policiais e 

parentes da menor. As reportagens fazem remissão às declarações da mãe e do 

Delegado e registram como o caso estava sendo tratado pela Polícia. 

 

No entanto, ponderou que, apesar de lícita a reportagem quando da sua publicação 

original: 

 

O direito ao esquecimento, também chamado de “direito de ser deixado em paz” 

ou “direito de estar só”, tem fundamento nos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. X, da CF e 

                                                 

114 TJDF, Ael. Civ. nº 0068774-64.2010.807.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, julgado aos 19 de março de 2014, 

provimento parcial por v.u., e publicado no DJ em 1º de abril de 2014. 
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21 do CC, e se traduz em um direito que a pessoa tem de não permitir que um fato 

ocorrido em determinada época de sua vida, ainda que verdadeiro, seja exposto ao 

público, especialmente de forma reiterada e contínua. 

 

Tudo, para concluir: 

 

Assim, ainda que a veiculação da notícia em 2007 não configure ato ilícito, porque, 

como dito, apenas narrava os fatos como apresentados e valorados pelas 

autoridades policiais e parentes da menor, o apelante-autor tem direito de que ela 

seja retirada do site da apelada-ré. Não se trata de fatos históricos, cuja veiculação 

ainda nos dias de hoje seria de interesse público. Em outras palavras, os fatos 

noticiados pela ré não são excepcionados pelo direito à memória ou à verdade 

histórica, devendo, portanto, ser retirados. 

 

Assim, rejeitando a pretensão indenizatória, aquele colegiado reconheceu a 

incidência, in casu, do direito ao esquecimento, determinando a extirpação da reportagem 

da base de dados da empresa de comunicação. 

 

Também no sentido da indagação sobre o interesse histórico da matéria jornalística 

impugnada, foi a conclusão da 1ª Turma do Colégio Recursal de Bauru, Estado de São Paulo, 

que, ao julgar o Recurso Inominado nº 4005756-49.2013.8.26.0071115, interposto por um 

envolvido em ato de agressão a mulheres no primeiro dia de vigência da Lei Maria da Penha, 

observou, sobre a reportagem cujo acesso estava querendo se obstar, que: 

 

 [...] considerando o contexto histórico em que os fatos, objeto da presente ação, 

ocorreram, não se nega que a informação conquistou especial importância 

jurídico-histórica e a manter-se a decisão, tal informação seria subtraída do 

conhecimento de pesquisadores do assunto, que para fins particulares, quer para 

finas acadêmicos ou forenses. 

 

No entanto, o Tribunal de Justiça Bandeirante não é uníssono quando se trata do 

direito ao esquecimento. No julgamento da Apelação nº 1113869-27.2014.8.26.0100116, a 

sua 10ª Câmara de Direito Privado, por maioria, rechaçou o pleito, ainda que em tese, de 

extirpação de reportagem de sítio digital mantido por empresa de comunicação, sob 

argumentação de que: 

 

 [...] determinar, como quer o autor na inicial (fl. 10), que os órgãos de Imprensa 

apelantes excluam de seus arquivos digitais a notícia verídica em tela, que o 

envolve, equivale a uma ordem que se tenha dado, num dos tantos momentos 

menos esclarecidos da História da Humanidade, para queima de livros, destruição 

                                                 

115 TJSP, 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru, Recurso Inominado nº 4005756-49.2013.8.26.0071, 

Rel. Juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão, provimento parcial por maioria, julgado aos 5 de dezembro de 

2014 e publicado no DJe aos 12 de dezembro de 2014. 
116 TJSP, 10º Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 1113869-27.2014.8.26.0100, Rel. Des. Elcio Trujillo, deram 

provimento por maioria, julgado aos 17 de maio de 2016 e publicado no DJe aos 15 de setembro de 2016. 
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de bibliotecas. Os registros dos fatos do dia a dia se fazem, atualmente, em 

arquivos digitais. Não se vendem mais enciclopédias de porta em porta: consulta-

se a rede mundial de computadores; menos se frequenta, nesta Capital de 

importantes tradições culturais, a Biblioteca Mario de Andrade, em sua sede atual 

da Rua da Consolação, 94, na Praça Dom José Gaspar, inaugurada pelo Prefeito 

Prestes Maia em 25 de janeiro de 1942: consultas cada vez mais são feitas pelos 

estudantes e pelos lentes via internet; o mesmo, por certo, se dá com os arquivos 

físicos em que as empresas jornalísticas guardam exemplares de seus periódicos 

impressos ao longo dos séculos: são eles consultados pelos historiadores e pelos 

estudantes pela rede de computadores, digitalizados que estão. 

 

Em outras hipóteses, quiçá curvando-se às dúvidas que são diuturnamente lançadas 

sobre a admissibilidade, no nosso sistema jurídico, de um direito ao esquecimento, outros 

julgados do mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo orientaram-se para um 

caminho diverso. O da complementação compulsória da reportagem em razão de alteração 

fática ocorrida com o decurso do tempo. 

 

Essa foi a solução adotada pelas suas 3ª e 6ª Câmaras de Direito Privado ao julgarem, 

respectivamente, a Apelação nº 0001127-59.2013.8.26.0020117e a Apelação nº 0245780-

61.2009.8.26.0002118. 

 

Em apertado resumo, no primeiro caso, os julgadores reconheceram que “[...] a 

reportagem visou a prestação de informações de interesse da população, sendo inerentes à 

atividade jornalística”. Igualmente, na segunda hipótese, admitiu-se que “O valor da 

reportagem resume-se à transmissão dos fatos que ocorreram à época (suspeita de 

envolvimento, a prisão, a instauração de inquérito policial), em 2007, e foram apurados, não 

ultrapassando a conotação jornalística que a atividade exige”. 

 

Apesar de em ambos casos ter o Tribunal admitido a regularidade das respectivas 

reportagens, os julgadores determinaram a complementação dos textos em razão de posterior 

absolvição dos retratados nas matérias jornalísticas.  

 

No primeiro caso, a turma julgadora observou que admite “[...] o entendimento de 

que a matéria não deve ser suprimida, mas que a ré acrescente um hyperlink no nome do 

                                                 

117 TJSP, 3ª Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 0001127-59.2013.8.26.0020, Rel. Des. Beretta da Silveira, 

negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso da ré por votação unânime, 

julgado aos 13 de junho de 2017 e publicado no DJe aos 26 de junho de 2017. 
118 TJSP, 6ª Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 0245780-61.2009.8.26.0002, Rel. Des Alexandre Lazzarini, 

deram parcial provimento ao recurso por votação unânime, julgado aos 21 de fevereiro de 2013 e publicado no 

DJe aos 27 de fevereiro de 2013. 
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autor ou nota ao final da notícia, para informar que o autor foi absolvido por decisão judicial, 

transitada em julgado”.  

 

Já no segundo destes dois julgados em destaque, acolheu-se “[...] a pretensão com o 

fim de determinar a publicação de nota jornalística em site da internet mantido pela requerida 

acerca da decisão final transitada em julgado”. 

 

Em sentido diametralmente oposto, foi a decisão prolatada pela 1ª Câmara de Direito 

Privado do mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos 9 de agosto de 2016, na 

Apelação nº 1029177-04.2014.8.26.0001119. Em hipótese análoga de pedidos de 

esquecimento e, subsidiariamente, de complementação de reportagem para determinar-se a 

publicação da absolvição do demandante, formulados em razão de matéria jornalística que 

narrou o envolvimento do interessado em investigação criminal, nesse aresto, os julgadores 

ponderaram a inadmissibilidade da: 

 
[...] determinação de introdução de notícia nova, pela apelante, em seu jornal, para 

que se informe que o apelado foi processado criminalmente pela imputação de 

pedofilia e absolvido por falta de provas. Tal postulação, além de carecer de 

qualquer fundamento legal, violando claramente o disposto no art. 5º, II, da 

Constituição Federal, viola a liberdade de imprensa, ao determinar a publicação 

de certo conteúdo. 

 

Mais recentemente, essa mesma 1ª Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, em deliberação colegiada realizada aos 23 de junho de 

2020, afastou a necessidade de se extirpar da rede mundial de computadores o arquivo 

eletrônico de reportagem publicada há mais de quinze anos em revista semanária de grande 

circulação, apesar de aludir a crime de tráfico de drogas por pessoa que já está totalmente 

reabilitada120. O pleito foi rechaçado sob a argumentação de que o provimento de demanda 

como e examinada “[...] conduziria à necessidade primária de revisão periódica de conteúdos 

publicados, com supressão de tudo que possa identificar cada sujeito que alegue prejuízo, 

em infindável movimento revisionista histórico”. Tudo porque, segundo o entendimento do 

colegiado, o direito ao esquecimento “[...] se vincula à impossibilidade de nova utilização 

da informação de maneira lesiva contra o autor, e não à supressão de notícia veraz”. 

 

                                                 

119 TJSP, 1ª Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 1029177-04.2014.8.26.0001, Rel. Des Rui Cascaldi, negaram 

provimento ao agravo retido e deram provimento à apelação, por votação unânime, julgado aos 9 de agosto de 

2016 e publicado no DJe aos 15 de agosto de 2016. 
120 TJSP, 1ª Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 1092412-94.2018.8.26.0100, Rel. Des José Eduardo Marcondes 

Machado, deram provimento ao recurso, por votação unânime, julgado aos 23 de junho de 2020 e publicado 

no DJe aos 29 de junho de 2020. 
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Desindexação: 

 

Como meio de viabilizar o esquecimento sem haver riscos de censura a posteriori 

(caso de supressão do conteúdo de reportagens diretamente no banco de dados de empresas 

de comunicação) nem tampouco de violação do direito à livre imprensa (pautando-se o 

conteúdo de novas reportagens, mediante determinação da publicação de novas reportagens, 

complementações ou esclarecimentos), o Poder Judiciário muitas vezes tem optado por 

alternativa mais condizente com os princípios constitucionais reafirmados após os 

julgamentos, pelo STF, da ADPF 130 e da ADI 4815: a supressão dos links nos mecanismos 

de busca (desindexação) em casos que deve ser admitida a incidência do direito ao 

esquecimento. Não se altera a matéria original; simplesmente se limitam a suas consultas 

àquelas realizadas mediante pesquisas diretas nas suas respectivas fontes. Essa, aliás, a linha 

decisória adotada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Mario Costeja vs 

Google. 

 

Nesse sentido, mencione-se o posicionamento adotado recentemente pelo Supremo 

Tribunal Federal na Reclamação 22.328-RJ, em que o Ministro LUIS ROBERTO 

BARROSO, após ponderar que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição 

preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício 

esclarecido dos demais direitos e liberdades”, ressaltou que “[a] discussão que existe no 

mundo sobre o direito ao esquecimento, que tem um precedente relevante do Tribunal de 

Justiça Europeu, não é para a retirada da matéria, porque retirar a matéria é censura. A 

matéria foi escrita e vai existir sempre. A discussão que ocorreu na Corte de Justiça Europeia 

- ou na Corte Europeia de Direitos Humanos, eu agora estou na dúvida - foi a de retirar a 

referência no site de busca.”121. 

 

Desvinculação: 

 

Já a desvinculação de resultados negativos insatisfatoriamente alcançados por meio 

dos algoritmos dos buscadores a partir de menção de um nome foi reclamada por vários 

artistas em episódios já amplamente debatidos pela mídia (como nos conhecidos pleitos da 

cantora Preta Gil e da apresentadora Xuxa). Mais recentemente, uma Promotora de Justiça 

                                                 

121 STF, 1ª Turma, Rcl 22.328-RJ, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, a Turma, por unanimidade, julgou 

procedente o pedido formulado na inicial da reclamação, nos termos do voto do Relator, julgado aos 6 de março 

de 2018 e publicado no DJe aos 10 de maio de 2018. 
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fluminense teve deferido o seu direito à desvinculação para atingir o esquecimento de 

reportagens noticiando suposta fraude em concurso anterior que teria prestado, então para o 

ingresso na magistratura.  

 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.660.168-RJ, 

relacionado a esse caso, por maioria assim decidiu: 

 
1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo 

estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do 

prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos 

resultados. 

2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo 

nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos 

os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo.  

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de 

afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca 

apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e 

impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores 

de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. 

Precedentes. 

4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a 

intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos 

bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da 

busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo 

conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 

5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem 

como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as 

pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato 

desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas 

automatizados de busca. 

6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza 

também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso 

à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que 

direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato 

noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do 

indivíduo protegido. 

7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se 

informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro 

resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível 

envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de 

outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede 

mundial.122 

 

Quando nenhuma dessas tutelas seria satisfatória: 

 

Há, no entanto, circunstâncias em que, curiosamente, o direito ao esquecimento não 

se apresenta como remédio jurídico apto a garantir uma tutela satisfatória a direitos da 

                                                 

122 STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.660.168-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, a Turma por maioria, deu parcial 

provimento aos recursos especiais, julgado aos 8 de maio de 2018 e publicado no DJe aos 5 de junho de 2018. 



80 

 

personalidade violados. 

 

Emblemático, nesse sentido, foi o caso submetido a exame na Apelação nº 1002060-

33.2014.8.26.0132123, julgado pela 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (27 de março de 2018). Foi deferido o pedido de 

alteração de nome que, em si, nada tinha de extraordinário. Porque o nome do demandante 

fora, no entanto, ventilado indevidamente em investigações sobre abusos sexuais a menores, 

alardeadas publicamente em cidade de poucos habitantes, mostrou-se insuficiente a 

supressão de novas reportagens ou acesso às antigas, sobre o episódio. Comprovou-se que a 

sociedade local ainda relacionava o nome do suposto ofensor aos crimes. Restou, portanto, 

o deferimento de “[...] tutela capaz de remediar os nefastos efeitos da ilícita inserção de seu 

nome ao noticiário de crime que não cometeu e que afeta o desenvolvimento de suas 

elementares perspectivas de vida digna.” O que se daria mediante “[...] a alteração de nome, 

como postulado, expedindo-se ofício para averbação no registro civil.”. 

 

3.5.  Ponderações finais sobre o tema – o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

1.010.606/RJ. 

 

Das breves linhas acima traçadas sobre o direito ao esquecimento no País, podemos 

concluir que — apesar de o ordenamento não dispor de regra específica sobre o instituto — 

o Poder Judiciário, fundado em princípios constitucionais e normas depreendidas do sistema, 

tem reconhecido a sua incidência para a proteção de direitos da personalidade. No mais das 

vezes, mediante tutela inibitória exercida contra os motores de busca, preservando as fontes 

originais (quando o conteúdo, per se, é lícito). Isso, com o cuidado de se resguardarem a 

memória coletiva, informações de valor histórico, científico ou quando a legislação não 

determinar a manutenção do acesso amplo às informações discutidas. 

 

Um novo quadro parece estar se delineando no debate travado pela doutrina. Não 

somente por haver texto legal sobre o direito ao esquecimento à iminência de ser aprovado 

pelo Congresso Nacional como, ainda, porque o Supremo Tribunal Federal, por ensejo do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606 (interposto no já mencionado caso 

AIDA CURI) reconheceu a repercussão geral da questão (Tema 786) e fixou, por maioria, 

                                                 

123 TJSP, 30ª Câmara Extraordinária de Dir. Priv., Rel. Des. Enio Zuliani, Apel. Civ. nº 1002060-

33.2014.8.26.0132, deram provimento ao recurso por votação unânime, julgado aos 27 de março de 2018. 
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tese no seguinte sentido:  

 

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação 

de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de 

comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no 

exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a 

caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à 

proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as 

expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. 

 

Ainda na fase embrionária do processamento do recurso, a relatoria, reconhecendo a 

profundidade e a relevância do assunto, convocou audiência pública onde destacados juristas 

se manifestaram. Vários amici curiae também trouxeram subsídios na data do julgamento 

por meio de sustentações orais. Apesar de todos esses aportes, a nossa Suprema Corte 

proclamou, no último dia 11 de fevereiro de 2021, tese segundo a qual o direito ao 

esquecimento seria incompatível com a ordem constitucional brasileira, devendo os abusos 

no exercício da liberdade de expressão resolverem-se por meio de demandas indenizatórias 

e/ou por direitos de resposta, sem prejuízo de eventual persecução na esfera penal. Isso, a 

despeito de uma maturidade na discussão doutrinária sobre o direito ao esquecimento 

sinalizando em sentido diverso e independentemente de inovação legislativa sobre o tema 

que tudo indica estava se avizinhando. 

 

Diversos foram os argumentos suscitados pela maioria dos Ministros que integram o 

Pleno do Supremo Tribunal Federal para acompanhar o relator. O Ministro Alexandre de 

Moraes destacou potencialidade de censura prévia no reconhecimento, ainda que em tese, 

de um direito amplo, abstrato, ao esquecimento. O Ministro Luiz Fux, no entanto, 

reconheceu que o direito ao esquecimento está enraizado no núcleo essencial da tutela da 

pessoa humana, decorrendo da tutela da dignidade consagrada pela doutrina no País e no 

exterior. No mesmo sentido, vencido, o Ministro Edson Fachin lembrou que o direito ao 

esquecimento emergiria de uma leitura sistemática dos direitos à privacidade, à honra e à 

proteção de dados.  

 

Não obstante os posicionamentos — minoritários — dos Ministros Fux e Fachin, fato 

é que a tese que prevaleceu e foi proclamada pela Suprema Corte no encerramento do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606 descola — pelo que vimos neste 

Capítulo — das orientações seguidas por grande parte da doutrina e até mesmo da linha 

jurisprudencial que se desenvolve no País e no exterior sobre o direito ao esquecimento, 
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menoscabando debates centrados na amplitude das tutelas concedidas para proteger a 

dignidade da pessoa humana nas últimas décadas. 

 

Evidenciada a inspiração civilista do Ministro Edson Fachin, o seu voto ressaltou não 

haver na Constituição Federal — como acima destacamos — uma taxatividade dos direitos 

da personalidade. Sob esse prisma, ponderou que: 

 

Não fere a integridade do direito o fato de que princípios eventualmente contrários, 

e não simplesmente opostos, como a liberdade de expressão e o direito ao 

esquecimento, convivam em um mesmo ordenamento constitucional. É mesmo 

essa condição de contrariedade e de concorrência que permite ao intérprete, diante 

da concretude do caso, a eles atribuir sentido. 

 

Lembrou o Min. Edson Fachin, na sequência, que as mutações tecnológicas com a 

consequente majoração da capacidade social de arquivamento e, portanto, de produção de 

memória demandam, sob pena de se perpetuar uma patologia social, reflexões no sentido de 

se ponderar o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Anotando que o direito ao 

esquecimento fora prestigiado em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal que 

celebraram a dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade e o direito à 

autodeterminação informativa, opôs-se ao texto atribuído à Tese proposta pela relatoria 

porquanto o ordenamento albergaria um direito ao esquecimento. 

 

Mesmo que o Supremo Tribunal Federal já tenha sinalizado em diversos recentes 

julgados que, em geral, no conflito entre o esquecimento e a liberdade de informação deve 

ser considerada a posição preferencial da liberdade de expressão, no sistema constitucional 

brasileiro, não haveria como se afastar que, em determinadas condições, daí examinado o 

caso concreto e a partir de ponderações entre interesses públicos e privados, o direito ao 

esquecimento deve prevalecer. 

 

Sob esse prisma e pedindo vênia para discordarmos do igualmente bem 

fundamentado entendimento agasalhado pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, parece-nos mais sintonizada com o ordenamento a redação proposta pelo Ministro 

Edson Fachin para a tese de repercussão geral, vencida, segundo a qual: 

 

têm a liberdade de expressão e o direito à informação precedência sobre o direito 

ao esquecimento independentemente do transcurso do tempo, cedendo a essa 

primazia a pretensão de vítimas ou familiares, quando se verificar interesse 

transindividual, ou a natureza pública da informação, ou o alto grau de relevância 

histórica ou importância da memória, sendo aquele direito, nesses limites, 
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compatível com a Constituição que alberga a dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III, CRFB/88), o direito à privacidade, a honra e a imagem (art. 5º, X, CRFB/88) 

e o direito à autodeterminação (art. 5º, XII, CRFB/88). 

 

Mas a maioria do Pretório Excelso, quiçá ainda assombrada pelo não tão distante 

período em que a censura assolou o País, optou por uma tese que privilegia o direito à 

informação, indicando a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a ordem 

constitucional. Isso, apesar do emprego, para tanto, de uma redação desnecessariamente 

longa e confusa, especificamente criticada pelo Ministro Marco Aurélio nos debates. 

 

Não foram em vão, os alertas do decano do Supremo Tribunal formulados ao final 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606, relativos à imprecisa redação da tese 

então aprovada. Poucas semanas após a sua proclamação, sentença proferida por Juiz de uma 

das Vara Cíveis do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo já deixou de aplica-la. 

Referida sentença, em deliberação ofensiva à autoridade do quanto decidido pela Excelsa 

Corte dias antes, admitiu a incidência do direito ao esquecimento num caso concreto, sob 

argumentação de que a aplicação do instituto deveria ser avaliada casuisticamente124. Tudo, 

porque a manutenção da reportagem então em debate — reconhecida como historicamente 

regular — teria o condão de obstar a ressocialização do demandante, condenado pelos fatos 

narrados na matéria jornalística. Deixou-se, assim, de ser aplicada a tese firmada em 

repercussão geral pelo Pretório Excelso muito provavelmente em razão da obtusidade da 

redação que adotou. Não bastasse, o magistrado de primeira instância, ao sentenciar, também 

registrou que a tese aprovada em repercussão geral careceria de caráter vinculante. 

 

Evidenciado, pois, que o debate sobre o direito ao esquecimento no País ainda 

perdurará, aprofunda-se o relevante papel da doutrina na continuidade do fornecimento de 

subsídios aos julgadores para orientar discussões, em novos capítulos, sobre o embate entre 

o direito à privacidade e o direito à circulação de informações.  

                                                 

124 TJSP, 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Proc. nº 1024255-98.2020.8.26.0100, 

julgado aos 9 de março de 2021 e publicado no DJe aos 22 de março de 2021. 
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CAPÍTULO 4 – OS ACERVOS JORNALÍSTICOS 

 

4.1.   Acervos jornalísticos e o seu papel na preservação da memória social. 

 

Transcendendo a sua função mais notória na difusão de informação, cultura e 

opiniões para a sociedade, os jornais exercem relevantíssimo papel também na pesquisa 

histórica, por se converterem numa confiável fonte acerca da rotina dos mais diversos grupos 

sociais durante as épocas retratadas nas respectivas reportagens.  

 

Nesse sentido, aliás: 

 

A hemeroteca permite a socialização dos dizeres do passado, instigando aos 

sujeitos repensar a história, buscar o contexto em que os escritos foram 

produzidos, comparar o passado com o presente e observar o que mudou, o que 

continua nos discursos da/sobre a história.125 

 

Receptáculos da memória coletiva, a consulta a jornais permite, pois, uma maior 

compreensão do comportamento de determinados grupos em períodos específicos a serem 

pesquisados. 

 

Como o apontado por EMIL ISCANDOR AMAR, em recente estudo desenvolvido 

nesta casa: 

 

As informações refletidas nos livros de uma biblioteca, não raras vezes, são o 

ponto de partida para muitos estudos, e o uso da tecnologia traz a possibilidade de 

tornar essa pesquisa muito mais eficiente. O processamento de dados permite uma 

análise muito maior das informações contidas em um repositório, dessa forma os 

livros digitais ou digitalizados permitem ao pesquisador chegar a uma conclusão 

em um tempo muito menor do que levaria no caso de se analisar o mesmo conteúdo 

no formato cartáceo.126  

 

Do mesmo modo, anote-se a relevância das hemerotecas, bibliotecas de jornais em 

que os periódicos são reunidos, catalogados, indexados e, muitas vezes, digitalizados para 

uma mais eficaz consulta por parte do pesquisador. 

                                                 

125 LAMPOGLIA, Francis. Discursividades da/sobre a ditadura militar em uma hemeroteca digital. 202 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São 

Carlos, 2012. p. 127. 
126 AMAD, Emir Iscandor. Bibliotecas digitais: entre o acesso à cultura e a proteção ao autor. 136 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p.39. 
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Atentas para a relevância dos acervos documentais, como — no caso em estudo — 

os mantidos em hemerotecas, as Nações Unidas, na sua Conferência Geral para a Educação, 

Ciência e Cultura, reunida em Paris aos 23 de novembro de 1972, adotou a Convenção para 

a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, não somente ressaltando, em seus 

considerandos preambulares, a relevância da “[...] ajuda à conservação, progresso e difusão 

do saber, promovendo a conservação e proteção do património universal” como, 

principalmente, “[...] que o património cultural e o património natural estão cada vez mais 

ameaçados de destruição”, sendo que “[...] a degradação ou o desaparecimento de um bem 

do património cultural e natural constitui um empobrecimento efectivo do patrimônio de 

todos os povos do mundo”127. 

 

Na década de 1970, as Nações Unidas já estavam, assim, preocupadas com a adoção 

de “[...] um sistema eficaz de protecção colectiva do património cultural e natural de valor 

universal excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos científicos 

modernos.”128. 

 

Sob a mesma ótica, mas especificamente em relação a arquivos documentais, foi 

promulgada, no âmbito do nosso ordenamento interno, a Lei nº 8.159, de janeiro de 1991, 

voltada a dispor “sobre a política nacional de arquivos públicos e privados”. Em seu artigo 

inaugural, o diploma já destaca ser “[...] dever do Poder Público a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.”.  

 

Ao aludir aos arquivos privados, referida norma dita que “[...] podem ser 

identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, desde que sejam 

considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento 

científico nacional.”. 

 

Evidenciada, assim, a importância da preservação das hemerotecas, reconhecidas 

como relevantes fontes de informação para a pesquisa científica voltada a perscrutar o 

                                                 

127 Convenção incorporada ao ordenamento pátrio a partir do Decreto 80.978, de 12 de dezembro de 1977. 
128 Idem. 
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cotidiano de determinado grupo social em épocas e locais especificamente estudados, 

merecem destaque as iniciativas voltadas à perpetuação de tão relevantes acervos, agora 

proporcionadas por recentes tecnologias. 

 

4.2. A digitalização como solução para a preservação de acervos jornalísticos. 

 

Acidentes e o descaso na adoção de medidas preventivas e de proteção a hemerotecas 

causaram, na última década, irremediáveis prejuízos a acervos de significativo valor 

histórico, cultural e científico. 

 

Somente no ano de 2012, o patrimônio cultural hemerográfico brasileiro sofreu dois 

duros golpes. Em fevereiro daquele ano, às vésperas de completar 120 anos de existência, o 

Arquivo Público do Estado de São Paulo foi vitimado por incêndio que defasou a sua 

hemeroteca com o aniquilamento de três décadas do Diário Oficial do Estado (de 1920 a 

1950) e com a destruição de diversos outros exemplares de periódicos raros, que se perderam 

para sempre. Poucos meses depois, foi a Biblioteca Nacional que teve o seu acervo em parte 

comprometido. Causada por rompimento nos dutos de ar condicionado, uma inundação 

avariou coleções raríssimas, como a do jornal em língua alemã Deutsche Volksblatt, 

publicado no Rio Grande do Sul entre 1871 e 1960. 

 

Novo vazamento atingiu a sede da Biblioteca Nacional em 2015, alvejando a Sala 

Geral de Leitura. Mais recentemente, ocorreu o triste incêndio no Museu Nacional na Quinta 

da Boa Vista, Rio de Janeiro, com danos irreparáveis ao acervo cultural do País. 

 

Diante destes episódios catastróficos, mas sem olvidarmos os diuturnos e quase 

silenciosos desfalques decorrentes da má conservação ou até mesmo resultantes da própria 

natureza etérea do suporte físico original (papel) dos jornais arquivados em hemerotecas 

físicas, novas tecnologias, como a digitalização, despontaram como alternativa para a 

preservação destes importantes itens do patrimônio cultural pátrio. 

 

No entanto, ao examinar hipótese análoga — o da digitalização da Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — ANTONIO CARLOS MORATO 

ponderou: 
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Um acervo tão significativo e de excepcional relevância histórica suscitou uma 

série de dúvidas quanto à possibilidade de sua digitalização, uma vez que há a 

questão da titularidade dos direitos autorais e a necessidade do exame da obra 

coletiva... (para) estabelecer os parâmetros para tal digitalização em face do texto 

constitucional e da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).129 

 

Do mesmo modo, algumas indagações preliminares devem ser enfrentadas com a 

profundidade necessária para que se sinalize no sentido da licitude (ou não) da digitalização 

dos acervos jornalísticos e da sua preservação em ambiente virtual de fácil acesso. 

Alternativa, essa, repita-se, aportada por novas tecnologias da informação à preservação 

física de jornais, à sua consulta presencial e à indexação de seu conteúdo por fichas para 

mais fácil pesquisa.  

 

Importante que essa indagação não se balize unicamente por argumentos axiológicos, 

como os da garantia constitucional ao acesso às fontes de cultura (CF, arts. 215 e 216, § 2º) 

ou por diretrizes programáticas voltadas a enfatizar a necessidade de preservação do 

patrimônio histórico e cultural brasileiro130. Conforme muito bem observado por ANTONIO 

CARLOS MORATO na situação parelha já mencionada, ao debate acerca da digitalização 

dos acervos jornalísticos devem ser acrescentadas ponderações sobre a sua licitude também 

sob a ótica do direito de autor, como se fará adiante. Isso, para podermos constatar se o nosso 

ordenamento acompanhou, nesse tema, os mais recentes avanços tecnológicos de acesso e 

ao material hemerográfico. 

 

Não basta, pois, lembrar que o acesso à cultura é um direito constitucionalmente 

garantido nem, tampouco, que o ordenamento preconiza esforços para uma maior 

conservação e difusão do nosso patrimônio cultural. Importante debater-se, igualmente, e 

sob prisma da também constitucional proteção aos direitos de autor, se a digitalização de 

hemerotecas completas — essa forma de preservação garantida por novas tecnologias e que 

permite consulta mais fácil, rápida e remota às informações e a elementos de indexação e de 

pesquisa — não redunda em violações a direitos sobre a criação. 

 

                                                 

129 MORATO, Antonio Carlos. Os direitos autorais na Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo: a obra coletiva e a titularidade originária decorrente da organização da obra. Revista da Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, v. 109, p. 109-128, 2014. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/89229. Acesso em: 04.02.2021. p. 110. 
130 Como, por exemplo, a já acima aludida Convenção de Paris para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 

e Natural, incorporada ao ordenamento pátrio a partir do Decreto 80.978, de 12 de dezembro de 1977. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/89229
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4.3.   Obras coletivas e pessoas jurídicas como titulares de direitos de autor. 

4.3.1. Obras coletivas 

 

Tendo dedicado a sua tese de Doutorado ao debate sobre a autoria em obras coletivas, 

ANTONIO CARLOS MORATO, em 2007, publicou obra em que esquadrinha o tema com 

profundidade. Alguns anos depois, ao se deparar com a questão prática evidenciada a partir 

da necessidade da digitalização da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, de um lado, e a impossibilidade técnica de se obter o aval de todos os autores dos 

artigos nela publicados (muitos deles não mais entre nós), visualizou no seu objeto de 

estudos acadêmicos o caminho para o reconhecimento da absoluta ausência de necessidade 

de autorização, de cada autor de artigo encartado na aludida revista, para se proceder à 

disponibilização das obras coletivas em outro suporte. 

 

Obras coletivas, segundo JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, seriam aquelas —

também como as obras em coautoria — realizadas por várias pessoas. Mas não só isso. 

Caracterizam-se especialmente pela sua origem, pela sua iniciativa, decorrente de uma 

atividade de empresa por parte de pessoa física ou jurídica. O critério distintivo estaria 

centrado, sob esta ótica, exatamente na noção de empresa que, segundo o jurista português, 

se consubstancia na atividade de organização das contribuições individuais, sobressaindo-se 

— a atividade diretiva e de comunhão dos esforços — àquelas. Nas suas palavras: “[a] 

organização toma um peso prevalente. Cria-se uma estrutura, que enquadra e dirige as 

atividades individuais. A obra é de atribuir à empresa, pois esta se tornou o elemento 

essencial.”131. 

 

Essa lição de ASCENSÃO, enfatizando a essencialidade da atividade “de empresa” 

na obra coletiva, é a pedra de toque na distinção entre a obra em coautoria e a obra coletiva. 

O trabalho de organização, do fornecimento de condições e fundos para a criação da obra e 

da indispensável direção, coordenação do trabalho daqueles que individualmente 

colaborarão para a elaboração da obra, dando-lhe um rumo, é o que qualifica a obra coletiva. 

 

Na prática, pois, é indiferente se a individualização da participação de cada autor no 

resultado final da obra poderá ser identificada. Isso não definirá, per se, se ela será em 

coautoria ou coletiva. 

                                                 

131 ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 87. 
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Vejamos um exemplo prático que particularmente nos interessa para o 

desdobramento das indagações formuladas no presente estudo. ASCENSÃO, novamente, 

destaca que “[a]s categorias mais freqüentemente referidas de obras coletivas são os jornais 

e publicações periódicas. De fato, aqui a organização é essencial. O jornal é uma unidade”132. 

 

Nos jornais, ao lado de artigos assinados, colunas com autoria definida, reportagens 

de articulistas individualizados, podem-se encontrar, igualmente, editoriais e artigos de 

opinião, além de matérias não subscritas por qualquer jornalista. Isso, repita-se, não altera a 

natureza essencialmente coletiva do jornal. 

 

O jornal não se resume a uma narrativa neutra e impessoal de episódios. A elaboração 

das reportagens normalmente é precedida por reuniões de pauta, onde assuntos são 

destacados como prioritários. Não bastasse, a divisão em editorias e/ou cadernos, cada qual 

com seu redator responsável, garante uma revisão dos textos sob as lentes da empresa de 

comunicação. Finalmente, há a escolha dos títulos, a organização de cada caderno, a 

diagramação e o fechamento com artigos de opinião. Tudo isso, a atribuir uma característica 

própria e pessoal ao jornal, refletindo a atuação “de empresa” do responsável pela publicação 

do periódico. Aquele que projeta, coordena e publica a obra coletiva. 

 

O artigo 9º do diploma francês de 1957 relativo a direitos de autor sobre obras 

artísticas e literárias, cuja redação praticamente foi repetida no artigo L113-2 do Código de 

Propriedade Intelectual gálico, de 3 de julho 1992, já dispunha que: 

 

Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale 

qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la 

contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond 

dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer 

à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble.133 

 

Sob esse ponto de vista, segundo ROLAND DUMAS, “Il sembrait d’une manière 

                                                 

132 ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 87. 
133 Tradução livre: “Coletiva é a obra criada por iniciativa de uma pessoa física ou jurídica que a edita, publica 

e divulga sob sua direção e em seu nome e cuja contribuição pessoal dos diversos autores que participam do 

seu desenvolvimento se baseia no conjunto para o qual foi concebida, sem que seja possível atribuir a cada um 

deles um direito distinto sobre o conjunto.”. 
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générale, que les articles de presse rattachent à une oevre collective”134-135. 

 

Obra coletiva, essa, igualmente muito bem definida no artigo 5º, inciso VIII, alínea 

“h” da Lei de Direitos Autorais, como a “[...] criada por iniciativa, organização e 

responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e 

que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem 

numa criação autônoma”. Aliás, o artigo 15 da Lei nº 5.988/73 com clareza já definia que 

“Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa 

singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria.”. 

 

A legislação de regência em vigor também alude à obra coletiva nos seus artigos 17 

e 88, onde se disciplinam, respectivamente, a proteção às participações individuais na obra 

coletiva e a sua utilização. 

 

Na esfera da Constituição Federal de 1988, as obras coletivas são mencionadas no 

artigo 5º, inciso XXVIII, alínea “a”, que assegura a proteção às participações individuais 

nelas existentes. Dispositivo constitucional que será a seguir retomado, quando adiante 

debatermos a possibilidade de pessoas jurídicas titularem direitos originários de autor sob 

obras coletivas. 

 

 

4.3.2. Titularidade de direitos de autor originários por pessoas jurídicas sobre obras 

coletivas. 

 

Acima, introduzimos, em apertado resumo, o conceito de obra coletiva e indicamos 

como o ordenamento pátrio agasalha o instituto. Vimos, como elemento essencial à 

caracterização da obra coletiva, a atividade de uma pessoa física ou jurídica na coordenação 

da atuação dos autores individuais, de modo que a obra final se destacará da soma do trabalho 

de cada autor, individualmente.  

 

Então, por essa razão, isoladamente, já não poderíamos sustentar que a pessoa física 

                                                 

134 Tradução livre: “De modo geral, parece-nos que os artigos de imprensa se relacionam a um trabalho 

coletivo”. 
135 DUMAS, Roland. Le droit de l’information. Paris: Presses Universitaires de France, 1981, p. 531, 
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ou jurídica que envidou esforços para a elaboração dessa obra coletiva titula direitos 

originários de autor? Assim, seguindo essa linha doutrinária, já não estariam sepultadas 

indagações sobre a licitude da utilização das novas tecnologias de armazenamento, difusão 

e consulta de obras jornalísticas digitalizadas, implementadas pelas empresas de 

comunicação? O nosso ordenamento já não está maduro, nesse sentido, porquanto apto a 

permitir essa livre — e inevitável — incursão dos responsáveis pelas mídias impressas no 

ambiente agora predominante das mídias digitais? 

 

 Sobre o tema, há fundamentada dissenção doutrinária. 

 

Como vimos, à época da regência da Lei de Direitos Autorais de 1973 (art. 15), era 

clara a titularidade da pessoa jurídica sobre obra coletiva por ela “organizada” e “em seu 

nome utilizada”. Na Lei de Direitos Autorais em vigor, dada a sua atual redação, a questão 

não mais é tão inequívoca.  

 

Apesar de o autor de obra literária, artística ou científica ser eminentemente a pessoa 

física, protegidas as “criações do espírito” (Lei 9.610/ 98, arts. 7º e 11, caput), admite-se, 

por outro lado e expressamente, que “A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às 

pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.” (art. 11, parágrafo único).  

 

De todo modo, respeitado o posicionamento dos que divergem, outra (a titularidade 

de direitos originários de autor por pessoas jurídicas em obras coletivas) não poderia ser a 

resposta do sistema à indagação, como se verá.  

 

Inicialmente, vale ressaltar que se trata de problemática que perpassa o debate acerca 

da possibilidade de pessoa não natural ser titular de direitos da personalidade. Por essa senda, 

podemos iniciar o enfrentamento da questão de a pessoa jurídica titular direitos originários 

de autor. 

 

Em relação à tutela de direitos da personalidade por pessoas jurídicas, a Constituição 

Federal de 1988, ao alçar os direitos morais das pessoas a patamares de direitos fundamentais 

da personalidade, não estabelece qualquer diferença entre pessoas jurídicas e físicas.  

 

Por essa razão que, em 8 de setembro de 1999, a Segunda Seção do Superior Tribunal 



93 

 

de Justiça, provocada por diversos precedentes e num cenário de clara ebulição doutrinária, 

editou a Súmula 227, segundo a qual “[a] pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Para 

tanto, acolheu-se a conclusão adotada no precedente catalizador — o REsp 134993-MA, 4ª 

Turma, relatado aos 3 de março de 1998 pelo Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA — segundo o qual:  

 

Bem é verdade que a pessoa jurídica não sente, não sofre com a ofensa à sua honra 

subjetiva, à sua imagem, ao seu caráter, atributos do direito da personalidade, 

inerente somente à pessoa física. Mas, não se pode negar, a possibilidade de 

ocorrer ofensa ao nome da empresa, à sua reputação, que, nas relações comerciais, 

alcançam acentuadas proporções em razão da influência que o conceito da 

empresa exerce. 

 

 Direitos da personalidade da pessoa jurídica a serem protegidos, esses (os 

relacionados à integridade da honra objetiva, à sua reputação), que não são os únicos que 

mereceriam tutela do ordenamento. Aliás, porquanto o mesmo artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 — no seu parágrafo segundo — ressalta que os direitos e garantias expressos 

na Carta não são taxativos, não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios 

adotados, nem dos tratados aos quais o País aderiu. 

 

Nessa linha doutrinária e científica cristalizada pela Constituição de 1988, 

promulgou-se o Código Civil de 2002, que, no seu artigo 52, destacou aplicar-se “[...] às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.  

 

Forçoso reconhecer-se, assim, de uma exegese lógica e sistemática entre o artigo 5º 

da Constituição Federal (inciso X e § 2º), os diversos dispositivos da Lei de Direitos Autorais 

de 1998 (dentre eles o 11, parágrafo único, o 17 e o 88) e o artigo 52 do Código Civil de 

2002, a possibilidade de pessoas jurídicas titularem direitos originários (não somente 

patrimoniais) de autor, notadamente em obras coletivas. 

 

SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO, na tese que defendeu ao ser alçada 

à titularidade do magistério junto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

igualmente lecionou no sentido da absoluta admissibilidade de que “[...] a pessoa jurídica 

seja autora de obra coletiva, quanto ao todo, o conjunto da obra, que será por ela anunciada 

em seu nome e sob ela explorada, conforme permite o inciso IV do art. 88 com respaldo no 

art. 5º, VIII, h, da Lei n. 9.610/98”, ressaltando, ainda, não haver motivos para se sugerir 
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“[...] que a autoria do conjunto da obra possa prejudicar o direito individual de cada 

autor.”136. 

 

Assim, como a reputação de uma pessoa jurídica pode ser, no plano social, 

objetivamente violada (apesar de sabidamente pessoas não físicas carecerem de amor 

próprio, privacidade e intimidade), do mesmo modo, sob um ponto de vista igualmente 

objetivo, à pessoa jurídica deverão ser reconhecidos os direitos essencialmente atrelados à 

paternidade de uma obra coletiva que fora — nos termos do revogado artigo 15 da Lei 

5.988/73 — por ela “organizada” e “em seu nome utilizada”. 

 

No entanto, a doutrina diverge dessas conclusões.  

 

JOÃO CARLOS COSTA NETTO, em artigo publicado no início da década de 1990, 

portanto ainda sob a vigência da Lei 5.988/73, ao debater a questão da titularidade e o 

exercício dos direitos de autor na relação de trabalho de editoras, empresas jornalísticas, 

redes de televisão e produtoras cinematográficas, introduz a discussão com a indagação se 

os direitos deveriam ser “[...] transferidos para a órbita de titularidade dessas empresas”137.  

Na sequência, pondera que “[n]a trilha da orientação das convenções internacionais, nosso 

diploma constitucional — tanto o anterior como o texto atualmente em vigor — prevê caber 

ao autor o direito exclusivo de utilização de suas obras.”138.  

 

Isso, para concluir que o reconhecimento da titularidade originária de direitos de 

autor por pessoas jurídicas corresponderia a “[...] atribuir indevidamente à pessoa jurídica 

um direito essencial à pessoa humana, uma ramificação dos denominados “direitos da 

personalidade”, atribuição esta totalmente inaceitável”139. Na sequência, ao pontificar que a 

Constituição Federal de 1988 somente menciona obras coletivas para ressalvar a proteção às 

                                                 

136 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do 

Código Civil. 272 f. Tese (Titularidade em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2008. pp. 209 e 210. 
137 COSTA NETTO, José Carlos. Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre obras intelectuais criadas 

ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 107, pp. 

195-202, jul./set. 1990. p. 195. 
138 COSTA NETTO, José Carlos. Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre obras intelectuais criadas 

ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 107, pp. 

195-202, jul./set. 1990. p. 196. 
139 COSTA NETTO, José Carlos. Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre obras intelectuais criadas 

ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 107, pp. 

195-202, jul./set. 1990. p. 198. 
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participações individuais nas obras para quais eles colaboraram (artigo 5º, inciso XXVIII, 

alínea “a”), desenvolve tese segundo a qual a atual ordem constitucional não recepcionou 

direito fundamental previsto no artigo 15 da Lei de Direitos Autorais à época da promulgação 

constitucional em vigor.  Posição essa, aliás, reforçada pelo tratamento titubeante atribuído 

ao tema pela lei de regência promulgada uma década após o advento da Carta Cidadã. 

 

Conclui, COSTA NETTO, que “[...] não há que se falar em atribuição de titularidade 

originária ou autoria de empregador, mas somente em direito de exploração econômica”140. 

 

HIDELBRANDO PONTES dedica todo um artigo mais recente — esse, redigido sob 

a vigência da Lei 9.610/98 — a contrapor-se à referida tese de doutorado de ANTONIO 

CARLOS MORATO. Alinha-se à inadmissibilidade da titularidade de direitos de autor 

originários por pessoas jurídicas, preconizada por COSTA NETTO. Pondera que: 

 

Dirigir a realização de uma obra de criação artística, organizá-la do ponto de vista 

de sua elaboração, oferecer os meios materiais para a sua confecção e editá-la e 

divulga-la com recursos próprios não modifica a gênese da criação intelectual. De 

igual modo, o fato de os autores da obra coletiva não suportarem os riscos de sua 

produção, em nada modifica a sua condição de criadores originários e exclusivos 

da obra.141 

 

Sustenta, ainda, que “O legislador de 1988, ao estabelecer que autor é pessoa física 

que cria a obra, veio corrigir, felizmente, uma profunda distorção existente na antiga lei 

autoral brasileira.”142. 

 

Tudo, para rechaçar a possibilidade de pessoa jurídica titular direitos originários de 

autor. 

 

No entanto, pelas razões já enumeradas anteriormente, reconhecida a atuação da 

pessoa jurídica na elaboração de obras coletivas, como a da empresa de comunicação nos 

jornais, parece-nos inafastável a sua paternidade sobre a obra, bem como a proteção à 

                                                 

140 COSTA NETTO, José Carlos. Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre obras intelectuais criadas 

ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 107, pp. 

195-202, jul./set. 1990. p. 201. 
141 PONTES, Hildebrando. Autoria e Obra Coletiva. In: PIMENTA, Eduardo Salles. Direitos Autorais: estudos 

em homenagem a Otávio Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 135. 
142 PONTES, Hildebrando. Autoria e Obra Coletiva. In: PIMENTA, Eduardo Salles. Direitos Autorais: estudos 

em homenagem a Otávio Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 137. 
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titularidade dos direitos da personalidade dela decorrentes. 

 

4.4.  A problemática da digitalização dos acervos jornalísticos 

 

Superado o debate acerca da natureza coletiva da obra jornalística, 

independentemente de estar integrada também por colunas e artigos subscritos (e, portanto, 

com participações individuais evidenciadas), bem ainda ressaltado que o nosso ordenamento 

protege tanto as participações individuais na obra coletiva como, igualmente, a paternidade 

da obra como um todo pela pessoa física ou jurídica que envidou esforços para a comunhão 

das participações solitárias, resta retomarmos o ponto de partida deste capítulo: a 

digitalização dos acervos jornalísticos, a sua indexação digital, o arquivamento e a 

disponibilização, tudo como inevitável alternativa propiciada por novas tecnologias à 

manutenção de importantes hemerotecas. 

 

Da leitura do artigo 17, caput, e § 1º, da Lei de Direitos Autorais de 1998, em 

conjunto com o artigo 5º, inciso XXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, um 

açodado exegeta concluiria que, em razão da expressa e reconhecida proteção das 

participações individuais nas obras coletivas, não poderá ser realizada a utilização de artigo 

assinado, de qualquer forma não contratual e previamente estipulada entre empresa de 

comunicação e o jornalista. 

 

Aliás, no mesmo sentido — sob a ótica de tal intérprete apressado — sinalizaria o 

artigo 36 da lei de regência, que garante ao subscritor da matéria, coluna ou de qualquer 

outro material subscrito publicado no periódico, a plena retomada dos seus direitos de autor 

vinte dias após a primeira publicação do escrito jornalístico. 

 

De fato, voltado a tutelar a criação do espírito, o ordenamento protege o titular de 

material jornalístico assinado, não podendo ser comercializado ou reutilizado posteriormente 

pelo editor, após o exíguo vintídio previsto em lei. 

 

Como destacado por ANDREA HOTOTIAN, essa mesma proteção aos escritos 

jornalísticos assinados é garantida por convenções internacionais incorporadas ao nosso 

ordenamento. Nas suas palavras: 

 

Ao tratar dos escritos jornalísticos, a Convenção (de Berna) demonstra a nítida 
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preocupação com a viabilização do acesso à informação, de tal maneira que a 

proteção não justifica qualquer tentativa de inviabilizá-la. 

 

Reservou à legislação de cada país a faculdade de regular por meio de leis a 

reprodução na imprensa dos artigos de atualidade e discussão publicados em 

jornais e periódicos, ressaltando a obrigatoriedade de indicar a fonte e a verificação 

da finalidade objetivada pela informação. 

(...) 

Por outro lado, assegurou as participações individuais em coletâneas, bem como 

os direitos morais de autor (artigo 6 bis), recebendo este o reconhecimento e a 

proteção da mais importante legislação internacional sobre a matéria143. 

 

Tutela análoga à conferida, segundo a acima aludida autora, pela Convenção 

Interamericana sobre Direito de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, pela 

Convenção Universal sobre Direito de Autor e, finalmente, pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, da Assembleia Geral das Nações Unidas144. 

 

Sob essa ótica, o açodado intérprete que mencionamos acima ressaltaria — com base 

na proteção conferida pelo ordenamento ao material jornalístico individualizado — uma 

vedação imposta pelo Direito de Autor à utilização do jornal, como um todo, com outra 

finalidade ou em suporte distinto daquele em que originalmente publicadas as reportagens. 

 

No entanto, forçoso diferenciar-se a utilização isolada dos escritos jornalísticos à 

revelia do seu autor (essa, sim, vedada pelo ordenamento) da utilização do jornal como um 

todo, obra coletiva, para finalidades diversas pela empresa de comunicação, sem autorização 

de cada subscritor dos conteúdos subscritos que integram a obra coletiva. 

 

Reconhecida, pois, a coexistência de criações individuais protegidas (matérias 

subscritas) com uma criação coletiva igualmente objeto de proteção (o jornal, como um 

todo), não há antinomia entre a proteção aos direitos de autor sobre as obras individuais e 

aos direitos de autor sobre a criação coletiva. 

 

Explicamos um pouco mais. As obras individuais que eventualmente integrem uma 

coletiva são protegidas (inclusive contra conduta do titular da obra coletiva) em relação à 

sua utilização individual: uma empresa jornalística não pode utilizar matéria específica, 

                                                 

143 HOTOTIAN, Andrea. Tutela autoral da obra jornalística gráfica. 171 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. pp. 86-87. 
144 HOTOTIAN, Andrea. Tutela autoral da obra jornalística gráfica. 171 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  pp. 87-89. 
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isoladamente, sem anuência do subscritor de uma reportagem que elaborou, para outra 

publicação ou destinação em suporte distinto do acordado. Por outro lado, o titular dos 

direitos originários de autor (pessoa física ou coletiva) pode, sim, utilizar o jornal na sua 

integralidade (a obra coletiva) do modo que melhor lhe aprouver, prescindindo, para isso, de 

consentimento dos titulares dos direitos de cada individual matéria ou coluna jornalística 

assinada.  

 

Pouco, importa, aliás, se essa nova utilização da obra coletiva deliberada pelo titular 

dos seus direitos originários seja gratuita ou onerosa. Já que é a detentora da paternidade 

sobre o jornal, a obra coletiva, a empresa de comunicação tem a faculdade de explorar a 

integralidade da obra como melhor lhe aprouver. 

 

Isso, ressalte-se, sob o ponto de vista do Direito de Autor, podendo haver disposições 

contratuais em sentido contrário, que, então, deverão ser respeitadas sob o prisma das regras 

da autonomia negocial do Direito Civil, incidentes sobre a relação. 

 

4.4.1. O posicionamento adotado, no País, pelo Poder Judiciário 

 

Pelo escasso número de processos que pudemos identificar até a elaboração deste 

estudo, não se pode sinalizar no sentido de já haver, nos nossos Tribunais, uma 

jurisprudência sedimentada sobre a possibilidade de as empresas de comunicação lançarem 

mão das novas tecnologias de preservação (digitalização) e de veiculação (agora no mundo 

virtual) de exemplares dos seus periódicos anteriormente publicados na versão impressa. 

Exatamente ao contrário, nos poucos julgados que serviriam de ponto de partida para uma 

solução científica da problemática fática submetida à deliberação, o tema não foi debatido 

com o rigor demandado. 

 

Então, como uma ressalva inicial, mister já se esclarecer a pobreza da discussão até 

o momento travada no Judiciário pátrio, antes de mencionarmos o par de julgados em que o 

assunto objeto deste ensaio foi — ainda que tangencialmente — fundamento jurídico para a 

prolação de decisões. 

 

Um precedente judicial usualmente mencionado (talvez porque isolado, no Superior 

Tribunal de Justiça) quando se debate a licitude da digitalização de acervos jornalísticos à 
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revelia do subscritor de matérias encartadas nos periódicos originalmente publicados é o 

litígio travado entre o espólio do Millôr Fernandes e a Editora Abril S.A. 

 

Em apertado resumo, Millôr Fernandes teria cedido direitos para a publicação de 

obras artístico-literárias suas em edições físicas específicas de revistas da Abril (VEJA) e 

por prazo determinado no correspondente sítio eletrônico. As cláusulas do contrato que os 

vinculou seriam unívocas, no sentido da cessão limitada dos direitos patrimoniais de autor. 

 

Todo esse material cedido por Millôr Fernandes à VEJA nos termos do contrato que 

celebrou posteriormente integrou o acervo digital do periódico, à revelia do escritor. Por essa 

razão, o primeiro promoveu ação inibitória e de reparação de danos contra a editora, julgada 

improcedente na primeira instância e reformada no Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, sob o argumento que os direitos de autor em debate relacionavam-se a obras 

individuais, não coletivas. 

 

Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça (sucedido o polo ativo pelo 

espólio do escritor, falecido durante a tramitação do processo nas instâncias ordinárias), a 

sua Terceira Turma, por maioria e conduzida por voto do Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA (vencido o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), negou provimento ao 

recurso especial da empresa de comunicação145. 

 

Para tanto, o Ministro Relator até mesmo destacou, no seu voto, lição de ANTONIO 

CARLOS MORATO (Direito do autor em obra coletiva) didática na diferenciação entre as 

obras em coautoria e as obras coletivas. Continuou ressaltando tratarem-se as obras 

digitalizadas em debate de “[...] obras autorais individualizadas inseridas em obra coletiva” 

o que, agora enfatizando as disposições contratuais da celebração encetada entre as partes, 

levou o julgador à “[...] necessidade de interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre 

os direitos autorais”. Isso, para concluir que “[...] há autorização específica do autor da obra 

apenas para o momento da edição da revista para a qual foi criada, não se podendo 

reconhecer a transferência de titularidade dos direitos autorais da parte recorrida ao editor 

                                                 

145 Recurso Especial nº 1.556.151-SP, STJ, 3ª Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado aos 

4 de agosto de 2016. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1522813&num_r

egistro=201501465944&data=20160908&formato=PDF 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1522813&num_registro=201501465944&data=20160908&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1522813&num_registro=201501465944&data=20160908&formato=PDF
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para exposição da obra em segundo momento, ou seja, no Acervo Digital Veja 40 anos.”. 

 

A despeito da regular interpretação das cláusulas contratuais sob o prisma restritivo 

e de proteção ao autor, vale novamente ressaltar — coerentemente com a posição assumida 

neste estudo — que nos alinhamos ao entendimento que tais disposições se referiam à 

utilização da obra individual de Millôr Fernandes, isoladamente, de modo distinto, pela 

ABRIL. Não impediriam, assim, a digitalização e a utilização da obra coletiva, da totalidade 

das revistas, pela editora (titular dos direitos originários de autor sobre a obra coletiva). 

 

Nesse sentido, aliás, foi o voto vencido prolatado pelo ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZE, que destacou: 

  

Nota-se que a obra coletiva não se confunde com a obra em co-autoria, na qual os 

autores se reúnem para escrever uma obra comum, em que, muitas vezes, nem 

sequer se distingue qual a participação individual de cada um. Diferentemente, 

ainda que haja a clara identificação da contribuição individual, a obra coletiva se 

destaca pela existência de uma organização, sob a responsabilidade e iniciativa de 

um terceiro – pessoa física ou jurídica -, que se corporifica em uma nova obra, 

destacada daquelas contribuições individuais. 

  

Isso, para ao final arrematar: 

 

Destarte, essa nova obra – coletiva – tem sua autonomia reconhecida legalmente 

e seus direitos patrimoniais decorrentes são atribuídos exclusivamente àqueles 

que, por sua iniciativa, foram os responsáveis por dar-lhe corpo. Fica, assim, 

evidente a intenção do legislador de resguardar, de forma harmônica, a 

coexistência entre o direito autoral individual e coletivo, sem que nenhum deles 

resulte no afastamento do outro. 

 

Na sequência da tramitação processual, fato é que não se chegou a uma aguardada 

decisão final da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, vez que o litígio terminou 

em acordo celebrado entre as partes. 

 

Outro conflito mais recente, mas não menos complexo, travado entre o titular de 

direitos de autor sobre colunas jornalísticas e a pessoa jurídica detentora dos direitos de autor 

sobre o jornal que a publicou, redundou na batalha judicial — ainda em tramitação — em 

que digladiam o jornalista Roberto Pinheiro Benevides e a empresa jornalística S.A. O 

Estado de S. Paulo. 
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Salientando que redigira colunas assinadas para o jornal da empresa de comunicação 

de 1988 a 1992 e no período compreendido entre 1994 e 1997, sem contrato escrito, o 

articulista insurgiu-se contra a disponibilização, a partir de maio de 2012, de todo o material 

escrito para a mídia impressa, agora digitalizado no ACERVO ESTADÃO. 

 

O Magistrado de primeira instância, deixando de enfrentar a questão da 

admissibilidade do exercício dos direitos de autor originários pela empresa jornalística, o 

que dispensaria uma autorização do autor das obras singulares integradas à obra maior, 

deliberou unicamente sob a ótica da usual necessidade de se protegerem os direitos do autor 

singular, do colunista. 

 

Aludiu ao intuito comercial da disponibilização (exclusiva a assinantes), o que 

redundaria num enriquecimento sem causa da empresa de comunicações. Mencionou, 

finalmente, a incidência de uma inviolabilidade ao direito de imagem do colunista para, 

olvidando-se do debate mais relevante à causa, vedar a disponibilização digital, pela S.A. O 

Estado de S. Paulo, do histórico acervo dos seus periódicos146. 

 

Interposto recurso pela empresa jornalística, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo ratificou a decisão de primeira instância, fundando-se no único julgado sobre o tema 

da digitalização de acervos decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (o acima mencionado 

caso Millôr Fernandes)147. Até a conclusão deste estudo, não havia sido examinando o 

recurso deduzido pela empresa jornalística à superior instância. 

 

Como se viu acima, por poucas vezes o tema foi debatido pelo Poder Judiciário 

pátrio. Carece a discussão, pois, de maior aprofundamento pelas esferas aptas a cristalizar 

um entendimento jurisprudencial sobre o tema, motivo porque cabe ainda mais à doutrina 

municiá-lo de subsídios para a formação de um arcabouço pretoriano científico e coerente 

com o ordenamento. 

 

                                                 

146 TJSP, 22ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, Proc. nº 1077634-56.2017.8.26.0100, Juiz Mario 

Chiuvite Júnior, sentença de procedência proferida aos 26 de fevereiro de 2018 e publicada no DJe aos 2 de 

março de 2018. 
147 TJSP, 8ª Câm. Dir. Privado, Apel. Civ. nº 1077634-56.2017.8.26.0100, Rel. Des. Pedro De Alcântara da 

Silva Leme Filho, negaram provimento ao recurso, por votação unânime, julgado aos 11 de dezembro de 2019 

e publicado no DJe aos 18 de dezembro de 2019. 
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Outro problema a ser enfrentado pelo aplicador do Direito no País, decorrente da 

inevitável digitalização dos acervos jornalísticos, é o da duração da proteção da obra 

jornalística coletiva, não expressamente prevista no ordenamento. É que, sendo controversa 

a questão da morte de pessoas jurídicas (a merecer um estudo próprio que aprofunde o tema), 

não há como se afastar uma fundamentada resistência à aplicação do artigo 41 da Lei 

9.610/98 à hipótese em debate. 

 

Independentemente de procedermos a analogias, aplicando, para os casos de proteção 

dos direitos titulados pelas empresas de comunicação sobre os jornais, o prazo de proteção 

de setenta anos contados após o primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua primeira 

publicação ou divulgação, limite previsto nos artigos 43 (obras pseudônimas ou anônimas) 

e 44 (obras audiovisuais ou fotográficas) do diploma de regência, importante também 

indagarmos como a questão é debatida no direito comparado e, de lege ferenda, se há alguma 

previsão de regulamentação da questão nos anteprojetos da Lei de Direitos Autorais. 

 

4.5. A disciplina da digitalização de acervos jornalísticos em outros ordenamentos 

 

Não se pretende, aqui, proceder-se a um exaustivo debate de direito comparado, 

aludindo-se às mais diversas formas como a questão das obras coletivas digitalizadas, como 

o jornal, é disciplinada internacionalmente. Como referência e ponto de partida para o 

aprofundamento do estudo ou até mesmo para fins ilustrativos, no entanto, é salutar 

mencionarmos como o tema é abordado por alguns dos nossos vizinhos latino-americanos e 

por outros países europeus cujas normas atinentes ao direito de autor mantêm fortes pontos 

de contato com a nossa. 

 

A primeira iniciativa jurídica relevante adotada pela Comunidade Europeia voltada 

a estabelecer parâmetros normativos unificados que poderiam servir de fundamento para 

dirimir problemas decorrentes da cada vez mais frequente digitalização de periódicos, pode 

ser depreendida da Diretiva 91/250/CEE148, voltada a uniformizar a proteção aos titulares de 

direitos sobre programas de computador. 

 

Em tal Diretiva, já se previa a proteção aos direitos originários de autor pessoa 

jurídica sobre obra coletiva, nos seguintes termos: 

                                                 

148 Revogada pela Diretiva 2009/24/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009. 
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Artigo 2° Autoria dos programas 

1. O autor de um programa de computador é a pessoa singular ou o grupo de 

pessoas singulares que criaram o programa ou, quando a legislação dos Estados-

membros o permite, a pessoa colectiva indicada por aquela legislação como o 

titular dos direitos. Quando a legislação do Estado-membro reconhece obras 

colectivas, a pessoa tida pela legislação do Estado-membro como tendo criado a 

obra é considerada seu autor. 

2. Caso um programa de computador tenha sido criado conjuntamente por um 

grupo de pessoas singulares, os direitos exclusivos pertencerão conjuntamente às 

mesmas. 

3. Quando um programa de computador for criado por um trabalhador por conta 

de outrem, no exercício das suas funções ou por indicação do seu empregador, só 

o empregador ficará habilitado a exercer todos os direitos de natureza económica 

relativos ao programa assim criado, salvo disposição contratual em contrário. 

 

Em relação à duração da proteção, a Diretiva estabelecia: 

 

Artigo 8° Duração da protecção 

1. A protecção será concedida durante a vida do autor e por um período de 

cinquenta anos após a sua morte ou após a morte do último autor vivo; se o 

programa de computador for uma obra anónima ou sob pseudónimo ou se a 

legislação nacional considerar que o seu autor é uma pessoa colectiva, nos termos 

do n° 1 do artigo 2o, a protecção será concedida por um período de cinquenta anos 

a contar da data em que o programa de computador se tornar legitimamente 

acessível ao público. Presume-se que a protecção tem início no dia 1 de Janeiro do 

ano seguinte à ocorrência dos factos acima mencionados.” (destaques nossos). 

 

Editada a Diretiva 2009/24/CEE, as regras de proteção acima destacadas 

mantiveram-se as mesmas na novel disciplina, com exceção do prazo de duração de 

proteção, tema sobre o qual a mais recente diretiva foi omissa. 

 

Em 29 de outubro 1993, o Conselho da Comunidade Europeia adotou a Diretiva 

93/98/CEE, voltada especificamente à harmonização do prazo de proteção dos direitos de 

autor e de direitos conexos, que dispôs sobre a questão da duração dos direitos sobre obras 

coletivas da seguinte forma: 

 

Artigo 1º 

Duração dos direitos de autor 

1. O prazo de protecção dos direitos de autor sobre obras literárias e artísticas, na 

acepção do artigo 2º da Convenção de Berna, decorre durante a vida do autor e 

setenta anos após a sua morte, independentemente do momento em que a obra 

tenha sido licitamente tornada acessível ao público. 

2. No caso de co-autoria de uma obra, o prazo previsto no nº 1 será calculado a 

partir da morte do último co-autor sobrevivente. 

3. No caso de obras anónimas ou sob pseudónimo, o prazo de protecção é de 

setenta anos após o momento em que a obra foi licitamente tornada acessível ao 

público. Todavia, quando o pseudónimo adoptado pelo autor não deixar dúvidas 

sobre a sua identidade durante o período de tempo artás referido ou se o autor 

revelar a sua identidade durante o período a que se refere a primeira frase do 

presente número, aplica-se o prazo de protecção previsto no nº 1. 
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4. Sempre que um Estado-membro adoptar disposições específicas em matéria de 

direitos de autor em relação a obras colectivas ou designar uma pessoa colectiva 

como titular de direitos de autor, o prazo de protecção deve ser calculado de acordo 

com o disposto no nº 3, excepto se as pessoas singulares que tiverem criado a obra 

como tal estiverem identificadas nas versões da obra tornadas acessíveis ao 

público. O presente número não prejudica os direitos dos autores identificados 

cujas contribuições identificáveis estejam incluídas nessas obras, às quais são 

aplicáveis as disposições dos nºs 1 e 2. 

5. Relativamente às obras publicadas em volumes, partes, fascículos, números ou 

episódios, cujo prazo de protecção decorre a partir do momento em que a obra foi 

licitamente tornada acessível ao público, o prazo de protecção decorre 

relativamente a cada elemento considerado individualmente. 

6. A protecção cessa relativamente às obras cujo prazo de protecção não seja 

calculado a partir da morte do autor ou autores e que não tenham sido licitamente 

tornadas acessíveis ao público no prazo de setenta anos a contar da sua criação. 

(destaques nossos). 

 

 

Revogadas pela Diretiva 2006/116/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de dezembro de 2006, todas as regras acimas destacas, pelo menos as relativas à proteção 

dos direitos de autor sobre obras coletivas, foram mantidas na legislação europeia mais 

recente. Hoje, portanto, determina-se um prazo de proteção —— no caso de Estados-

membros que internamente admitam a obra coletiva —— de setenta anos, contados a partir 

da data da publicação de cada edição diária, no caso de jornais. 

 

Em Portugal, por exemplo, essa Diretiva coincide com a tutela ali conferida aos 

direitos de autor sobre a obra coletiva, “[...] ou originalmente atribuída a pessoa colectiva 

(que) caduca setenta anos após a primeira publicação ou divulgação lícitas, salvo se as 

pessoas físicas que a criaram foram identificadas nas versões da obra tornadas acessíveis ao 

público.” (Código do Direito de Autor e dos Direito Conexos, artigo 32, número 2, aprovado 

pelo Decreto-Lei 63/85 e mais recentemente alterado pela Lei nº 16/2008).  

 

Sob a ótica do Código de Propriedade Intelectual francês, a obra coletiva é 

plenamente admitida e sujeita a proteção, com os seus direitos originários de autor titulados 

por pessoa jurídica. Isto porque, nos termos do seu artigo L113-2, seria: 

 

 [...] collective l’oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui 

l’édicte, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la 

contribution des divers auteurs participant à son élaboration de fond dans 

l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à 

chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.149 

                                                 

149 Tradução livre: “É a obra criada por iniciativa de uma pessoa física ou jurídica que o publica, divulga sob 

sua direção e em seu nome, e no qual há uma contribuição de diversos autores envolvidos em sua criação, sem 
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Na sequência, o Código de Propriedade Intelectual francês garante, no artigo L123-

3, com a sua redação mais atual: “Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, 

la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année 

civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée”150. Veja que, naquele país, a contagem do prazo 

não é computada, como vimos na Diretiva Europeia, da data da publicação, mas, 

diferentemente, se inicia no início do ano imediatamente seguinte ao da publicação. 

 

Em relação à América Latina, podemos destacar que a Lei 11.723, de 26 de setembro 

de 1933, voltada a regulamentar, na Argentina, o “Regime Legal da Propriedade Intelectual”, 

com a redação atribuída por sucessivas normas posteriores, não dispõe efetivamente sobre 

obras coletivas. No entanto, ao mencionar os titulares sobre obra intelectual, garante 

proteção aos direitos originários de pessoas físicas ou jurídicas cujos empregados 

trabalharam para elaborar um programa de computador (artigo 4º, letra “d”). 

 

No Peru, por sua vez, apesar de o artigo 1º do Decreto Legislativo nº 822, de 1996, 

dispor que é autor a “pessoa natural” que realiza a criação intelectual, reconhece-se, no artigo 

22 do mesmo diploma, a obra coletiva como aquela criada por vários autores, por iniciativa 

e sob coordenação de uma pessoa física ou jurídica e em seu nome, em que ou não é possível 

identificar os autores ou as suas diferentes contribuições se fundem num conjunto 

indivisível. 

 

Não há, no entanto, segundo o sistema legal peruano, uma titularidade originária de 

direitos da pessoa jurídica sobre uma obra coletiva como o jornal. De fato, o artigo 15 do 

referido Decreto menciona que se presume, na obra coletiva, e salvo prova em contrário, que 

os autores pessoas físicas tenham cedido os direitos de forma ilimitada e exclusiva à pessoa 

(física ou jurídica) que publica ou divulga a obra em seu nome, a quem lhe é permitido, 

inclusive, o exercício dos direitos morais sobre a obra coletiva. O artigo 54 do Decreto 

peruano prescreve prazo de proteção de 70 anos da primeira publicação. 

 

Já na Bolívia, como destacado por ANTONIO CARLOS MORATO, a legislação 

                                                 

que seja possível atribuir a cada um deles um direito distinto sobre a obra total realizada”. 
150 Tradução livre: “Para obras pseudônimas, anônimas ou coletivas, a duração do direito exclusivo é de setenta 

anos a partir de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior àquele em que o trabalho foi publicado”. 
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prevê expressamente que a pessoa jurídica não é titular originária de direitos de autor151. 

 

 

4.6. Propostas legislativas, no País, sobre o tema 

 

No País, como vimos, o ordenamento não é claro, como poderia, quanto à titularidade 

de direitos originários de autor por pessoas jurídicas. Apesar de a digitalização dos jornais 

ser uma realidade constante na atual rotina da nossa sociedade, a doutrina divide-se e o 

acervo jurisprudencial relativo à proteção dos direitos originários de autor das empresas 

jornalísticas sobre os seus jornais é escasso e titubeante.  

 

Pior é a situação em relação à duração da proteção. Vimos haver nítida lacuna 

legislativa, que demandaria pronta atuação do legislador. 

 

Antes de debatermos os Anteprojetos de reforma da Lei de Direitos Autorais 

encaminhados à Presidência da República em 2010 (pelo então Ministro da Cultura JOÃO 

LUIZ SILVA FERREIRA) e em 2011 (pela à época Ministra ANNA MARIA BUARQUE 

DE HOLLANDA), seria interessante — sob uma ótica pragmática — mencionarmos como 

a questão debatida neste estudo foi enfrentada no embrião legal de atualização do diploma 

cuja tramitação teve maior avanço no Legislativo: no Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 3.133, de 2012, de autoria do Deputado Federal NAZARENO FONTELES, 

do PT do Piaui. Projeto, esse, pela segunda vez arquivado após encerradas legislaturas e, 

atualmente, no aguardo de provocação para que novamente seja objeto de pareceres e 

deliberações. 

 

No seu artigo 5º, inciso VIII, letra “h”, o Projeto (assim o denominaremos) repete a 

definição de obra coletiva da lei em vigor, mantendo a possibilidade da titularidade 

originária por pessoas jurídicas.  

 

Em relação ao exercício da titularidade dos direitos patrimoniais de obras criadas em 

cumprimento a dever funcional, encomenda ou contrato de trabalho, este caberá ao 

empregador (pessoa jurídica ou física), salvo disposição contratual em contrário (art. 52-A 

                                                 

151 MORATO, Antonio Carlos. Direito de autor em obra coletiva. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 83. 
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do Projeto). Mas tal previsão legal, pondere-se, não gera efeitos para a paternidade dessas 

obras (direitos morais de autor), e, principalmente, para o caso de artigos publicados pela 

imprensa, exceção expressa disposta no § 10, alínea II, do aludido dispositivo do Projeto. 

Alude unicamente a direitos patrimoniais sobre obras de natureza não jornalística criadas em 

cumprimento a dever funcional. 

 

Uma inovação importante do Projeto NAZARENO FONTELES relacionada ao tema 

pode ser extraída da nova redação proposta para o artigo 44 da Lei de Direitos Autorais, que 

unifica o prazo de proteção em setenta anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao 

das respectivas publicações, para obras audiovisuais, fotográficas e, agora, também para as 

coletivas. 

 

Além disso, apesar de a seguinte questão não se relacionar diretamente com a 

natureza coletiva da obra jornalística nem com o reconhecimento da sua paternidade pela 

empresa de comunicação, pessoa jurídica que em seu nome a publicou, direcionou esforços 

materiais e humanos para tanto, conduzindo a sua criação, é importante mencionar, de todo 

modo, que o Projeto NAZARENO FONTELES, é orientado “[...] pelo equilíbrio entre os 

ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno exercício dos 

direitos culturais e dos demais fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional” 

(art. 1º proposto para a nova redação da Lei de Direitos Autorais),  o  que aporta novos 

alentos para a problemática da digitalização, arquivamento, difusão e livre consulta dos 

acervos hemerográficos. 

 

De fato, no Projeto, novas limitações aos direitos de autor foram previstas na redação 

proposta para o artigo 46, a partir da inserção dos incisos XIII, XIV, XVII, e §§ 1º e 2º, 

inciso I, mediante a aplicação dos quais forçoso concluir-se pela absoluta licitude da 

digitalização de acervos jornalísticos para preservação, arquivamento e disponibilização ao 

público — independentemente de autorização dos titulares dos direitos singulares sobre os 

artigos jornalísticos e as colunas individuais —, dês que procedida sem o intuito comercial. 

 

Já em relação aos Anteprojetos voltados à revisão da Lei de Direitos Autorais acima 

aludidos (nenhum deles com qualquer tramitação nas casas legislativas), pode-se dizer que 

ambos também transcendem o intuito original e histórico de, no seu corpo normativo, 

proteger os direitos de autor e conexos para, igualmente, tutelar o acesso à cultura, à 
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educação, à informação e ao conhecimento (cf. Anteprojeto JUCA FERREIRA, artigo 3º-A)  

ou para enfatizar a necessidade de equilíbrio da tutela com os demais direitos fundamentais 

e sociais, ressalvando que a interpretação restritiva dos negócios jurídicos ao assunto 

atinentes deve atender à finalidade específica para qual foram celebrados (cf. Anteprojeto 

ANNA DE HOLLANDA, artigos, 1º, parágrafo único, e 4).  

 

Quiçá por essa razão, uma ampliação nas hipóteses de limitação aos direitos de autor 

análoga àquela prevista no Projeto NAZARENO FONTELES, e acima comentada, também 

foi sugerida em ambos anteprojetos (de 2010 e de 2011), a partir da inclusão do inciso XIII 

ao artigo 46 das suas respectivas redações. 

 

Já especificamente em relação à titularidade de direitos originários de autor por 

pessoas jurídicas, ambos anteprojetos, no seu artigo 11, mantém redação análoga à da 

legislação atualmente em vigor.  

 

Avanço sobre o tema aqui debatido, que pode ser destacado da proposta de redação 

dos anteprojetos (JUCA FERREIRA e ANNA DE HOLANDA), relaciona-se a uma novel 

restrição na proteção às participações individuais em obras coletivas. Ambos anteprojetos, 

ao tratarem o tema, inserem um novo parágrafo 4º, ao inciso 17 da lei de regência, 

prescrevendo, a partir de então, a proteção ao titular da obra coletiva de eventual conduta 

prejudicial adotada pelos titulares das obras singulares que a compõem. Isso, com a seguinte 

redação: “Ao autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas 

todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização 

que possa acarretar prejuízo à exploração da obra coletiva.”. 

 

Em relação aos prazos de proteção dos direitos patrimoniais de autor, vale destacar 

que ambos os anteprojetos, na proposta dos seus respectivos artigos 44, unificam a duração 

dessa tutela sobre as obras audiovisuais, fotográficas e, agora, coletivas, em setenta anos a 

partir do início do ano seguinte à da publicação. 

 

Vale ressaltar, finalmente, que nas duas propostas de alteração legal de iniciativa do 

Ministério da Cultura (anteprojetos) estabeleceu-se uma previsão de exploração patrimonial 

exclusiva do empregador, sobre obras criadas no cumprimento do dever funcional, 

encomenda ou contrato de trabalho (artigo 52-A do Anteprojeto JUCA FERREIRA e artigo 
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52-C do Anteprojeto ANNA DE HOLLANDA), em nenhuma das hipóteses, no entanto, para 

obras jornalísticas. Uma diferença importante entre os anteprojetos é que se prevê, 

unicamente no Anteprojeto ANNA DE HOLLANDA, uma extinção desta exclusividade 

passados dez anos da primeira utilização da obra pelo empregador ou, na ausência desta, da 

data da conclusão da obra. 

 

Há, pois, tanto no Projeto NAZARENO FONTELES quanto nos dois anteprojetos de 

iniciativa do Ministério da Cultura ainda sem trâmite no Congresso, algum avanço na 

liberação da digitalização dos acervos jornalísticos pelas empresas de comunicação à revelia 

dos jornalistas subscritores ou não do material que os integra. Ora no âmbito do 

reconhecimento dos direitos originários de autor por parte das empresas de comunicação, 

ora mediante a prescrição de novas limitações aos direitos de autor dos jornalistas, em ambos 

casos possibilitando a digitalização, para conservação e consulta dessas obras coletivas, e 

evitando, assim, conflitos como aqueles que vimos terem sido submetidos ao Poder 

Judiciário, entre os titulares dos direitos sobre os jornais a serem digitalizados e os autores 

dos escritos individuais os compõem. 

 

Mais recente, ainda, é o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 2.370, de 2019, 

de autoria da Deputada Federal JANDIRA FEGHALI, do PCdoB do Rio de Janeiro, também 

voltado a alterar, atualizar e consolidar a legislação, no País, sobre direitos autorais. Em 

apertado resumo, segue os mesmos passos — em relação às obras coletivas — trilhados pelo 

Projeto NAZARENO FONTELES. Mantem a definição de obra coletiva da lei em vigor, 

bem ainda a possibilidade da titularidade originária por pessoas jurídicas, como editores de 

jornais, ampliando, no proposto § 4º, do artigo 17, a proteção do titular da obra coletiva, em 

relação à utilização do autor da obra individual152. Expressa ressalva sobre a titularidade dos 

direitos do autor da obra coletiva, como jornais, por exemplo, também é extraída da nova 

redação proposta para do artigo 36 da Lei de Direitos Autorias, remetendo o exegeta ao 

referido artigo 17 do Diploma. 

 

Igualmente é prevista a inclusão de prazo de proteção de obras coletivas, por setenta 

anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação (art. 44 do Projeto 

                                                 

152 “art. 17 ... § 4º Ao autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as 

faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar 

prejuízo à exploração da obra coletiva.”. 
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JANDIRA). Em relação às obras criadas sob contrato de trabalho, o Projeto JANDIRA 

(denominemos assim, para diferenciar) ressalva, no seu artigo 52-D, § 5º, II, que a 

autorização atribuída pela lei ao empregador para utilizar as obras criadas por seus 

funcionários sob vínculo de trabalho não se aplica “[...] à utilização econômica dos artigos 

publicados pela imprensa, regidas pelo art. 36.”.  Segue, assim, esse Projeto, a diretriz 

preconizada pelo Projeto NAZARENO e os Anteprojetos que o precederam, especificamente 

na proteção ao titular da obra coletiva e na previsão de um prazo para a proteção legal aos 

direitos de autor de obras dessa natureza. 

 

 

4.7. Algumas conclusões parciais sobre a questão 

 

Apesar de a doutrina não ser unívoca no sentido de os direitos originários de autor 

sobre um jornal impresso poderem ser titulados pelo responsável pela sua publicação de 

modo que o seu exercício prescinda do consentimento dos jornalistas e colunistas 

subscritores de obras singulares que compõem o periódico, pelas diversas razões acima 

desenvolvidas, opta-se neste estudo por alinhar-se àqueles que divisam absoluta autonomia 

na utilização da obra coletiva e no uso das obras singulares. 

 

Assim, a projeção dos efeitos da paternidade sobre cada um dos seus titulares (sobre 

a esfera jurídica do titular de direitos originários do periódico, de um lado, e sobre os direitos 

do titular das matérias assinadas que o compõem, de outro) redunda num cenário jurídico 

em que o exercício das prerrogativas de autor por um dos titulares de direito não prejudica 

— per se — o exercício delas pelo outro. 

 

Desta forma, excetuadas disposições expressas contratuais em sentido diverso, a 

plena liberdade da utilização de artigos jornalísticos assinados por quem os subscreveu, nos 

termos do artigo 36 da Lei de Direitos Autorais, não é antinômica com o direito de a empresa 

de comunicação digitalizar e disponibilizar o acesso da obra jornalística como um todo. 

 

Essa faculdade, plenamente deferida pelo ordenamento pátrio ao titular de direitos 

de autor sobre a obra coletiva, permite uma maior facilidade de se digitalizarem acervos 

hemerográficos, cuja preservação hoje mostra-se em risco considerada a não perenidade do 
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papel, como suporte físico. 

 

De todo modo, vimos não haver regra específica na Lei de Direitos Autorais que 

regulamente o prazo de proteção sobre obras coletivas como os jornais digitalizados, 

cabendo ao exegeta, por ora, valer-se da analogia. Aplicar analogicamente, e por exemplo, 

a disciplina que tutela, nesse sentido, o prazo de duração da proteção dos direitos 

patrimoniais sobre as obras fotográficas. 

 

Isso, enquanto não aprovado o projeto de lei voltado a reformar a Lei de Direitos 

Autorais, cuja tramitação está suspensa na Câmara dos Deputados ou, igualmente, algum 

dos anteprojetos originados no Ministério da Cultura, todos os três enfrentando a questão. 

  

Considerada, pois, a diminuta lacuna indicada no nosso ordenamento, facilmente 

superada a partir de interpretação analógica de hipóteses similares regulamentadas, bem 

ainda a aludida tendência de se implementarem novas limitações ao exercício do direito de 

autor, curvando-o um pouco mais ao direito de informação (circunstância de razoabilidade 

questionada por vários profissionais que militam na área do direito de autor), podemos 

constatar, sob esse prisma, a maturidade do nosso sistema jurídico, apto a enfrentar a 

problemática da irreversível tendência da digitalização de todo material hemerográfico 

produzido e a produzir, de modo a permitir fácil indexação e pesquisa por internautas 

espalhados pelo planeta. 
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CAPÍTULO 5 – INDEXAÇÃO E AGREGAÇÃO ONLINE DE 

MATERIAL JORNALÍSTICO 

 

5.1. Indexação de informações jornalísticas e serviços de clipping. Motores de busca e 

agregadores de conteúdo. 

5.1.1.  Indexação de conteúdo jornalístico e motores de busca. 

 

A informação não existe per se, isolada. Estrutura-se inserida em contextos e 

organizada em assuntos para, assim, ser compreendida e comunicada. Segundo HAROLD 

BORKO, para entender a mecânica da sua armazenagem e posterior recuperação, devemos 

importar subsídios da Ciência da Informação, ramo do conhecimento dedicado à 

investigação das propriedades e do comportamento da informação, do seu uso e da sua 

transmissão153.  

 

Sob essa ótica, a do estudo da informação como um processo social dinâmico – desde 

a sua gênese até o seu armazenamento, visando a uma eficiente ulterior consulta – a 

indexação assume papel relevante, organizando-a e categorizando-a. NAIR YUMIKO 

KOBASHI, sobre o tema, leciona: 

 

[...] considera-se a indexação como um processo que comporta duas etapas: a 

primeira, refere-se à análise e redução de um texto a um enunciado sintético, que 

reflita o tópico do discurso; a segunda, envolve a tradução do enunciado para o 

léxico de um vocabulário controlado.154 

 

Segundo o item 3.4 da NBR 12676 (ABNT) de agosto de 1992, a indexação já se 

definia, no País, como “ato de identificar e descrever o conteúdo de um documento com 

termos representativos dos seus assuntos”. Trata-se de um processo de estruturação de 

informações, extraindo-se os conceitos de documentos mediante processo cognitivo que, na 

sequência, serão convertidos no que se convencionou denominar termos de indexação. Ainda 

conforme a normatização pátria, a indexação consiste basicamente em três estágios que, 

muitas vezes, tendem a se sobrepor: a) exame do documento e estabelecimento do assunto 

                                                 

153 BORKO, H. Information Science: What is it? Journal of the Association for Information Science and 

Technology, University of North Carolina, v.19, n.1, pp.3-5, jan. 1968.  
154 KOBASHI, Nair Yumiko. A elaboração de informações documentárias: em busca de uma metodologia. 

195 f. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. p. 

95. 
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de seu conteúdo; b) identificação dos conceitos presentes no assunto; e c) tradução desses 

conceitos numa linguagem de indexação (item 4.1.1 da NBR 12676). 

 

A indexação pode ser manual ou automática, nesse segundo caso quando há uma 

mecanização do processo estabelecendo procedimentos e rotinas que reduzam a ingerência 

subjetiva humana tanto na fase de exame do documento, quanto na de identificação de 

conceitos e de seleção dos termos de categorização. 

 

Resumindo, a indexação é um processo cognitivo humano ou automático, em ambos 

casos voltado a destacar características de conteúdos informativos que serão categorizados 

de modo metódico e, assim, associados a determinados termos para que sejam organizados 

segundo critérios predefinidos, viabilizando posterior consulta. 

 

Como já vimos nos capítulos precedentes, os conteúdos jornalísticos não mais 

subsistem exclusivamente em suporte físico, impressos em papel. Há décadas, vieram a ser 

disponibilizados no ambiente virtual, na rede mundial de computadores. E sobre esse 

repertório digital de reportagens e escritos opinativos, métodos de indexação também 

passaram a ser amplamente utilizados, por um lado facilitando o seu arquivamento e a sua 

consulta, por outro redundando em consequências para o mundo jurídico que merecerão 

abaixo algumas linhas do nosso estudo.  

 

Permitiu-se, com a indexação do conteúdo jornalístico difundido no ambiente digital, 

a realização de pesquisas muito mais rápidas e eficientes de informações encerradas nessas 

publicações. Investigações que poderiam demandar horas de debruçamento sobre 

microfilmes ou fichas, em hemerotecas, foram convertidas a alguns rápidos cliques em 

teclados de computadores ou nas telas de smartphones e tablets. 

 

MARCEL LEONARDI ressalta que, na Internet, “[q]ualquer informação, 

independentemente de sua origem ou de seu formato original, pode ser disponibilizada de 

modo permanente, possibilitando acesso assíncrono e duplicação infinita”. Considerado, 

assim, esse universo virtualmente ilimitado de informações disponíveis na rede mundial de 

computadores, premente, pois, o desenvolvimento de serviços aptos a indexar esse 

manancial de dados, viabilizando a sua fácil localização por usuários. Nesse cenário, 

emergiram os mecanismos de busca, também conhecidos como metabuscadores ou motores 
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de busca que, para LEONARDI, “[...] tornaram-se o principal intermediário existente entre 

o usuário da Internet e a obtenção de informações por meio da Rede.” 155. 

 

A partir do momento em que o volume de informações em trânsito pela rede mundial 

de computadores atingiu proporções colossais, os primeiros mecanismos de busca foram 

implementados. Em 1990, foi lançado o Archie, motor de buscas pioneiro e ainda dotado de 

funções muito limitadas, seguido pelo World Wide Web, em 1991 e pelo Altavista, em 1994, 

esse último que já permitia pesquisas com a utilização de termos de indexação usuais, 

viabilizando pesquisas mais eficientes. Na sequência, outro metabuscador famoso foi 

desenvolvido, o Yahoo, popular até hoje. Na data em que a Microsoft lançava o 

revolucionário sistema operacional Windows 95, também disponibilizou aos usuários o seu 

motor de busca, denominado MSN.  

 

Finalmente, em 1996, um mecanismo de busca chamado Backrub prenunciou uma 

revolução no mercado. Redesenhou-se progressivamente durante os dois anos seguintes ao 

de sua concepção até que, finalmente, foi substituído pela versão sucessora, denominada 

Google. Passados alguns anos, esse último motor de busca já associava anúncios aos seus 

resultados de pesquisas (por meio do Adwords, em 2000), imprimindo profundo impacto no 

mercado publicitário. No ano seguinte, incorporou a funcionalidade de buscas por imagens 

(Google Images, em 2001), isso tudo, enquanto periodicamente atualizava seus algoritmos 

e robôs de mapeamento156. 

 

Hoje, presenciamos um monopólio quase absoluto da ferramenta do Google, no setor. 

Uma avaliação das participações de mercado publicada em 19 de março de 2020 indicou, no 

País, uma liderança isolada do motor de busca Google, com 97,39% de preferência dos 

usuários, seguido pelo Bing, atual sistema da Microsoft, com 1.3% de participação e, 

finalmente, pelo mecanismo de busca Yahoo!, detentor de 1.12% do mercado. Outros 

metabuscadores dividiriam o saldo da participação de mercado no Brasil. Situação, essa, 

muito similar àquela constatada nos outros 14 países em que se registra o maior tráfego de 

buscas, excepcionados os resultados apurados na China e na Rússia, onde circunstâncias 

                                                 

155 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p.  337 e 288. 
156 MERRY, Louise. A (brief) history of search. The Telegraph, 20 dez. 2017. Disponível em: 

https://www.telegraph.co.uk/branded-content/marketing-guides/brief-history-of-search-

engines/#source=refresh. Acesso em: 7 de maio de 2020. 

https://www.telegraph.co.uk/branded-content/marketing-guides/brief-history-of-search-engines/#source=refresh
https://www.telegraph.co.uk/branded-content/marketing-guides/brief-history-of-search-engines/#source=refresh
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político-conjunturais específicas desses dois países fizeram com que o mercado chinês de 

buscadores fosse dominado por empresas locais (Baidu, Shenma, Haosou e Sogou dividindo 

aproximados 97% do mercado) enquanto na Rússia, o moscovita Yandex fosse utilizado por 

45.27% dos usuários157. 

 

Em apertadíssimo resumo, os atuais motores de busca operam por meio da varredura 

constante de informações disponibilizadas na rede mundial de computadores por robôs, ou 

complexos programas de computador desenvolvidos para localizar informações novas – 

músicas ou imagens, inclusive – e indexá-las. Complexos algoritmos organizarão esses 

índices, viabilizando, no momento oportuno, organizada visualização dessas informações ao 

usuário que pesquisará palavras chaves, associadas pelo sistema aos resultados. Segundo 

FERNANDO TOMEO: 

 

La jurisprudencia ha sostenido que el rol de los buscadores es facilitar a sus 

usuarios el acceso a páginas de Internet que, en principio, presentan contenidos 

relacionados con esa búsqueda, utilizando programas informáticos diseñados a 

tal fin por seres humanos. Los resultados que se muestran son seleccionados y 

ordenados de manera automática, según criterios definidos por los seres humanos 

que los diseñaron.158-159 

 

 

5.1.2.  Serviços de clipping e agregadores de conteúdo 

 

Uma das atividades especificamente exercidas sobre conteúdos jornalísticos, que se 

relaciona intimamente com operações de indexação é o serviço de clipping. O termo 

clipping, que em inglês significa recorte, não é representado em nosso vernáculo por um 

verbete correspondente. RABAÇA e BARBOSA conceituam clipping como “[s]erviço de 

apuração, coleção e fornecimento de recortes de jornais e revistas sobre determinado 

assunto, sobre atividades de uma empresa ou instituição, sobre determinada pessoa, etc.”160. 

 

                                                 

157 Conforrme Global Search Engine Market Share in the Top 15 GDP Nations (Updated for 2020). Disponível 

em https://alphametic.com/global-search-engine-market-share . Acesso aos 7 de maio de 2020. 
158 Tradução livre: “A jurisprudência entendeu que o papel dos motores de busca é facilitar o acesso dos seus 

utilizadores a páginas da Internet que, em princípio, apresentem conteúdos relacionados com essa pesquisa, 

utilizando programas de computador concebidos para tal efeito por seres humanos. Os resultados apresentados 

são selecionados e ordenados automaticamente, de acordo com critérios definidos pelos seres humanos que os 

projetaram.”. 
159 TOMEO, Fernando. Redes sociales y tecnologias 2.0. 2.ed. Buenos Aires: Editorial Astral, 2014. p. 13. 
160 RABAÇA, Carlos Alberto e BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário da Comunicação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Campus, 2002. p. 141. 

https://alphametic.com/global-search-engine-market-share
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Já HUGO MÁRCIO LEMOS TEIXEIRA elucida que se pode classificar o clipping 

de mídia impressa – e nada impede que também o da mídia virtual – como uma fonte 

secundária de informação, originada primariamente nos veículos impressos ou digitais 

produtores de conteúdo jornalístico. Ainda: 

 

As fontes secundárias (ou serviços secundários) seriam os instrumentos que, a 

partir das fontes primárias (ou serviços primários), tratariam de filtrar o 

conhecimento nelas contido, tornando-as localizáveis e utilizáveis. Esta 

necessidade de filtros se dá a partir da desorganização e dispersão temática das 

fontes primárias. Esta situação levou ao surgimento das fontes secundárias que 

têm a função de apresentar a informação filtrada e organizada dependendo da 

finalidade da obra.161. 

 

No ambiente virtual, essa triagem para disponibilização de material jornalístico 

passou a ser especificamente desempenhada por plataformas conhecidas como agregadores 

de conteúdo que — exercendo atividades de indexação voltada ao clipping — varrem 

automaticamente todo o conteúdo da rede mundial de computadores para localizar conteúdo 

informativo publicado, selecionando-o e o categorizando para disponibilizar aos seus 

usuários conforme as suas preferências de leitura. Preferências, essas, que podem ser 

expressamente indicadas pelo usuário, por meio de escolhas efetuadas ao se alimentarem os 

seus dados cadastrais ou, ainda, pelos próprios prestadores de serviço, automaticamente, com 

a aplicação de algoritmos complexos que selecionarão o conteúdo a ser exibido utilizando-

se como parâmetro uma avaliação das preferências do usuário apuradas no seu histórico de 

navegação.  

 

A recente Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do respectivo Conselho, 

de 17 de abril de 2019, voltada a regular direitos de autor e direitos conexos no mercado 

digital da União Europeia — e sobre a qual nos debruçaremos mais adiante — tratou de 

delimitar o conceito de agregadores de conteúdo no seu artigo 2º, item 6. Denominando-os 

“prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha”, sobre eles dispõe: 

 

Prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha», um prestador de um 

serviço da sociedade da informação que tem como principal objetivo ou um dos 

seus principais objetivos armazenar e facilitar o acesso do público a uma 

quantidade significativa de obras ou outro material protegido por direitos de autor 

                                                 

161 TEIXEIRA, Hugo Márcio Lemos. O clipping de mídia impressa numa abordagem interdisciplinar sob os 

prismas da ciência da informação e da comunicação social: o jornal de recortes da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2001. pp. 21-22.  
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carregados pelos seus utilizadores, que organiza e promove com fins lucrativos. 

 

O aludido Diploma excepcionou a abrangência do termo, ressaltando não se 

considerarem agregadores de conteúdo para o efeito da aludida Diretiva Comunitária, “[...] 

os prestadores de serviços como enciclopédias em linha sem fins lucrativos, os repositórios 

científicos e educativos sem fins lucrativos, as plataformas de desenvolvimento e partilha de 

software de fonte aberta”. 

 

Esses serviços de agregação de conteúdos foram objeto de regulamentação recente 

pela Comunidade Europeia porque têm se mostrado uma opção cada vez mais relevante do 

consumidor de informações jornalísticas nos últimos anos. Conforme indicado em detalhado 

relatório de pesquisa realizada pela Universidade de Oxford em conjunto com o Reuters 

Institute, referente a dados apurados e avaliados em 2019162, nos Estados Unidos da 

América, pelo menos 11% das pessoas que acessaram notícias por meio de dispositivos 

móveis, o faziam utilizando agregadores de conteúdo. Na Coréia do Sul, o percentual é ainda 

mais elevado: 27% de todos que acessaram conteúdos jornalísticos naquele país, em 2019, 

utilizaram essas plataformas aglutinadoras de reportagens. Indagados sobre qual agregador 

de conteúdo se serviram na última semana, 41% dos consumidores dos países da América 

Latina indicaram a sua preferência pelo Google News, 5% pelo Apple News, o mesmo 

percentual de usuários da plataforma Upday, e, finalmente, 3% dos consumidores de 

conteúdos jornalísticos responderam que acessaram as novidades por meio do Flipboard. 

Todos esses, agregadores mundialmente utilizados para aglutinar e disponibilizar, como 

serviço de clipping, reportagens e artigos de opinião.  

 

 

5.2. Notas sobre o cenário de edição da Diretiva Europeia 

 

A partir do momento em que a rede mundial de computadores firmou-se como uma 

das mais importantes — se não a principal — fonte de circulação de informações e palco de 

consultas, bem como ecossistema relevante na conexão e na comunicação interpessoal, as 

empresas jornalísticas divisaram a necessidade de disponibilizar, na Internet, o conteúdo 

antes publicado unicamente em suporte impresso. Em 1995, a Agência Estado inseriu-se no 

                                                 

162 REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. Reuters Institute Digital News Report 

2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de maio de 2020. pp 21, 16 e 27.   

http://digitalnewsreport.org/
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ambiente virtual por meio do broadcast163, serviço precursor do ingresso das empresas de 

comunicação no meio digital. Foi a pioneira, no País, a distribuir notícias por essa plataforma 

tornando-se, desde 1997 e não por coincidência, a detentora do domínio broadcast.com.br164.  

 

Menos de uma década depois do início das atividades em broadcasting, as gigantes 

da comunicação do País já ensaiavam novos passos para atuar na rede mundial de 

computadores. Em 2000, o Grupo Folha inaugurou o Folha Online (www.folha.com.br), 

inicialmente sem um padrão de indexação de páginas e, assim, com difícil e nada intuitiva 

interface de buscas, circunstância que foi alterada a partir de 2003, com o aprimoramento do 

serviço e uma nova arquitetura estrutural. No mesmo período, o portal Terra (à época, 

www.noticias.terra.com.br) já arquivava 95% do seu conteúdo jornalístico e o jornal Último 

Segundo (www.ultimosegundo.ig.com.br) disponibilizava ao internauta nada menos que 1,6 

milhão de páginas de notícias165. 

 

Todo esse conteúdo passou, assim, a ser indexado pelos motores de busca que 

atuavam na rede mundial de computadores. Cada vez mais informações de diferentes grupos 

de comunicação eram veiculadas na Internet e, para facilitar o seu acesso, diversos 

metabuscadores incessantemente lançavam mão de seus robôs e algoritmos para localizar 

material, selecionar, indexar e disponibilizar conteúdos por meio de resultados de pesquisa 

aos usuários. 

 

No entanto, as empresas produtoras de conteúdo começaram a, logo então, visualizar 

prejuízos decorrentes das atividades desempenhadas pelos motores de buscas. O acesso aos 

seus respectivos sítios noticiosos na Internet, que, para uma pesquisa, antes demandava 

navegação por várias páginas até se atingir o conteúdo pretendido, provocando muitas vezes 

o leitor a palmilhar diversas outras reportagens e páginas do sítio informativo, com isso 

gerando mais receitas às empresas de comunicação, essa conduta substituiu-se por pesquisas 

nas plataformas buscadoras, remuneradas pela visualização potencial aos anúncios 

                                                 

163 Serviço definido como “[a]to de enviar, através de uma rede de computadores, uma única mensagem para 

grande número de pessoas” (RABAÇA, Carlos Alberto e BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário da 

Comunicação. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. p. 82). 
164 Conforme https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=broadcast.com.br. Acessado em: 10 de 

maio de 2020. 
165 PORTAIS padronizam indexação de páginas. Folha de S. Paulo, 9 abr. 2003. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u12661.shtml. Acesso em: 10 de maio de 2020. 

http://www.broadcast.com.br/
http://www.folha.com.br/
http://www.noticias.terra.com.br/
http://www.ultimosegundo.ig.com.br/
https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=broadcast.com.br
https://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u12661.shtml
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veiculados em suas páginas de busca. Receitas que poderiam ser amealhadas pelas empresas 

de comunicação, produtoras do conteúdo informativo, acabavam engordando os cofres das 

titulares de motores de buscas. 

 

Esse conflito de interesses entre produtores de conteúdo e titulares de serviços 

voltados a indexar essas informações para facilitar a localização e a consulta pelos usuários 

acentuou-se com os agregadores de conteúdo. No mais das vezes, a consulta a agregadores 

passou a substituir o acesso do usuário às próprias páginas, na rede, dos responsáveis pela 

produção do conteúdo jornalístico. Principalmente nos casos em que os agregadores 

arquivam as informações nos seus próprios servidores, dispensando a migração do leitor aos 

sítios das empresas de comunicação. 

 

Estabelecido esse antagonismo, já em 2010, após um ano de negociações, a 

Associação Nacional de Jornais (ANJ) e o Google celebraram acordo para minimizar os 

prejuízos às empresas de comunicação. Convencionou-se, então, que a cada vez que um 

usuário efetuasse uma busca por termos na plataforma Google Notícias, somente uma linha 

de cada reportagem selecionada seria relacionada nas páginas de resultados. Geralmente, o 

título das matérias pesquisadas. Até então, era possível ao usuário visualizar ao menos três 

linhas das primeiras notícias nos resultados de busca, muitas vezes satisfazendo, já com a 

leitura desse index, o interesse do internauta e ocasionando a sua não migração posterior 

para as páginas do responsável pela elaboração do conteúdo, minimizando, assim, o tráfego 

nos sítios das empresas de comunicação e, consequentemente, as suas receitas. Com o 

aludido acordo, pretendeu-se “[...] despertar a curiosidade dos internautas, de modo a 

estimulá-los a clicar no link da notícia, conduzindo-os ao portal em que o conteúdo da 

reportagem foi publicado originalmente ”166. 

 

Antes da edição da mais recente Diretiva Europeia sobre o assunto, em 2019, a 4ª 

Câmara da Corte Europeia de Justiça já havia julgado conflito debatendo alegações de 

violação de direitos de autor a partir da veiculação de links com resultados de pesquisa na 

Internet onde se transcreviam trechos de conteúdo informativo produzido por jornalistas, 

sem a sua formal anuência. Em um dos mais citados precedentes sobre o tema, caso Svensson 

                                                 

166 GOOGLE faz acordo para exibir notícias. O Globo, 16 de dezembro de 2010. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/google-faz-acordo-para-exibir-noticias-2909213. Acesso em: 12 de maio 

de 2020. 

https://oglobo.globo.com/economia/google-faz-acordo-para-exibir-noticias-2909213
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vs Retreiver Sverige, aquele Tribunal Europeu examinou o pleito de quatro jornalistas 

profissionais, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman e Pia Gadd, responsáveis 

por redigir vários artigos livremente acessíveis por meio da página eletrônica do jornal 

Göteborgs-Posten. A empresa ré, Retriever Sverige, disponibilizava, à época, um serviço de 

busca de notícias, cujos resultados de pesquisa se concretizava em hiperlinks para artigos 

publicados em diversas páginas da rede mundial de computadores, dentre elas as tituladas 

pelo periódico digital Göteborgs-Posten, onde eram originalmente veiculados os trabalhos 

dos mencionados jornalistas. Decidiu-se, aos 13 de fevereiro de 2014, que por ser pública e 

sem restrições de acesso, a fonte original de onde foram selecionados os artigos jornalísticos, 

a sua repercussão em outras páginas da Internet, por meio de hiperlinks de resultados de 

pesquisa, não violaria qualquer direito de autor dos jornalistas que os redigiram. Se qualquer 

um poderia acessar os artigos dos jornalistas livremente na página do periódico eletrônico 

que originalmente os publicava, não haveria ilícito algum em se disponibilizar atalhos para 

esses conteúdos por meio de mecanismos de busca especializados em material 

jornalístico167. 

 

Esse cenário de conflito entre os interesses dos produtores de conteúdo jornalístico, 

de um lado, e plataformas indexadoras e de busca, bem como de agregadores de conteúdo, 

de outro, evidenciou o que, internacionalmente, definiu-se como value gap, ou lacuna de 

valor, compreendida como o inconveniente desequilíbrio entre as baixas receitas percebidas 

pelos produtores de conteúdo informativo, titulares dos direitos de autor sobre as suas 

criações e os altíssimos rendimentos obtidos pelos prestadores de serviços de busca e/ou de 

agregação de conteúdo onde, ao final, é gerado o mais intenso tráfego de consultas por 

usuários da rede mundial de computadores. 

 

Aliás, a crise financeira dos jornais impressos não é recente. Na década de 1970, 

JEAN-MARIE AUBY já pontuava que “L’idée de crise de la presse est une idée 

couramment répandue.”168-169. 

 

                                                 

167 CJE, 4ª Câmara, Processo nº C-466/12, Svensson vs Retreiver Sverige. Disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dea3de77ab50064031bf9b803abc0

2dac5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxeRe0?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=EN&mode=ls

t&dir=&occ=first&part=1&cid=86675 . Acessado em: 10 de maio de 2020. 
168 Tradução livre: “A ideia de uma crise de imprensa é comumente difundida.”. 
169 AUBY, Jean-Marie et al. Droit de l’information. Paris : Dalloz, 1976, p. 92. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dea3de77ab50064031bf9b803abc02dac5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxeRe0?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86675
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dea3de77ab50064031bf9b803abc02dac5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxeRe0?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86675
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dea3de77ab50064031bf9b803abc02dac5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxeRe0?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86675
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5.2.1.  A Declaração de Hamburgo para a Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual 

 

Aos 8 de julho de 2009, em Berlim, contrapondo-se a esse cenário marcado pelo 

incremento progressivo dos lucros percebidos pelos titulares dos motores de busca e 

agregadores de conteúdo e por sucessivos reclamos de prejuízos amargados pelos produtores 

das obras indexadas ou agregadas em razão de um menor tráfego nas suas páginas 

eletrônicas, 166 organizações, editoras e empresas de comunicação assinaram a Declaração 

de Hamburgo para a Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual. Inicialmente subscrito 

pelo European Publishers Council (EPC), que congrega 27 membros da mídia europeia, e 

pela World Association of Newspapers and New Publishers (WAN-IFRA), representante de 

mais de 3.000 editoras e empresas de comunicação espalhadas por 120 países, o documento 

recebeu rápida adesão de diversas outras entidades europeias. 

 

O movimento visou, essencialmente, ao percebimento, pelos autores de obras 

intelectuais, de parcela dos lucros gerados com a exploração comercial desses conteúdos por 

motores de busca e outros agregadores na rede mundial de computadores, além do 

desenvolvimento de um mercado apto a remunerar de forma justa a produção de conteúdos 

informativos consumidos na Internet. 

 

Na oportunidade que divulgou a iniciativa adotada pelas entidades que se reuniram e 

proclamaram a Declaração de Hamburgo para a Proteção dos Direitos de Propriedade 

Intelectual, o Presidente da EPC, FRANCISCO PINTO BALSAMÃO, endereçou o tema a 

futuros subscritores por meio da seguinte asserção: 

 

A fundamental safeguard of democratic society is a free, diverse and independent 

press. Without control over our intellectual property rights, the future of quality 

journalism is at stake and with it our ability to provide our consumers with quality 

and varied information, education and entertainment on the many platforms they 

enjoy. In this declaration we call on governments worldwide to support the 

copyright of authors, publishers and broadcasters on the net.170-171 

 

                                                 

170 Tradução livre: “Uma salvaguarda fundamental da sociedade democrática é uma imprensa livre, plural e 

independente. Sem controle sobre nossos direitos de propriedade intelectual, o futuro do jornalismo de 

qualidade está em jogo e, com isso, nossa capacidade de fornecer aos nossos clientes informações de qualidade 

e variadas, educação e entretenimento nas diversas plataformas de que utilizam. Nesta declaração, exortamos 

os governos de todo o mundo a apoiarem os direitos autorais de autores, editores e emissoras na rede”. 
171 International Publishers Sign “Hamburg Declaration to Protect Intellectual Property Rights”. Disponível em 

https://www.axelspringer.com/en/press-releases/international-publishers-sign-hamburg-declaration-to-

protect-intellectual-property-rights. Publicado aos 9 de julho de 2009. Acessado em 13 de maio de 2020. 

https://www.axelspringer.com/en/press-releases/international-publishers-sign-hamburg-declaration-to-protect-intellectual-property-rights
https://www.axelspringer.com/en/press-releases/international-publishers-sign-hamburg-declaration-to-protect-intellectual-property-rights
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Menos de uma semana da apresentação da Declaração de Hamburgo, a empresa 

responsável não somente pelo motor de buscas mais utilizado como, também, por um dos 

mais destacados agregadores de conteúdo jornalístico, o Google, divulgou nota oficial 

emitida pelo seu Diretor Sênior de Mercados de Produtos, Josh Cohen, criticando essa 

movimentação de editores e de jornais. Ressaltou, a nota, que o gerador de um conteúdo 

dispõe de ferramentas desenvolvidas pelo próprio Google para fácil e rapidamente bloquear 

a indexação do seu material pelo seu motor de busca, menoscabando, assim, os pleitos 

estabelecidos na Declaração.  Destacou, ainda, que: 

 

Today, more than 25,000 news organizations across the globe make their content 

available in Google News and other web search engines. They do so because they 

want their work to be found and read -- Google delivers more than a billion 

consumer visits to newspaper web sites each month. These visits offer the 

publishers a business opportunity, the chance to hook a reader with compelling 

content, to make money with advertisements or to offer online subscriptions. If at 

any point a web publisher feels as though we're not delivering value to them and 

wants us to stop indexing their content, they're able to do so quickly and 

effectively. 

Some proposals we've seen from news publishers are well-intentioned, but would 

fundamentally change -- for the worse -- the way the web works. Our guiding 

principle is that whatever technical standards we introduce must work for the 

whole web (big publishers and small), not just for one subset or field. There's a 

simple reason behind this. The Internet has opened up enormous possibilities for 

education, learning, and commerce so it's important that search engines makes it 

easy for those who want to share their content to do so -- while also providing 

robust controls for those who want to limit access. 172-173 

 

Alguns anos antes, em 2005, o Google já enfrentara litígios contra agências de 

notícias europeias, como aquele em que contendeu com a Agence France Press, que se 

insurgira contra a geração de lucro em benefício do gigante da rede mundial de computadores 

                                                 

172 Tradução livre: “Hoje, mais de 25.000 organizações de notícias em todo o mundo disponibilizam seu 

conteúdo no Google Notícias e em outros mecanismos de pesquisa na rede mundial de computadores. Eles o 

fazem porque desejam que seu trabalho seja encontrado e lido - o Google realiza mais de um bilhão de visitas 

de consumidores a sites de jornais todos os meses. Essas visitas oferecem aos editores uma oportunidade de 

negócios, a chance de atrair um leitor com conteúdo atraente, ganhar dinheiro com anúncios ou oferecer 

assinaturas on-line. Se a qualquer momento um editor da Internet sentir que não estamos agregando valor a ele 

e desejar que paremos de indexar seu conteúdo, ele poderá fazê-lo de maneira rápida e eficaz. 

Algumas propostas que vimos de editores de notícias são bem-intencionadas, mas mudariam 

fundamentalmente - para pior - a maneira como a rede funciona. Nosso princípio norteador é que quaisquer 

padrões técnicos que introduzimos funcionem para toda a rede mundial de computadores (grandes editores e 

pequenos), não apenas para um subconjunto ou campo. Há uma razão simples por trás disso. A Internet abriu 

enormes possibilidades de educação, aprendizado e comércio, por isso é importante que os mecanismos de 

pesquisa facilitem para quem deseja compartilhar seu conteúdo - além de fornecer controles robustos para 

quem deseja limitar o acesso.”. 
173 COHEN, Josh. Working with news publishers. Disponível em 

https://publicpolicy.googleblog.com/2009/07/working-with-news-publishers.html. Publicado aos 15 de julho 

de 2009. Acessado em 13 de maio de 2020. 

https://publicpolicy.googleblog.com/2009/07/working-with-news-publishers.html
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a partir da utilização de obras de autor cujos direitos eram por ela titulados, sem a devida 

compensação financeira. Litígio milionário, esse, encerrado em meados de 2007, em acordo 

cujos termos não foram divulgados174. 

 

Como destacado por LEONHARD DOBUSCH175, críticos dessas demandas 

articuladas pelas empresas de comunicação – jornais e agências noticiosas – acusam-nas de 

falharem no desenvolvimento de novos modelos de negócios e, por essa razão, pressionarem 

entidades estatais visando a edição de novos marcos regulatórios ou até mesmo socorrerem-

se dos Tribunais. Tudo, visando a um percebimento de compensações financeiras pelos 

prejuízos que, na realidade, decorreriam do anacronismo da atuação desses autores de 

conteúdo informativo, em descompasso com as demandas de consumo da sociedade da 

informação.  

 

A Alemanha, muito provavelmente, foi o Estado europeu pioneiro a incorporar ao 

seu ordenamento regras determinando aos motores de buscas e aos agregadores de conteúdo 

o pagamento de remuneração pela utilização de matérias jornalísticas, de termos delas 

destacadas ou mesmo de resumos nas suas plataformas. Aprovada pelo Parlamento Alemão 

aos 22 de março de 2013, anos antes da Diretiva Europeia que regulamentou a questão no 

âmbito dos seus Estados-Membros, a Leistungsschutzrecht für Presseverleger176, logo que 

entrou em vigor, fez com que se estabelecesse um conflito entre o VG Media, associação de 

empresas de comunicação alemãs criada para gerir os seus direitos de autor, e o Google, que 

se recusou a negociar com a entidade. Vale destacar que parte das empresas de comunicação 

que tinham o interesse de ter as suas obras exibidas no Google News licenciaram o seu uso, 

sem custo, ao Google. A questão da necessidade do licenciamento manteve-se em litígio 

judicial até a aprovação da Diretiva Europeia que passou a regulamentar o assunto, a seguir 

abordada. 

 

 

                                                 

174 MC CARTHY, Caroline. Agence France-Presse, Google settle copyright dispute. CNET. Disponível em 

https://www.cnet.com/news/agence-france-presse-google-settle-copyright-dispute/. Publicado aos 6 de abril 

de 2007. Acessado em: 14 de maio de 2020.  
175 DOBUSCH, Leonhard. Is Google News Piracy? Publishers, Zoo Directors and Copyright. In: DOBUSCH, 

Leohnard; MADER, Philip; QUACK, Sigrid (coord.). Governance across borders: transnational fields and 

transversal themes. Berlim: epubli GmbG, 2013. 
176 Traduzida livremente para “Lei de direitos de autor para auxiliar editores da imprensa”.  

https://www.cnet.com/news/agence-france-presse-google-settle-copyright-dispute/
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5.3. A Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor e 

direitos conexos no mercado único digital 

 

Nesse cenário de evidente demanda por um posicionamento estatal na mediação do 

conflito instaurado entre autores, de um lado, e motores de busca, agregadores de conteúdo 

e sítios de internet, de outro, a União Europeia, por meio do seus Parlamento e Conselho, 

editaram a Diretiva (UE) 2019/790, aos 17 de abril de 2019 que, dentre outras questões ali 

regulamentadas, tratou do tema debatido neste capítulo.  

 

Dos itens 54 e 55 das suas considerações preliminares, pode-se extrair a motivação 

divisada pelo legislador europeu para a adoção de uma regulamentação comunitária voltada 

a remunerar titulares de direitos de autor sobre obras jornalísticas pela sua utilização, por 

terceiros, na rede mundial de computadores.  

 

Vejamos: 

 

(54) Uma imprensa livre e pluralista é indispensável para assegurar um jornalismo 

de qualidade e o acesso dos cidadãos à informação, proporcionando igualmente 

uma contribuição fundamental para o debate público e o correto funcionamento de 

uma sociedade democrática. A vasta disponibilidade de publicações de imprensa 

em linha deu origem à emergência de novos serviços em linha, como os 

agregadores de notícias ou os serviços de monitorização dos meios de 

comunicação social, para os quais a reutilização de publicações de imprensa 

constitui uma parte importante dos seus modelos de negócio e uma fonte de 

receitas. Os editores de publicações de imprensa confrontam-se com problemas 

relacionados com a concessão de licenças relativas à utilização em linha das suas 

publicações aos fornecedores desses tipos de serviços, o que torna mais difícil 

recuperarem os seus investimentos. Se os editores das publicações de imprensa 

não forem reconhecidos como titulares de direitos, a concessão de licenças e o 

respeito dos direitos nas publicações de imprensa relativamente às utilizações em 

linha pelos prestadores de serviços da sociedade da informação no contexto digital 

são, muitas vezes, complexos e ineficientes.  

(55) A contribuição em termos financeiros e organizativos dos editores para a 

produção de publicações de imprensa tem de ser reconhecida e mais encorajada, a 

fim de garantir a sustentabilidade do setor da edição e, por conseguinte, promover 

a disponibilidade de informação fidedigna. É, portanto, necessário estabelecer à 

escala da União uma proteção jurídica harmonizada para publicações de imprensa 

no que diz respeito às utilizações em linha pelos prestadores de serviços da 

sociedade da informação, sem afetar as regras em vigor em matéria de direitos de 

autor no direito da União aplicáveis às utilizações privadas ou não comerciais de 

publicações de imprensa por utilizadores individuais, nomeadamente caso esses 

utilizadores partilhem publicações de imprensa em linha[...].177 

 

                                                 

177 Diretiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=es. Acesso em 16 de maio de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=es
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Assim, com o escopo de proteger essa “imprensa livre e pluralista”, tida como 

indispensável “para o debate público e o correto funcionamento de uma sociedade 

democrática”, o órgão legislativo da Comunidade Europeia optou por reforçar a proteção 

concedida às empresas de comunicação como titulares de direitos de autor a serem tutelados 

num cenário de “vasta disponibilidade de publicações de imprensa em linha”.  

 

No entanto, a União Europeia delimitou, na Diretiva, o conceito de publicação de 

imprensa “[...] de forma que abranja apenas publicações jornalísticas, publicadas em todos 

os suportes, incluindo em papel, no contexto de uma atividade económica que constitui uma 

prestação de serviços ao abrigo do direito da União”. Além disso, expressamente excluiu, 

para fins da regulamentação, “[...] publicações periódicas com fins científicos ou 

académicos, tais como revistas científicas” e “[...] sítios Internet, como blogs, que fornecem 

informações como parte de uma atividade que não é desenvolvida no âmbito da iniciativa, 

da responsabilidade editorial ou sob o controlo de um prestador de serviços, como um editor 

de notícias.”178. 

 

O texto original da Diretiva era mais abrangente do que o aprovado ao final. Sem 

restringir as modalidades de utilização no ambiente digital das publicações de imprensa que 

deveriam ser objeto de compensação, a obrigação decorrente do primevo artigo 11 da 

Diretiva já era referida pela imprensa e conhecida nos meios acadêmicos, antes da final 

publicação do Diploma, pela alcunha “taxa de link”. Isso, porque uma leitura da redação 

original proposta para o dispositivo conduziria o exegeta à conclusão que qualquer 

direcionamento para os conteúdos jornalísticos realizado por meio de plataformas da rede 

tituladas por terceiros, inclusive mero resultado de buscas, poderia demandar o pagamento 

de uma remuneração aos autores das obras referidas. 

 

No texto atual, porém, implementou-se uma série de alterações, dentre elas a do 

artigo 15 (anterior artigo 11) da Diretiva, segundo o qual “A proteção concedida ao abrigo 

do primeiro parágrafo não se aplica à utilização de hiperligações”. Isso, de modo a impedir 

que, sem qualquer compensação financeira, reportagens ou textos inteiros sejam 

reproduzidos por agregadores de conteúdo, apesar de permitir-se, a partir dessa ressalva 

incorporada à versão final do texto legal, a utilização de links para se exibirem resultados de 

                                                 

178 Diretiva (UE) 2019/790, item 56 das considerações preliminares. 
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pesquisas realizadas por meio de motores de busca. 

 

Tampouco restou vedada a utilização de pequenos trechos, de extratos, ou a 

reprodução de palavras isoladas de textos jornalísticos, por agregadores de conteúdo. 

Conforme a redação final da regulamentação aprovada, dependerá de licenciamento a 

reprodução integral ou abusiva, ou de grandes trechos, das obras. Isso, porque também foi 

inserida na versão ao final aprovada do artigo 15 da Diretiva (UE) 2019/790 prescrição 

segundo a qual “[o]s direitos previstos no primeiro parágrafo não se aplicam à utilização de 

termos isolados ou de excertos muito curtos de publicações de imprensa.”. 

 

Ainda assim, a Diretiva (UE) 2019/790 provocou fortes reações no meio digital. 

Plataformas agregadoras de conteúdo como o Flipboard e o Google News ensaiaram 

manifestações contra a implantação desse novo marco protetivo aos criadores de conteúdo 

no ambiente eletrônico. O Google, por exemplo, em 2014, quando a Espanha aprovou 

regulamentação semelhante, já havia encerrado, naquele país, as atividades do Google News. 

Alardeou-se que o gigante da Internet faria o mesmo em todo território de vigência da 

Diretiva. 

 

Na realidade, a aprovação da Diretiva (UE) 2019/790 marca o início de um novo 

paradigma regulatório para o ambiente digital. Ao menos no tocante à proteção aos direitos 

de autor. Como o acertadamente divulgado pela agência francesa de informações 

corporativas Leaders League: 

 

This is a big change in web regulation: until now, in the eyes of the law, platforms 

were considered as passive hosts, not responsible for what was uploaded to their 

sites. But with the evolution of the internet this dogma has become increasingly 

obsolete: the web is now the number-one source of consumption of information 

and music.179-180 

 

Apesar de o Reino Unido ter sido um dos 19 membros da Comunidade Europeia a 

inicialmente apoiar o projeto que redundou na edição da Diretiva (UE) 2019/790, há fortes 

                                                 

179 Tradução livre: “Essa é uma grande mudança na regulamentação da rede mundial de computadores: até 

agora, aos olhos da lei, as plataformas eram consideradas hospedeiros passivos, não responsáveis pelo que foi 

carregado em suas páginas. Mas com a evolução da Internet, esse dogma tornou-se cada vez mais obsoleto: a 

web agora é a fonte número um de consumo de informações e música.”. 
180 EUROPEAN Copyright Directive: What do articles 15 and 17 mean? Leaders League, 24 jun. 2019. 

Disponível em https://www.leadersleague.com/en/news/european-copyright-directive-what-do-articles-15-

and-17-mean. Acesso em 17 de maio de 2020. 

https://www.leadersleague.com/en/news/european-copyright-directive-what-do-articles-15-and-17-mean
https://www.leadersleague.com/en/news/european-copyright-directive-what-do-articles-15-and-17-mean
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indícios, agora reforçados com a confirmação do BREXIT, que não incorporarão as 

diretrizes do novo Diploma ao seu ordenamento. Na esteira da sua postura crítica às políticas 

mais recentemente adotadas pela União Europeia, o Primeiro Ministro Britânico Boris 

Johnson, já em 27 de março de 2019, publicou na sua conta do Twitter (@BorisJohnson): 

“The EU’s new copyright law is terrible for the internet.”181.  

 

A França, pioneira a transpor para o seu ordenamento as novas regras da Diretiva 

(UE) 2019/790, provocou reação do Google, que já anunciou intenção de alterar a forma 

como resultados de pesquisa ali aparecem a partir da utilização dos seus motores de busca 

para evitar a imposição de qualquer compensação pela utilização de obra de empresas 

jornalísticas.  Richard Gingras, vice-presidente de notícias do Google declarou, ainda sobre 

a legislação francesa, “[w]e don’t accept payment from anyone to be included in search 

results. We sell ads, not search results, and every ad on Google is clearly marked. That’s 

also why we don’t pay publishers when people click on their links in a search result”182-183.  

 

No início de abril de 2020, a autoridade concorrencial francesa já havia determinado 

ao Google a necessidade “[...] de conduire des négociations de bonne foi avec les éditeurs 

et les agences de presse sur la rémunération de la reprise de leurs contenus protégés”184, 

impondo um prazo de três meses para que se estabelecessem tratativas. A intervenção 

administrativa naquele país fundamentou-se na premissa dos órgãos de defesa da 

concorrência no sentido que “[…] les pratiques de Google à l’occasion de l’entrée en 

vigueur de la loi sur les droits voisins étaient susceptibles de constituer un abus de position 

dominante, et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse”185 e 186. 

                                                 

181 Tradução livre: “A nova lei de direitos de autor da União Europeia é terrível para a Internet”. 
182  Tradução livre: “Não aceitamos pagamento de ninguém para ser incluído nos resultados de pesquisa. Nós 

vendemos anúncios, não resultados de pesquisa, e todos os anúncios no Google estão claramente marcados. É 

também por isso que não pagamos aos editores quando as pessoas clicam em seus links em um resultado de 

pesquisa”. 
183 KAYALI, Laura. Google refuses to pay publishers in France. Politico, 25 set. 2019. Disponível em: 

https://www.politico.eu/article/licensing-agreements-with-press-publishers-france-google. Acesso em: 18 de 

maio de 2020. 
184 Tradução livre: “[...] de conduzir negociações de boa-fé com editores e agências de imprensa sobre a 

remuneração pela utilização do seu conteúdo protegido”. 
185 Tradução livre: “[...] as práticas do Google, no momento em que entra em vigor a lei de direitos conexos, 

são suscetíveis de configurar abuso de posição dominante e causar danos graves e imediatos ao setor de 

imprensa”. 
186 PIQUARD, Alexandre. Droit d’auteur : Google sommé de négocier avec les médias pour rémunérer la 

reprise d’extraits de contenus. Le Monde, 09 abr. 2020. Disponível em: 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/09/droit-d-auteur-l-autorite-de-la-concurrence-donne-

raison-aux-medias-contre-google_6036097_3234.html. Acessado em: 19 de maio de 2020. 

https://www.politico.eu/article/licensing-agreements-with-press-publishers-france-google/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/09/droit-d-auteur-l-autorite-de-la-concurrence-donne-raison-aux-medias-contre-google_6036097_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/09/droit-d-auteur-l-autorite-de-la-concurrence-donne-raison-aux-medias-contre-google_6036097_3234.html
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Após diversos meses de negociação, finalmente em janeiro de 2021 a Alliance de la Presse 

d’information Génerale (APIG) e o Google teriam celebrado um acordo sobre a remuneração 

dos direitos sobre conteúdos jornalísticos protegidos pela legislação francesa, cujos detalhes 

são mantidos sob cláusula de confidencialidade. 

 

Na Alemanha, país onde legislação similar foi editada no início da década passada, 

grande parte dos veículos rendeu-se ao poder do Google, diante da diminuição do tráfego 

nas suas páginas eletrônicas em razão de resultados de busca mais tímidos fornecidos por 

meio das pesquisas no motor de busca daquela empresa.  

 

Mesmo em países não subordinados à legislação da Comunidade Europeia, podemos 

divisar iniciativas estatais voltadas a regulamentar a questão dos direitos de autor sobre obras 

jornalísticas utilizadas no ambiente virtual. Nessa linha, o governo australiano está em vias 

de determinar ao Google e ao Facebook que compartilhem com jornais e demais editores as 

receitas de publicidade que percebem com a utilização de conteúdos produzidos por esses 

últimos. Até o momento de elaboração o presente estudo, identificamos incipiente 

movimentação da ACCC (Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores), voltada 

a atuar nessa questão, por meio do estímulo a uma negociação entre os envolvidos. 

 

Não deixemos de mencionar iniciativas dos gigantes do ambiente virtual, Google e 

Facebook, dentre outros, voltadas a apoiar autores de conteúdo jornalístico. Enquanto jornais 

de maior porte adotam medidas para evitar que titulares de mecanismos de busca e de 

agregadores de conteúdo lucrem no ambiente virtual da rede mundial de computadores com 

a utilização das suas obras, veículos da mídia de menor porte muitas vezes se beneficiam 

dos resultados de buscas para aumentar o tráfego nas suas páginas. Para proteger essa relação 

de mutualismo, o Google anunciou a criação de um fundo para apoiar os menores jornais, 

durante a crise da pandemia (COVID-19), valorizando, principalmente, os produtores de 

conteúdo jornalístico consumido localmente187. Isso sem contar com doações do de grandes 

plataformas à ICFJ (International Center for Journalists), para que a entidade apoie 

profissionais que atuam na cobertura da evolução da doença188. 

 

                                                 

187 Conforme https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/ . Acesso em 19 de 

maio de 2020. 
188 Conforme https://www.icfj.org/icfj-forum-get-latest-covid-19-resources. Acesso em 19 de maio de 2020. 

https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/
https://www.icfj.org/icfj-forum-get-latest-covid-19-resources
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5.4. Motores de busca e agregadores de conteúdo no País 

 

No Brasil, onde os conteúdos jornalísticos, como já vimos, são disponibilizados em 

suporte físico e digital — pelos seus próprios autores — e igualmente por terceiros, no 

ambiente virtual, como resultado de pesquisas realizadas por motores de busca ou, ainda, em 

plataformas agregadoras de conteúdo, sem que nestes últimos casos essas empresas terceiras 

da rede mundial de computadores (não autoras) suportem qualquer custo desta ação, nesse 

contexto, em outubro de 2012, nada menos do que 154 jornais do País anunciaram que 

desindexariam as suas obras do Google News189. Esses, na realidade, os filiados à Associação 

Nacional de Jornais – ANJ e titulares de aproximadamente 90% dos periódicos informativos 

brasileiros que circulavam à época.  

 

Mesmo que não haja regra no nosso ordenamento regulamentando especificamente 

a indexação e a disponibilização de material jornalístico na rede mundial de computadores 

em resultados de pesquisas na Internet, dispondo, assim, sobre a necessidade de autorização 

dos titulares de direito de autor das obras jornalísticas para o seu acesso por meio de 

hiperlinks gerados a partir da utilização de mecanismos de busca e de sofisticados algoritmos 

e mesmo que a Lei de Direitos Autorias em vigor, no seu artigo 46, incisos I, letra “a”, e 

VIII, tenha previsto, na relação das limitações aos direitos de autor, a licitude da reprodução 

na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários 

ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram 

transcritos, ou, ainda, a possibilidade da reprodução, sem ônus, de pequenos trechos de obras 

dês que não se prejudique a sua exploração normal nem cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses dos autores, ainda assim, parece-nos conveniente debater a licitude da 

atuação de  motores de buscas e de agregadores de conteúdo no País. Isso, porque – para 

exercerem as suas atividades – a utilização de conteúdo jornalístico cuja autoria é titulada 

por terceiros não é um detalhe eventual dessas plataformas do ambiente virtual. Na realidade, 

as obras das empresas jornalísticas são insumos indispensáveis tanto à atividade de buscas, 

quanto à agregação de conteúdos. E por essa utilização extremamente rentável, os autores 

                                                 

189 RODRIGUES, Maria José da Cruz. Práticas de Indexação na Imprensa. O Arquivo e Centro de 

Documentação do Grupo Controlinveste. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências da Informação 

da Universidade Fernando Pessoa. Porto, 2013. p. 10.  
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não são remunerados.  

 

Sem termos a pretensão de, neste capítulo, esgotarmos o tema, podemos lembrar lição 

de SERGIO VIEIRA BRANCO JÚNIOR no sentido que “O denominador comum das 

limitações indicadas no artigo 46 da LDA é evidentemente o uso não comercial da obra. 

Concomitantemente a esse requisito, a lei valoriza o uso com caráter informativo, 

educacional e social.”190.  

 

Tudo, na esteira do que já era estabelecido no artigo 9.2 da Convenção da União de 

Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (CUB), de 1886, segundo o qual aos 

ordenamentos internos dos países signatários é facultado permitir a reprodução de obras em 

casos especiais “[...] contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem 

cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor”. 

 

Não bastasse, a atuação dos mecanismos de busca e dos agregadores de conteúdo, no 

País, percebendo receitas por meio da utilização comercial direta ou indireta de conteúdos 

jornalísticos de terceiros, redunda em reprovável abuso de direitos de quem o protagoniza. 

Conceito, esse, que — leciona MENEZES CORDEIRO — foi desenvolvido por LAURENT 

para indicar uma série de situações em que, apesar de se reconhecer a existência de um 

direito do violador, sua conduta seria condenável por irregularidades no exercício de tal 

prerrogativa191.  O abuso de uma limitação ao direito de direito de autor poderia, pois, ferir 

a ordem jurídica ao redundar num desvirtuamento da sua finalidade social que, no caso, 

repita-se, deveria se constituir na garantia da circulação da informação. E, não, no 

enriquecimento de titulares de plataformas da rede mundial de computadores em detrimento 

de autores de conteúdo jornalístico. 

 

A respeito, SERGIO CAVALIERI FILHO reforça: 

 

O que caracteriza o abuso do direito, portanto, é o seu anormal exercício, assim 

entendido aquele que se afasta da ética e da finalidade social ou econômica do 

direito. 

O fundamento principal do abuso de direito é impedir que o direito sirva como 

                                                 

190 BRANCO JUNIOR, Sergio Vieira. Direitos Autorais na Internet e Uso de Obras Alheias. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2007. p. 66. 
191 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da Boa Fé no Direito Civil. Vol. II. Coimbra: 

Almedina, 1984. pp. 661, 670 e 671. 
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forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com finalidade 

distinta daquela a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o titular do direito 

se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato substancialmente ilícito. 

E a realidade demonstra ser isso perfeitamente possível: a conduta está em 

harmonia com a lei, mas em rota de colisão com os seus valores éticos, sociais e 

econômicos – enfim, em confronto com o conteúdo axiológico da norma legal. 192 

 

Segundo EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO, o ato abusivo manifesta-se de 

forma distinta de um ato ilícito típico porquanto decorre do exercício de um direito subjetivo, 

em tese, lícito. Ora fundamentado no animus nocendi de quem o exercita, ora na vantagem 

socialmente indesejada em detrimento de terceiros,  

 

[...] o abuso do direito é uma modalidade de ato ilícito, ainda que realizado através 

do uso de uma das categorias principais do direito, que é o direito subjetivo. Para 

isso, dentro dos pressupostos da responsabilidade civil, é preciso que o agente 

tenha exercido o direito, que deste exercício tenha se provocado um dano, e exista 

um nexo de causalidade entre ato e dano.193 

 

Incorporado ao ordenamento espanhol a partir da reforma do código Civil de 1974 

(art. 7.2) e presente no BGB alemão exclusivamente quando comprovada a intenção de 

causar dano de quem pratica a conduta (§ 226), no Código Civil de 1916 era uma modalidade 

de ato ilícito, decorrente do não exercício regular de um direito (art. 160, inc. I). 

 

EDUARDO TOMASEVICIUS ressalta, ainda sobre o tema, que o Código Civil de 

2002 finalmente dispensou a exigência do animus nocendi para, adotando uma concepção 

objetiva do abuso do direito, estabelecer como o critério da sua observação a transcendência 

aos limites impostos pela finalidade econômica ou social do direito subjetivo exercido.194 

 

Interessante ponderar, em adição, que a mencionada forma de atuação de gigantes da 

Internet como o Google (por meio de seu mecanismo de busca ou do agregador Google 

News) teria o condão de configurar, sob o prisma do ordenamento pátrio, ilícito 

concorrencial, já que tipificado no artigo 195 da Lei 9.279, de 1996, como crime, entre outras 

condutas, o emprego de “meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem”. 

                                                 

192 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. pp. 

172-173. 
193  TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O princípio da boa-fé no direito civil. São Paulo: Almedina, 2020, 

pp. 209-210. 
194  Idem, p. 220. 
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E ainda que não fosse a situação resolvida pelo abuso de uma limitação ao direito de 

direito de autor, ou pela desleal concorrência, subsidiariamente se aplicaria à hipótese a 

vedação ao enriquecimento sem causa dos titulares dessas plataformas da rede mundial de 

computador. 

 

 

5.4.1. Enriquecimento sem causa dos motores de busca e agregadores de conteúdo no País 

 

ANTONIO CARLOS MORATO já lembrava195 que o profeta Habacuque estabelecia 

condenação explícita a quem enriquece sem causa, em detrimento de terceiro, determinando: 

“Ai de quem enriquece com aquilo que não é seu” (Habacuque: Capítulo 2, Versículo 6). 

FABIO JUN CAPUCHO, ao igualmente discorrer sobre as origens do enriquecimento sem 

causa, nos remete ao preceito moral que remonta à Grécia e, particularmente, à obra de 

Aristóteles, Ética a Nicômaco, tendo firmado as suas bases no período clássico do direito 

romano196.  

 

Fonte de obrigação de ordem quase contratual, como admitido em maior escala na 

França do século XIX de POTHIER, meio de tutela do equilíbrio patrimonial, conforme se 

lecionou na Alemanha de SAVIGNY ou, ainda, o resultado da intervenção em direito alheio, 

como preconizado por FRITZ SCHULTZ, preferimos nos filiar à tese de que a vedação ao 

enriquecimento sem causa é um princípio que desempenha uma fonte autônoma de 

obrigações, ao lado das declarações de vontade e das decorrentes da responsabilidade 

civil197. 

 

Em suma, a vedação ao enriquecimento sem causa deve ser vista antes de como 

um princípio jurídico que traduz a necessidade de tutelar a igualdade nas relações 

jurídicas e cuja força normativa possibilita a sua configuração como fonte de 

obrigação restitutória, embora essa emanação não o esgote integralmente.198 

 

                                                 

195 MORATO, Antonio Carlos. A aplicação dos princípios contratuais sociais no enriquecimento sem causa. 

In: CASSETTARI, Christiano (coord.). 10 anos de vigência do Código Civil Brasileiro de 2002: estudos em 

homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 294. 
196  CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento sem causa no código civil brasileiro. 184 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, pp. 16-18. 
197  CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento sem causa no código civil brasileiro. 184 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, pp. 82-93 e 98. 
198  Idem, p. 103. 
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No entanto, pelo menos em relação ao nosso ordenamento, mister sublinhar que o 

enriquecimento sem causa não era uma cláusula geral explícita até a edição do Código Civil 

de 2002. De fato, o Código Civil de 1916 carecia de dispositivo expresso que estabelecesse, 

de forma genérica, o enriquecimento sem causa como uma fonte de obrigação. No mais das 

vezes — e quando possível — conflitos cujas hipóteses de dirimição não eram 

especificamente previstas pelo ordenamento, decidiam-se com base na equidade.  

 

 A vedação ao enriquecimento sem causa somente fora estabelecida pelo legislador 

em relativamente poucos casos específicos durante a vigência do Código Beviláqua. Como, 

por exemplo, no seu artigo 51, ao determinar que o possuidor de má-fé tinha direito às 

despesas de produção e custeio contra o proprietário reivindicante, no art. 514, relativo ao 

possuidor de má-fé e a deterioração da coisa, no artigo 541, referente à atribuição patrimonial 

por avulsão e em algumas outras hipóteses ainda hoje disciplinadas por dispositivos análogos 

do Código Civil de 2002. 

 

No entanto, razoável admitir-se, ainda na vigência do Código Civil de 1916, que a 

condenação ao enriquecimento injustificado se consubstanciava num princípio geral de 

direito. Um princípio permanente no tempo e no espaço, abraçado pelas legislações 

modernas. Preconizar-se-ia, sob essa ótica, a aplicação do artigo 4º da vigente Lei de 

Introdução, se não couber analogia. Na falta desta, deveria ser tomada, para dirimir hipóteses 

já não especificamente regulamentadas, a vedação ao enriquecimento sem causa como 

princípio geral do direito. Havia como se divisar, desta maneira, durante a vigência do 

Código Beviláqua, uma cláusula geral — tácita, devemos ressaltar — de combate ao 

enriquecimento sem causa no direito privado brasileiro, apta a orientar o exegeta. 

 

Pela primeira vez no ordenamento pátrio, repita-se, no Código Civil de 2002, a 

vedação ao enriquecimento sem causa foi introduzida como uma cláusula de aplicação geral, 

projetando efeitos sistematicamente sobre a interpretação e a aplicação de regras de todo o 

diploma. A partir da introdução desta cláusula geral, adotou-se uma postura normativa que 

passou a facilitar a atuação do magistrado na utilização de valores éticos (a vedação ao 

enriquecimento sem causa) em situações casuisticamente não disciplinadas. 

 

Repita-se que a aludida inovação do Código Civil de 2002 não foi a introdução da 

vedação ao enriquecimento sem causa no ordenamento. Tal óbice já orientava o nosso 



135 

 

exegeta: ora mediante a aplicação de prescrições então expressas nos nossos diplomas para 

circunstâncias específicas, ora pelo reconhecimento da sua vigência como cláusula geral, 

conforme o defendido por aqueles que na vedação ao locupletamento indevido reconheciam 

um princípio geral do direito. As sementes do instituto há muito já haviam sido plantadas no 

direito brasileiro. No entanto, somente a partir do Código de 2002 foi inserido expressamente 

no sistema como uma cláusula geral expressa, uma fonte de obrigações autônoma. 

 

 Disciplinado nos artigos 884 a 886 do Código Civil de 2002, o 

enriquecimento sem causa ocupa, sem dúvida, uma terceira categoria de fonte de obrigações, 

ao lado dos negócios jurídicos e da responsabilidade civil. A norma do artigo 884 do Código 

Civil brasileira de 2002 apresenta-se, segundo MENEZES LEITÃO199, como um princípio 

em forma de norma, por meio do qual se institui uma fonte genérica de obrigações, segundo 

o qual o enriquecido fica obrigado a restituir ao empobrecido (ou ao não beneficiado, como 

veremos a seguir) a vantagem que injustamente obteve à custa dele. 

  

A opção do legislador de 2002 pela positivação de uma cláusula geral que veda o 

enriquecimento sem causa, abandonando a técnica meramente casuística, na realidade teria 

confirmado uma tendência adotada dos tribunais brasileiros, como muito bem apontado por 

MICHELON JR200. Constatada uma tensão entre a ausência de justa causa apta a 

fundamentar uma atribuição patrimonial, o sistema prescreve, como consequência, a 

obrigação de restituir o patrimônio que migrou da titularidade de alguém para a de outrem. 

 

 De acordo com a cláusula geral do artigo 884 do Código Civil de 2002, teríamos os 

seguintes pressupostos constitutivos do enriquecimento sem causa: a) existência de um 

enriquecimento; b) obtenção desse enriquecimento à custa de outrem; e c) ausência de causa 

justificativa para essa atribuição patrimonial. Complementando a formatação do instituto, 

como bem observa HIDELBRAND201, e para aplacar o temor que instituto tivesse incidência 

indiscriminada, o legislador pátrio optou por estabelecer no artigo 886 do diploma, 

                                                 

199 MEZEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no novo código Civil Brasileiro. 

Revista CEJ – Centro de Estudos Judiciários n. 25, pp. 24-33, abr./jun. 2004. p. 25. 
200 MICHELON JR., Cláudio. Direito Restitutório: enriquecimento sem causa, pagamento indevido, gestão de 

negócios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 36. 
201 HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes. Pressupostos da obrigação de restituir o enriquecimento sem causa 

no Código Civil Brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. p. 89. 
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expressamente, a subsidiariedade da sua aplicação. 

 

 Fonte essencial das obrigações no Código Civil de 1916, o ato humano voluntário 

sempre fora destacado como elemento essencial para a gênese de obrigações negociais e 

obrigações por atos ilícitos. No entanto, o enriquecimento sem causa (ao lado do pagamento 

indevido e da gestão de negócios) tem como fundamento essencial, no Código de 2002, o 

princípio da conservação estática dos patrimônios. O legislador, nesses institutos, 

reconheceu fontes autônomas de obrigações absolutamente desprendidas da noção de atos 

voluntários. 

 

Sucede que o enriquecimento sem causa não deve se inscrever às hipóteses de 

exclusivo deslocamento patrimonial, como seu fundamento único, independente de ato 

jurídico do que será reconhecido como devedor. Uma ação contrária ao Direito, uma 

intervenção objetivamente ilícita no direito alheio, pode também fundamentá-lo, 

demandando resposta jurídica correspondente à necessidade de restituir o resultado desta 

intervenção, como nos casos de lucro por intervenção. 

 

Os direitos de autor titulados pelos titulares das obras jornalísticas, individuais, no 

caso o jornalista, ou coletivas, tratando-se da integralidade do periódico publicado, garantem 

aos seus detentores o monopólio da sua fruição. A utilização desses textos informativos — 

ora em resultados de pesquisas de motores de busca, ora aglutinando os conteúdos em 

agregadores — com a obtenção de proveito econômico gera o dever de restituir ao menos 

parte desse benefício. Nesses casos, de fato, não há propriamente um deslocamento de bens 

ou de direitos de uma pessoa a outra, razão porque alguns doutrinadores criticam a tese 

aparentemente majoritária da doutrina brasileira, segundo a qual o fundamento único do 

enriquecimento sem causa seria a conservação estática dos patrimônios. Mas há evidente 

lucro da intervenção passível de resposta por parte do ordenamento. 

 

 Tal relação fenomênica, da desnecessidade do empobrecimento de uma parte, com o 

enriquecimento da outra, depreende-se da locução “à custa”, expressamente grafada no 

artigo 884, do Código Civil de 2002. Não há, entretanto, necessidade de que o valor migre 

imediatamente de um para outro, havendo traslado patrimonial direta e imediatamente. 

Somente é demandado que uma parte obtenha lucro aproveitando-se de direitos titulados por 

terceiro. Mesmo que o terceiro não empobreça com isso. 
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Ressaltemos, finalmente, que, de acordo com o artigo 886 do Código Civil, a 

aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa (cláusula geral) é limitada a hipóteses 

em que o nosso ordenamento não estabeleça outro remédio jurídico. Havendo a possibilidade 

de a restituição ser realizada a partir da aplicação de normas positivadas outras que 

regulamentem as relações jurídicas do direito privado, não se socorre às regras do 

enriquecimento, ou do lucro da intervenção. 

 

O reconhecimento do enriquecimento sem causa como fonte geral e autônoma de 

obrigações nos parece ter sido muito bem abordado, no recente Enunciado 620 do Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, editado após a conclusão da VIII 

Jornada de Direito Civil. Nos termos do referido Enunciado, “[a] obrigação de restituir o 

lucro da intervenção, entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração 

não autorizada de bem ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem 

causa”. Alinhando-nos a esse entendimento, reforçamos a nossa concordância com os que 

defendem não haver necessidade do debate sobre o prejuízo efetivamente suportado pelos 

autores de conteúdo jornalístico utilizado na rede mundial de computadores, podendo o 

exegeta e aplicador do Direito prescindir, assim, da Súmula 403, porque inadequada para a 

resolução de conflitos dessa natureza. Ainda que indenização e pagamento devido por lucro 

da intervenção possam ser reclamados, cumulativamente, em um mesmo pleito. 

 

Assim, e segundo regras já plenamente em vigor no nosso ordenamento, não somente 

por (i.) abusos na utilização de direitos de autor de produtores de conteúdo jornalístico — 

justificada em limitações de direitos de autor — divisados na conduta de titulares de motores 

de busca e de mecanismos de pesquisa na rede mundial de computadores; mas, igualmente, 

em razão de (ii.) danos que possam causar aos autores pela utilização indevida das suas 

obras; sem contar, ainda, (iii.) a necessidade de destinarem aos titulares de direitos de autor 

parte do lucro obtido em razão do proveito obtido a partir da utilização de obras por eles 

tituladas, independente de terem sofrido prejuízo, podemos concluir já haver em nosso 

ordenamento regras plenamente aptas a orientar o exegeta no enfrentamento da questão da 

atividade realizada por motores de busca e agregadores de conteúdo no ambiente virtual, 

independentemente da edição de novas regras específicas sobre o tema, a exemplo da 

Diretiva (UE) 2019/790. 
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Sob a ótica de fundamentos legais nesse sentido e inspirada por acordos 

internacionais para o uso de conteúdo jornalístico entre empresas de mídia e gigantes da 

tecnologia, A Associação Nacionais de Jornais – ANJ requereu ao Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE, no início de 2021, incremento dos esforços nas investigações 

realizadas desde 2019 pela entidade para averiguar conduta anticompetitiva na não 

remuneração adequada, pelo Google, de veículos de comunicação produtores de conteúdo 

jornalístico. 

 

 

5.4.2. Propostas legislativas, no País, sobre o tema 

 

Como fizemos em capítulo precedente, antes de debatermos os Anteprojetos de 

reforma da Lei de Direitos Autorais encaminhados à Presidência da República em 2010 (pelo 

então Ministro da Cultura JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA) e em 2011 (pela à época 

Ministra ANNA MARIA BUARQUE DE HOLLANDA), indicaremos como a questão dos 

direitos de autor na rede mundial de computadores foi enfrentada no Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 3.133, de 2012, de autoria do Deputado Federal NAZARENO 

FONTELES, do PT do Piaui. Isso, para depois nos debruçarmos rapidamente sobre Projeto 

de Lei da Câmara dos Deputados nº 2.370, de 2019, de autoria da Deputada Federal 

JANDIRA FEGHALI, do PC do B do Rio de Janeiro. 

 

No relativo aos dispositivos que dispõem especificamente sobre as limitações aos 

direitos de autor, o Projeto NAZARENO não propõe alterações que impactariam diretamente 

nos direitos de autor no ambiente virtual. No entanto, as prescrições axiológicas inseridas no 

seu artigo 1º, como a de que o sistema de proteção aos titulares de direitos de autor e conexos 

passaria a se orientar “[...] pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos 

direitos autorais e de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos 

fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional” e que a proteção dos direitos 

autorais deve atentar “[...] à defesa do consumidor” pode sugerir um afrouxamento da defesa 

dos produtores de conteúdo jornalístico, em benefício de um direito do consumidor de 

acessá-lo na rede mundial de computadores, o que nos parece descabido em um diploma 

voltado a proteger especificamente os titulares dos direitos sobre as obras.  

 

Os dois Anteprojetos voltados à revisão da Lei de Direitos Autorais acima referidos 
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igualmente transcendem o intuito original e histórico de, no seu corpo normativo, proteger 

os direitos de autor e conexos para tutelar o acesso à cultura, à educação, à informação e ao 

conhecimento (cf. Anteprojeto JUCA FERREIRA, artigo 3º-A)  ou para enfatizar a 

necessidade de equilíbrio da tutela com os demais direitos fundamentais e sociais, 

ressalvando que a interpretação restritiva dos negócios jurídicos ao assunto atinentes deve 

atender à finalidade específica para qual foram celebrados (cf. Anteprojeto ANNA DE 

HOLLANDA, artigos, 1º, parágrafo único, e 4º). Especificamente em relação à reprodução 

de obras jornalísticas, esse último Anteprojeto inova ao propor, para a reforma do artigo 46, 

inciso III do Diploma, a possibilidade de reprodução de notícias e relatos de acontecimentos, 

sem autorização dos seus autores unicamente para matérias “[...] que tenham caráter 

meramente informativo”, excluído da limitação, desta forma, artigos de opinião como 

editoriais e colunas. 

 

No mais, não há alterações propostas nos Anteprojetos JUCA FERREIRA e ANNA 

DE HOLLANDA nem no Projeto NAZARENO que refletiriam no tema aqui debatido. 

Podemos dizer, assim, terem tratado o assunto dos direitos de autor na Internet com timidez. 

 

Já o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 2.370, de 2019, de autoria da 

Deputada Federal JANDIRA FEGHALI, do PCdoB do Rio de Janeiro, atualmente em 

tramitação, propõe algumas novas diretrizes para a regulamentação dos direitos de autor na 

rede mundial de computadores. Insere, no que seria o parágrafo segundo do artigo 29 da Lei, 

disposição segundo a qual: 

 

O provedor de aplicações de Internet que exerce essa atividade de forma 

organizada, profissionalmente e com fins econômicos em território nacional e que 

permita que terceiros coloquem obras à disposição do público sem autorização 

prévia de seus titulares poderá ser responsável por remunerar os titulares de 

direitos autorais em decorrência dessa colocação à disposição do público, nos 

termos dos arts. 88-A e 88-C. 

 

No entanto, a maior inovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 2.370, 

de 2019, pelo menos par os fins do debate realizado nesse capítulo, a inserção de um novo 

capítulo na Lei de Direitos Autorais, intitulado “Da utilização da obra na Internet”.  

 

Neste capítulo, há inicialmente a previsão do titular da obra, como a jornalística, 

notificar o provedor de aplicações de Internet, titular de mecanismo de buscas ou de 
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agregador de conteúdo, para que seja cessada a disponibilização realizada sem a sua 

autorização (art. 88-A, inciso I) ou obter a devida remuneração (art. 88-A, inciso II). Isso, 

inclusive se tal disponibilização tenha sido realizada por iniciativa de terceiros (art. 88-C). 

 

No entanto, em nenhum dos anteprojetos e projetos de lei examinados, nem mesmo 

no Projeto JANDIRA — dotado de capítulo específico sobre a utilização de obra na Internet 

— há uma clara diferenciação entre o benefício obtido pelas plataformas digitais, no País, 

com a utilização da obra jornalística por meio de hyperlinks divulgados em resultados de 

pesquisa e com a utilização de obras jornalísticas indexadas e aglutinadas em agregadores 

de conteúdo. Dessa forma, o exegeta e aplicador do Direito ainda deverá lançar mão, mesmo 

aprovados os projetos, do exame casuístico das violações também sob as óticas do abuso do 

direito e do lucro da intervenção, valendo-se da doutrina que se desenvolverá sobre o tema 

e de um repertório jurisprudencial a ser firmado. 

 

Mais recentemente, dois projetos de lei passaram a tramitar com propostas de 

regulamentação do assunto em debate. Dentre eles, o Projeto Lei do Senado nº 4225/2020, 

de relatoria do Deputado ANGELO CORONEL (PSD-BA), voltado a “[...] atualizar a Lei 

de Direitos Autorais para que os profissionais e os veículos produtores de notícias e conteúdo 

jornalístico na internet possam ser remunerados pela utilização de suas publicações de 

imprensa por provedores de aplicações de internet”, o que é proposto mediante a inserção de 

um artigo 88-A na Lei de Direitos Autorais. Dispositivo, esse, que prescreveria tanto a 

faculdade de produtores de conteúdo informativo notificarem terceiros que o exploram na 

rede mundial de computadores para que cessem a utilização como, igualmente, a 

possibilidade de os titulares de direito de autor sobre obras jornalísticas reclamarem 

remuneração por essa modalidade de utilização. Ainda segundo referido o projeto de lei, a 

simples divulgação de hiperlinks não habilitaria os autores a pleitear as condutas previstas 

na proposta legislativa202. 

                                                 

202 Alteração na Lei de Direitos Autorais proposta no texto inicial do PL do Senado nº 4225/2020: 

“Art. 88-A. O titular de direitos de publicação de imprensa colocada à disposição do público na internet poderá 

notificar o provedor de aplicações de internet, requerendo: 

I – a indisponibilização da publicação de imprensa colocada à disposição do público na internet, ainda que por 

terceiros, sem sua autorização; ou 

II – remuneração decorrente de publicação de imprensa colocada à disposição do público na internet, ainda que 

por terceiros, quando o provedor de aplicações de internet exercer essa atividade de forma organizada, 

profissionalmente e com fins econômicos em território nacional. 

§ 1º O provedor de aplicações de internet que, após a notificação a que se refere o caput, descumprir as 

determinações deste artigo poderá ser responsabilizado solidariamente, nos termos do art. 105, por danos 
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Também o Projeto de Lei originalmente seria voltado ao combate das fake news, 

depois da sua alteração no Senado Federal, é objeto de proposta voltada a adicionar no texto 

recebido pela Câmara dos Deputados a inclusão de disposições determinando às plataformas 

digitais que paguem pelo uso de conteúdo produzido por empresas jornalísticas e 

profissionais de jornalismo. 

 

Isso, em resposta a recente movimento protagonizado por 27 entidades da mídia 

nacional que, unidas, apresentaram à Presidência da Câmara dos Deputados, no dia 18 de 

agosto de 2020, reivindicações voltadas à valorização do jornalismo. 

  

                                                 

decorrentes da colocação à disposição do público de publicação de imprensa sem a autorização do respectivo 

titular de direitos. 

§ 2º O pagamento da remuneração a que se refere o inciso II do caput deverá ser feito pelo provedor  de 

aplicações de internet aos titulares que optarem por exercer seus direitos individualmente ou às associações de 

gestão coletiva que congreguem os titulares dos direitos autorais sobre publicações de imprensa. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à simples divulgação do hiperlink de publicações de imprensa.”. 

Texto inicial do PL do Senado nº 4225/2020 disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8879108&ts=1598881367357&disposition=inline. Acessado em: 24 de setembro de 

2020. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8879108&ts=1598881367357&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8879108&ts=1598881367357&disposition=inline
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CAPÍTULO 6 – MÍDIAS SOCIAIS, BLOGS E JORNALISMO 

 

6.1. A imprensa em novas plataformas. 

 

Não se pode questionar que a sucessão de avanços tecnológicos iniciada a partir da 

disseminação das redes mundiais de computador e da cada vez mais intensa utilização de 

dispositivos móveis para informar e sermos informados estendeu o alcance comunicativo e 

a velocidade em que as mensagens são recebidas pelos seus destinatários finais.  

 

Mas o impacto da utilização dessas novas tecnologias na atividade jornalística, como 

adiantamos, é muito mais significativo do que o acima destacado incremento na velocidade 

da difusão das informações ou a ampliação do alcance dos veículos de imprensa. Como 

ponderado por ANDERSON SCHREIBER,  

 

Trata-se, na verdade, de uma transformação bem mais profunda, que alterando a 

própria estrutura “autoritária” dos meios tradicionais de comunicação de massa, 

convoca os indivíduos a participarem ativamente não apenas da seleção, mas da 

própria construção e depuração das informações que recebem, exprimindo, nesse 

sentido, um caráter genuinamente “revolucionário”203. 

 

O mais revolucionário para imprensa, pois — empregando a adjetivação utilizada por 

SCHREIBER —, não seria a possibilidade de veículos tradicionais da mídia escrita como O 

Estado de S. Paulo, O Globo e o Jornal do Brasil valerem-se de plataformas digitais para 

difundirem o seu conteúdo jornalístico para a sociedade204. Nem tampouco a facilidade de 

rádios como a Jovem Pan, a CBN ou redes de televisão como o SBT aproveitarem-se 

igualmente do espaço virtual para transmitir a sua programação por todo o planeta. O que, 

de fato, alterou paradigmas da imprensa foi o modo como hoje se produzem e são 

consumidas informações; a circunstância de os próprios usuários das plataformas eletrônicas 

mais acessadas do planeta (Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter, por exemplo) 

elaborarem conteúdo informativo, publicando-o independentemente da mediação por parte 

                                                 

203 SCHREIBER, Anderson. Direito e Mídia. In: SCHREIBER Anderson (coord.). Direito e Mídia. São Paulo: 

Editora Atlas, 2013. p. 11. 
204 Aliás, após encerrar a sua circulação por alguns anos, o tradicional periódico fluminense Jornal de Brasil 

voltou a ser impresso em fevereiro de 2018, passando, no entanto, a ter a sua difusão limitada ao ambiente 

virtual pouco mais de um ano depois. A partir de março de 2019, o centenário jornal, cujo ano inicial de 

publicação coincidiu com o da promulgação da primeira Constituição da República, tornou-se exclusivamente 

digital. 
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de empresas de comunicação responsáveis por pautar os temas e disponibilizar os meios para 

viabilizar a difusão de reportagens. 

 

  Conforme destacado por MANUEL CASTELLS: 

 

Com a difusão da sociedade em rede, e com a expansão das redes de novas 

tecnologias de comunicação, dá-se uma explosão de redes horizontais de 

comunicação, bastante independentes do negócio dos media e dos governos, o que 

permite a emergência daquilo a que chamei comunicação de massa 

autocomandada. É comunicação de massas porque é difundida em toda a Internet, 

podendo potencialmente chegar a todo o planeta. É autocomandada porque 

geralmente é iniciada por indivíduos ou grupos, por eles próprios, sem a mediação 

do sistema de media. A explosão de blogues, vlogues (vídeo-blogues), podding, 

streaming e outras formas de interactividade. A comunicação entre computadores 

criou um novo sistema de redes de comunicação global e horizontal que, pela 

primeira vez na história, permite que as pessoas comuniquem umas com as outras 

sem utilizar os canais criados pelas instituições da sociedade para a comunicação 

socializante.205 

 

Desta forma, comunicações relativas a episódios de interesse dos mais diversos 

grupos sociais e conteúdos opinativos antes relegados aos espaços dedicados às editorias dos 

tradicionais veículos da imprensa passam a ser também elaborados no próprio tecido social 

comunicativo. A sociedade em rede passa a desenhar uma forma de informação socializante, 

multilateral e horizontal que rompe o paradigma do sistema de mass media, vertical e 

centralizado, característico da sociedade industrial.  

 

JEAN-MARIE AUBI nos lembrava que “L’idée de base de Mac-Luhan est que 

l’analyse des moyens de communication de masse doit considérer le support du message, à 

savior le médium... la qualité d’un contenu est aussi directment liée à l’utilisation des 

richesses offertes par le mass media.”206-207. 

 

Na realidade, não havendo mais a predominância, ou o monopólio, de intermediários 

estabelecidos (das empresas de comunicação) na captação das informações, na produção e 

na difusão de conteúdo jornalístico para o consumo da sociedade, passa-se a questionar — 

                                                 

205 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Política. In: CASTELLS, Manuel; 

CARDOSO, Gustavo (coord.). A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Acção Política. Lisboa: Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 2005. p. 24. 
206 Tradução livre: “A ideia básica de Mac-Luhan é que a análise dos meios de comunicação de massa deve 

considerar o meio da mensagem, especialmente a mídia... a qualidade do conteúdo também está diretamente 

ligada ao uso da riqueza oferecida pelos meios de comunicação de massa.”. 
207 AUBY, Jean-Marie et al. Droit de l’information. Paris : Dalloz, 1976, p. 127. 
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nesse contexto — até mesmo o termo “mass media”, originário dessa tarefa de intermediação 

(media) de informações, conceito hoje ressalvado pela explosão de redes horizontais de 

comunicação global. 

 

Debruçando-se sobre o assunto, LILIAN PRIMI208 denota o fim da hegemonia das 

redes de televisão como fonte de informação de massa em grandes mercados (Brasil 

inclusive) a partir de 2015. Os jornais impressos, a partir de então, segundo a pesquisadora, 

são consultados como fonte primária de informação por menos de 40% das pessoas. Isso, 

enquanto a busca de informações pelas mídias digitais cresce a cada ano, contestando a 

primazia do acesso às informações jornalísticas por meio dos veículos tradicionais de mídia. 

 

Alguns dados interessantes podem ser depreendidos do detalhado relatório já 

anteriormente aludido, publicado pela Reuters em conjunto com a Universidade de Oxford, 

resultado de criterioso levantamento voltado a avaliar aspectos do acesso a material 

jornalístico no ambiente digital, realizado mediante a pesquisa dos hábitos de mais de 75 mil 

pessoas, espalhadas em 38 diferentes países209. 

 

Segundo o aludido estudo, enquanto 19% do total dos entrevistados consultou 

conteúdo jornalístico no Brasil preferencialmente por meio das mídias tradicionais impressas 

ou do audiovisual em 2019, 42% da população acessou as reportagens e artigos de opinião 

pelas mídias sociais. Isso, enquanto — durante o mesmo período — em países como 

Finlândia, Noruega e Suécia, 64% da população preferiu as mídias tradicionais em 

detrimento das mídias sociais (responsáveis por ali difundir conteúdo jornalístico a uma 

parcela não superior a 10% da sociedade)210. 

 

Comparando os meios utilizados para se acessarem as primeiras notícias logo pela 

manhã nos Estados Unidos, o mesmo estudo constatou que, em 2019, a mídia impressa foi 

ali utilizada por somente 6% dos entrevistados, enquanto computadores e celulares foram 

                                                 

208 PRIMI, Lilian. A imprensa e a sociedade de informação. A disputa de poder nas sociedades em rede. 99 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2016. pp 17-18. 
209 REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. Reuters Institute Digital News Report 

2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de maio de 2020.  
210 REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. Reuters Institute Digital News Report 

2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de maio de 2020, p. 16. 

http://digitalnewsreport.org/
http://digitalnewsreport.org/
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preferidos por 38% do grupo para acessar reportagens no início do dia.  

 

Voltando a números relativos ao Brasil, mesmo as empresas de comunicação do País 

que outrora exploravam exclusivamente os veículos da mídia tradicional — impressa, por 

rádio ou televisão —, até mesmo elas passaram a ter relevante parcela das suas operações 

jornalísticas redirecionada para plataformas digitais, como se pode apurar do gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2019. p. 173. 

 

Examinando-se o gráfico acima, salta aos olhos a inegável penetração, na sociedade, 

do jornalismo praticado pelo grupo Globo, pela Record, pela Folha de S. Paulo, pelo Estadão 

e pela Rede TV em plataformas digitais no último ano. Não obstante, nota-se marcante 

presença — no jornalismo digital — de veículos de comunicação originalmente online (sem 

raízes históricas na antes denominada mídia tradicional), como, por exemplo, O Antagonista, 

Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo. 

 

Apesar desse inegável incremento na preferência de acesso às mídias digitais, 

principalmente nos extratos mais jovens da sociedade211, quando o quesito é confiabilidade, 

o mesmo estudo realizado pela Reuters e pela Universidade de Oxford contraditoriamente 

destaca os veículos tradicionais da mídia impressa e audiovisual ainda como os detentores 

de maior credibilidade pelos usuários212. Finalmente, em relação às plataformas digitais 

preferidas para se acessarem conteúdos jornalísticos no País, em primeiro lugar desponta o 

Facebook, seguido, na ordem, pelo WhatsApp, YouTube e Instagram. 

                                                 

211 REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. Reuters Institute Digital News Report 

2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de maio de 2020., p. 74. 
212 Idem. p. 174. 

http://digitalnewsreport.org/
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   Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2019. p. 175. 

 

Mas até agora, apesar da “revolução” alardeada nas linhas introdutórias deste 

capítulo, limitamo-nos a esboçar em rápidas linhas uma migração, uma alteração das 

preferências do consumidor de informações jornalísticas a novas mídias. Aliás, migração até 

mesmo para plataformas digitais mantidas por veículos anteriormente hegemônicos na mídia 

tradicional. No entanto, como destacamos acima, outras transformações mais profundas no 

recente contexto da produção e da difusão jornalística, e que transcendem simplesmente a 

questão da plataforma de transmissão, devem ser debatidas. 

 

6.2. A imprensa horizontal e descentralizada 

 

Segundo MELISSA A. TROIANO: 

 

Over the past few years, blogs have become an extremely popular form of 

electronic communication. In fact, blogs have become so popular that Merrian-

Webster chose “blog” as the word of the year for 2004. Merrian-Webster defines 

blog, short for “weblog”, as “a Web site that contains an online personal journal 

with reflections, comments, and often hyperlinks provided by the writer”. While 

many blogs concern an individual’s life or perspective on a variety of issues, blogs 

range in scope from small on-line diaries targeting personal group of friends to 

large, frequently updated Web sites that aim their content at worldwide audiences. 

It is estimated that there are over sixty million blogs currently on the Internet, and 
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this number is growing at a tremendous rate every day.213-214 

 

De fato, nos últimos anos, o número de blogueiros tem se avolumado pela rede 

mundial de computadores, muitas vezes ocupando com seus informativos periódicos posição 

de relevo na produção e na divulgação de material informativo. Nesse sentido, vimos no 

capítulo anterior que blogs como Brasil 247 e O Antagonista, por exemplo, passaram a 

exercer importante papel na difusão de conteúdo jornalístico, tendo por público-alvo 

distintos espectros políticos da sociedade brasileira. Diferentemente da mídia impressa e até 

com menos limitações de penetração e alcance do que a televisiva ou por rádio, o conteúdo 

desses blogs tem o condão de imediatamente atingir um público consumidor de informações 

espalhado por todo o planeta. 

 

No País, alguns desses blogs estruturam-se de forma profissional, com equipes 

jornalísticas definidas, colunas e editorias divididas por assunto e até mesmo divulgando 

ostensivamente em suas páginas o expediente das suas publicações215 observando, assim, as 

recomendações mais básicas enumeradas na Cartilha de Autorregulamentação publicada 

pela Associação Nacional dos Jornais em maio de 2011216. Tudo, de forma a, por um lado, 

elevarem a credibilidade das reportagens por eles publicadas, enquanto, por outro, permitem 

a sua responsabilização pelo material difundido. Atendem, sob essa ótica, a vedação ao 

anonimato na livre manifestação do pensamento, prescrita no nosso ordenamento217.  

 

Outros blogs, por sua vez, apesar de também voltados a divulgar informações de 

natureza jornalística, são exercidos individualmente, por blogueiros não vinculados a 

qualquer estrutura formalizada, sem uma divulgação de CNPJ, endereço físico para o 

                                                 

213 Tradução livre: “Nos últimos anos, os blogs se tornaram uma forma extremamente popular de comunicação 

eletrônica. De fato, os blogs se tornaram tão populares que a Merrian-Webster escolheu “blog” como a palavra 

do ano para 2004. Merrian-Webster define blog, abreviação de “weblog”, como “um site que contém um jornal 

pessoal on-line com reflexões, comentários e, muitas vezes, hiperlinks fornecidos pelo escritor ”. Embora 

muitos blogs digam respeito à vida ou à perspectiva de uma pessoa em uma variedade de questões, os blogs 

variam de pequenos diários online direcionados a grupos pessoais de amigos a sites grandes e atualizados com 

frequência, que direcionam seu conteúdo a públicos em todo o mundo. Estima-se que existam mais de sessenta 

milhões de blogs atualmente na Internet, e esse número está crescendo a uma taxa tremenda todos os dias.”. 
214 TROIANO, Melissa A. The new Journalism: Why traditional defamation laws should apply to internet 

blogs. American University Law Review, vol. 55, n. 5, pp. 1447-1484, jun. 2006. p. 1448. 
215 Por exemplo, vejam o expediente de O Antagonista em https://www.oantagonista.com/expediente/, 

Acessado em: 9 de fevereiro de 2020. 
216 Acessada em https://www.anj.org.br/site/cartilha.html aos 11 de fevereiro de 2020. 
217 Constituição Federal de 1988, artigo 5, inciso IV. 

https://www.oantagonista.com/expediente/
https://www.anj.org.br/site/cartilha.html
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recebimento de correspondências e até mesmo exercidos sob pseudônimos218, em páginas 

hospedeiras, como aquelas disponibilizadas pela WordPress, empresa que alardeia atingir 

nada menos do que 35% dos usuários da rede mundial de computadores219 e exige, como 

requisito para quem quer hospedar sítio informativo sob a sua estrutura, que o usuário tenha 

idade superior a 13 anos — ou 16 anos, caso seja nacional de país membro da União 

Europeia220. Tudo isso, assim permitindo que pessoas civilmente incapazes tenham espaço 

para livremente se manifestar como, ainda, e em alguns casos, até mesmo dificultando a 

efetiva identificação — para oportuna atribuição de responsabilidade — dos blogueiros. 

 

Sobre o anonimato, JOSÉ AFONSO DA SILVA ressalta: 

 

A liberdade de manifestação do pensamento tem seu ônus, tal como o de o 

manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do 

pensamento manifestado, para, em sendo o caso, responder por eventuais danos a 

terceiros. Daí por que a Constituição veda o anonimato.221 

 

A atuação de alguns desses blogueiros, responsáveis por publicações veiculadas sob 

pseudônimos em páginas cujo rastreamento do titular das manifestações é muito difícil de 

se efetivar (quando não impossível), desafia a sistemática de responsabilidade civil e 

criminal estabelecida no nosso ordenamento. 

 

De todo modo, apesar de muitas vezes não vinculados a alguma estrutura editorial 

sólida, não podemos esquecer o papel relevante que já foi exercido por reportagens 

publicadas por vários desses blogueiros unicaules. O escândalo de Mônica Lewinsky que 

abalou a presidência Clinton nos Estados Unidos da América, por exemplo, foi exposto 

inicialmente por Matt Drudge no seu blog Drudge Report, que até hoje mantem-se na rede 

mundial de computadores divulgando conteúdo jornalístico de qualidade222.  

 

Edward Snowden, ex-funcionário graduado da NSA, National Security Agency dos 

Estados Unidos da América, onde trabalhou para o desenvolvimento de sistemas voltados a 

                                                 

218 Nessa última linha, destaque-se o Blog do Paulinho, responsável por quase 15 anos de difusão de críticas e 

de difusão de contundentes opiniões de natureza jornalístico-esportivas, hoje hospedado na GeneratePress 

(https://generatepress.com/) e acessível em  https://blogdopaulinho.com.br/. 
219 Informação obtida em https://br.wordpress.com/. 
220 Informação obtida em https://br.wordpress.com/tos/, item 3. 
221 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 43ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020. 

 p. 247. 
222 https://www.drudgereport.com/. 

https://generatepress.com/
https://blogdopaulinho.com.br/
https://br.wordpress.com/
https://br.wordpress.com/tos/
https://www.drudgereport.com/
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habilitar aquele país a capturar chamadas de telefone e mensagens eletrônicas de pessoas e 

de empresas em qualquer lugar do mundo, seis anos após exercer essa tarefa para o governo 

norte-americano, escolheu um blog para entregar documentos comprobatórios das atividades 

da citada agência, para divulgação: o The Intercept. Mesmo órgão digital, esse, que, em 9 de 

junho de 2019, publicou uma série de reportagens em que seriam reveladas trocas de 

mensagens entre membros da Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, sugerindo haver 

motivação política na investigação policial por ele presidida. 

 

Como se viu, e nos termos das conclusões lançadas por ANDERSON SCHREIBER: 

 

Afigura-se sintomático, nesse sentido, que os sites mais acessados do mundo 

(YouTube, Facebook, MSN, Wikipedia, etc.) tenham seu conteúdo criado 

essencialmente pelos seus próprios usuários... O estabelecimento de canais de 

comunicação autênticos e diretos entre indivíduos situados nas mais diferentes 

regiões do globo estimula a democratização do acesso à informação e permite que 

os fatos sejam examinados e discutidos sob diferentes óticas.223 

 

No entanto, os benefícios ensejados por essa universalização da produção de 

conteúdos vêm associados a vários riscos, dentre eles — mas não exclusivamente — a acima 

destacada problemática na identificação dos titulares das páginas informativas (muitas vezes 

questão decorrente da própria arquitetura, da natureza, da rede mundial de computadores) e, 

como decorrência, a dificuldade da sua responsabilização pelo conteúdo publicado, questão 

de relevantíssima importância para o Direito e que ainda demandará profunda reflexão da 

doutrina. 

 

Em capítulo próprio, adiante, debateremos a questão das fake news e como essa 

estrutura horizontal e descentralizada de produção e de distribuição de informações facilita 

a sua propagação. 

 

6.3. Garantias à livre imprensa: a problemática da equiparação dos blogs à mídia 

tradicional 

 

Vimos que a forma de produção e distribuição do conteúdo jornalístico nas mídias 

                                                 

223 SCHREIBER, Anderson. Direito e Mídia. In: SCHREIBER Anderson (coord.). Direito e Mídia. São Paulo: 

Editora Atlas, 2013. p.12. 
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tradicionais224 sofreu relevantes transformações nos últimos anos, tanto no tocante à 

alteração nas plataformas preferencialmente utilizadas para o acesso das informações 

quanto, e essencialmente, em razão do modo como as informações — notícias, críticas e 

opiniões — passaram a ser descentralizada e horizontalmente produzidas. 

 

Sob uma ótica filosófica que transcende o objeto do nosso estudo, valeria ao menos 

lançar um alerta, apontar uma despretensiosa ressalva, àqueles que divisam, nesse 

movimento de universalização da produção de conteúdo informativo, um viés de 

democratização da informação. MANUEL CASTELLS, nesse sentido, sinaliza que esse 

novo sistema de redes de comunicação global e horizontal, apto a facilitar a troca de 

comunicações entre as pessoas com um número menor de intermediários... 

 

[...] não representa o mundo de liberdade entoada pelos profetas da ideologia 

libertária da Internet. Ela é constituída simultaneamente por um sistema 

oligopolista de negócios multimédia, que controlam um cada vez mais inclusivo 

hipertexto, e pela explosão de redes horizontais de comunicação local/global. E, 

também, pela interacção entre os dois sistemas, num padrão complexo de 

conexões e desconexões em diferentes contextos.225 

 

De fato, muito maior do que a já observada nos veículos de comunicação da mídia 

tradicional, é a concentração das empresas de tecnologia pelas quais as informações 

atualmente fluem. Google e Facebook exercem um duopólio no tráfego dos dados que 

transitam pelas plataformas eletrônicas, não coincidentemente sendo as empresas que, 

juntas, perceberam, segundo estudo realizado no final de 2017, 84% das receitas relativas à 

publicidade online no mundo capitalista226.  

 

Feita essa ressalva à trombeteada democratização da atividade comunicativa 

(especificamente da atividade da imprensa) a partir da emergência de meios digitais 

descentralizados de difusão de conteúdo informativo, cumpre-nos doravante evidenciar a 

dificuldade da adoção de um tratamento homogêneo, equiparando sob o ponto de vista 

jurídico essas mídias digitais às que convencionamos denominar tradicionais.  

                                                 

224 Por uma questão convencional de diferenciação das mídias digitais, continuaremos a nos referir aos veículos 

da mídia impressa, televisiva e do rádio como mídias tradicionais. 
225 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Política. In: CASTELLS, Manuel; 

CARDOSO, Gustavo (coord.). A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Acção Política. Lisboa: Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 2005. p. 24. 
226 GARRAHAN, Matthew. Google and Facebook dominance forecast to rise. Financial Times, 04 dez. 2017, 

Disponível em: https://www.ft.com/content/cf362186-d840-11e7-a039-c64b1c09b482. Acessado em: 12 de 

fevereiro de 2020. 

https://www.ft.com/content/cf362186-d840-11e7-a039-c64b1c09b482
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Sobre a problemática nessa equiparação de tutelas, CAROL J. TOLAND já 

ponderava que, preliminarmente, “[a] chief impediment to reporter’s privilegie legislation 

is uncertainty regarding the definition of a “journalist”227. Isso, para ao final concluir que 

“[t]his problem must be resolved by granting Internet-only publications who act as valid 

and legitimate disseminators of news the protection of reporter’s privilege.”228-229. 

 

Antes de nos debruçarmos um pouco mais detidamente sobre essa questão, 

dedicaremos algumas linhas à temática da garantia ao sigilo de fonte jornalística de modo a, 

posteriormente, discutirmos como se situa o debate doutrinário atinente à extensão dessa 

prerrogativa aos que exercem a atividade informativa por meio de blogs ou podcasts. Seria 

a atividade exercida por esses comunicadores digitais objeto da mesma proteção por parte 

dos mais diversos ordenamentos? 

 

6.3.1. Um pouco sobre o sigilo da fonte jornalística 

 

O sigilo profissional dos jornalistas, em especial quanto às suas fontes, tem por 

fundamento a livre circulação da informação. Isso, porque qualquer fragilidade nessa 

proteção tem o condão de inibir a sua obtenção e, via de consequência, limitar a atividade 

comunicativa da imprensa.  

 

Ao aludir às diversas formas de sigilo profissional, em geral, e assim especificar a 

necessidade de se garantir o sigilo de fonte aos jornalistas, GILLMOR e BARRON, em 

clássica obra sobre o direito da comunicação social nos países da common law lembram que: 

 

Traditionally the common law has firmly exempted compelled testimony 

concerning a lawyer-client relationship; and, in some circumstances, husbands 

and wives, priests and penitents, and doctors and patients have been accorded a 

similar privilege... Similar recognition of the journalist’s claim that a privilege to 

protect the identity of sources and what is contained in unpublished notes, tapes, 

and photographs will assure the flow of vital information has been slower to 

                                                 

227 Tradução livre: “Um dos principais impedimentos à aplicação da legislação que tutela a proteção da 

imprensa é a incerteza quanto à definição de "jornalista"”. 
228 Tradução livre: “Esse problema deve ser resolvido garantindo a tutela protetiva da imprensa às publicações 

exclusivas na Internet que atuam como válidas e disseminadoras legítimas de notícias”. 
229 TOLAND, Carol J. Internet journalism and the reporter’s privilegie: Providing protecion for online 

periodicals. Kansas Law Review, Kansas, vol. 57, pp. 461-490, 2009. p. 483. 
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emerge.230 -231 

 

Nas palavras de JÓNATAS E. M. MACHADO, dever deontológico e um direito 

fundamental do jornalista com raízes na doutrina germânica, o sigilo de fonte deve ser 

tratado como atributo essencial à liberdade de imprensa, já que: 

 

A relação fiduciária com as fontes de informação supõe a proteccção dessas 

mesmas fontes através da garantia do sigilo profissional do jornalista... Tendo 

começado por ser um imperativo deontológico e uma máxima de natureza 

pragmática, desde sempre ligado à actividade jornalística, o sigilo profissional dos 

jornalistas relativamente às suas fontes de informação, é hoje um princípio de 

natureza jurídico-constitucional, concretizador das liberdades de informação  e de 

imprensa, particularmente importante numa altura em que se generaliza a prática 

de jornalismo de investigação.232 

 

Assim, se a liberdade de informação é um corolário das democracias, a sua coleta 

merece, igualmente e com todos instrumentos que o ordenamento possa garantir, forte 

proteção. Como muito bem ponderado por ANA LÚCIA MENEZES VIEIRA, impor a 

revelação da fonte ao jornalista é uma forma de censurar a liberdade de imprensa, na medida 

em que se impediria ao profissional de comunicação o amplo acesso à informação233. 

 

A liberdade de imprensa, no País, já havia sido alçada ao patamar de garantia 

constitucional em 1824, por força da redação do artigo 179, inciso IV, da Constituição do 

Império, inserido no seu Título 8º (“Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, 

e Politicos dos Cidadãos Brazileiros”) e segundo o qual  “Todos podem communicar os seus 

pensamentos, por palavras, escriptos, e publica-los pela Imprensa, sem dependencia de 

censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio 

deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.”234. 

 

                                                 

230 Tradução livre: “Tradicionalmente, a lei comum isenta firmemente depoimentos obrigados a respeito de um 

relacionamento advogado-cliente; e, em algumas circunstâncias, maridos e esposas, padres e penitentes e 

médicos e pacientes receberam um privilégio semelhante ... Reconhecimento semelhante à reivindicação do 

jornalista de que um direito a proteção da identidade das fontes e do que está contido em notas não publicadas, 

fitas e fotografias garantirão o fluxo de informações vitais que estão a surgir.” 
231 GILLMOR, Donald M.; BARRON, Jerome A. Mass Communication Law: Cases and Comment. 4.ed. St. 

Paul: West Publishing Company, 1984. p. 377. 
232 MACHADO, Jónatas E.M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 

social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 579. 
233 VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. O sigilo da fonte de informação jornalística como limite da prova no 

processo penal. 255 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. p. 23. 
234 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras_v1_1824.pdf  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras_v1_1824.pdf
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Vedado, pela primeira vez, o anonimato, a liberdade de imprensa foi reafirmada no 

artigo 72, parágrafo 12, da Constituição de 1891 (primeira da República), que, sobre o tema, 

assim dispôs:  “Em qualquer assumpto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa, 

ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos abusos que 

commetter, nos casos e pela fórma que a lei determinar. Não é permittido o anonymato.”235. 

 

Nas ordens constitucionais que se seguiram, excetuada nas de 1937 (Estado Novo)236 

e de 1967-69 (Emenda Constitucional I, posterior à Revolução de 1964)237, a ampla liberdade 

de imprensa foi garantida, com pouquíssimas diferenças nos seus respectivos textos. 

 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, a liberdade de manifestação de 

pensamento passou ocupar papel de especial destaque no ordenamento. Especificamente 

quanto ao sigilo da fonte, pela primeira vez esse direito-dever do jornalista, também 

relacionado a uma livre imprensa, foi expressamente previsto no texto constitucional (artigo 

5º, inciso XIV).  

 

Importante ressaltar — e isso terá impacto quando debateremos a possibilidade e a 

conveniência de essa proteção ser estendida também à mídia digital — que essa garantia, a 

de sigilo de fonte, não está limitada, no texto constitucional de 1988, unicamente aos 

jornalistas238. De fato, pode ser suscitada por todos aqueles que exercem regularmente uma 

atividade, quando necessário para o exercício profissional (advogados, terapeutas e médicos 

são exemplos de outros profissionais que podem suscitar, sob o pálio constitucional, o direito 

ao sigilo de fonte). 

                                                 

235 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.pdf  
236 “Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no paiz o direito á liberdade, á 

segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: (...) 15 – Todo cidadão tem o direito de manifestar 

o seu pensamento, oralmente, ou por escripto, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites 

prescriptos em lei. A lei póde prescrever: a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança publica, a 

censura prévia da imprensa, do theatro, do cinematographo, da radio-diffusão, facultando á autoridade 

competente prohibir a circulação, a diffusão ou a representação”, texto obtido em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf . 
237 “Art. 153, § 8º. É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, bem como a 

prestação de informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, 

respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A 

publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas a 

propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as 

publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes.”, texto do dispositivo obtido em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm  
238 Nesse sentido, confira-se o artigo 5º, inciso XIV, da CF de 1988: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
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Sem termos a pretensão de nos aprofundar em um debate exaustivo sobre essa 

garantia, somente dedicaremos algumas linhas, adiante, ao sigilo de fonte jornalística em 

outros poucos países. 

 

A liberdade de expressão, em sentido lato, é garantida expressamente em diversos 

tratados e convenções internacionais. Nesse sentido, e somente para ilustrar, não podemos 

deixar de mencionar os seus precedentes na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, que dispôs: 

 

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 

leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 

plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 

la Loi.239 -240 

 

No mesmo sentido, as liberdades de opinião, crítica e de manifestação de pensamento 

foram agasalhadas na Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais (1960), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da 

ONU (1966), na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), passando o direito ao 

sigilo de fontes jornalísticas ser expressamente mencionado como garantia específica ao 

exercício da livre imprensa a partir da década de 2000, por via da Declaração de Princípios 

sobre a Liberdade de Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em seu 108º período ordinário de sessões, dos quais o Princípio de número 8 assim 

dispõe: “Todo comunicador social tem o direito de reserva de suas fontes de informação, 

anotações, arquivos pessoais e profissionais.” 

 

Na Europa, até o momento da conclusão deste estudo, não havia Diretiva expressa 

garantindo o sigilo de fonte jornalística, podendo ser esparsamente previsto nos 

ordenamentos de Estados Membros da Comunidade, apesar de até hoje não ser assegurado 

em países como Itália, Alemanha, França ou Portugal. 

                                                 

239 Tradução livre: “Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, 

desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. ... Art. 11º. A livre comunicação 

das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei.” 
240 https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-

Citoyen-de-1789 , Acessado em: 15 de fevereiro de 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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Nos Estados Unidos da América, a situação é interessante. Desde o apertado 

resultado no julgamento do caso Branzburg v. Hayes (408 US 665), em 1972, realizado pela 

Suprema Corte daquele país, caso específico em que o sigilo de fonte não foi reconhecido 

como garantia decorrente da aplicação da Primeira Emenda à Constituição Norte-Americana 

por 5 dos 4 Ministros...  

 

[...] Congress, state legislatures, and federal and state courts have struggled with 

how to handle the reporter's privilege, which may be deemed a "shield law." They 

have struggled with balancing two distinct and competing interests: the protection 

claimed by traditional journalists under the First Amendment's provision for 

freedom of the press and the preservation of the judiciary and litigants to gain 

access to evidence in court proceedings.241-242 

 

Ainda não há, naquele país, uma legislação federal que garanta o sigilo de fonte 

jornalística. Pelo menos até data recente, 40 dos 50 Estados norte-americanos tinham 

aprovado alguma “shield law”, norma voltada a proteger as prerrogativas dos jornalistas, 

inclusive o direito ao sigilo de fonte. No entanto, muito aquém de aptas a garantir robusto 

sigilo à fonte jornalística naquelas unidades federativas, grande parte dessas shield laws 

determinam que o jornalista revele dados das suas fontes em casos de interesse em 

investigações criminais (como, por exemplo, na legislação do Colorado, da Columbia, de 

Kentucky, de Maryland, de Michigan, de Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New 

Mexic, North Dakota, Oregon, Rhode Island, Tennessee e Wyoming). 

 

Em outubro de 2007, foi proposto no Senado norte-americano o Free Flow of 

Information Act, projeto de legislação federal voltado a garantir o sigilo de fonte aos 

jornalistas de todos os Estados Unidos da América, impedindo a intimação de jornalistas 

para depor em juízo em circunstâncias que redundariam na revelação das suas fontes. Esse 

projeto foi vetado pelo Presidente George W. Bush em abril de 2008. Novo projeto do 

Senado foi apresentado em julho de 2013, ainda sem aprovação pelo Congresso daquele país. 

 

                                                 

241 Tradução livre: “[...] o Congresso, as legislaturas estaduais e os tribunais federais e estaduais têm lutado 

para lidar com os direitos do repórter, que podem ser considerados uma "lei de proteção". Eles lutaram para 

equilibrar dois interesses distintos e conflitantes: a proteção reivindicada pelos jornalistas tradicionais sob a 

cláusula da Primeira Emenda sobre a liberdade de imprensa e, por outro lado, a preservação do judiciário e dos 

litigantes para obter acesso a evidências em processos judiciais.”. 
242 TOLAND, Carol J. Internet journalism and the reporter’s privilegie: Providing protecion for online 

periodicals. Kansas Law Review, Kansas, vol. 57, pp. 461-490, 2009. p. 462. 
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6.3.2. Blogs e sigilo de fonte 

 

Debruçando-nos um pouco mais sobre a problemática dos blogs nos Estados Unidos 

da América, isso porquanto foi o país em que primeiramente eles e os podcasts243 se 

disseminaram e, via de consequência, onde a doutrina e a jurisprudência exerceram com 

pioneirismo o enfrentamento de questões a eles atinentes, por essa razão, dedicaremos 

algumas linhas ao debate ali travado sobre a garantia do sigilo de fontes jornalísticas a 

responsáveis por disseminação de conteúdos informativos em blogs. 

 

Josh Wolf alardeia ter sido o jornalista por mais tempo preso na história norte-

americana em razão de negar-se a testemunhar em juízo apesar de ter suscitado, para manter 

o silêncio, o direito a resguardar a sua fonte. Foram 226 dias de encarceramento até a sua 

liberação, aos 3 de abril de 2007. Introduzindo suas reflexões sobre o tema com a lembrança 

desse episódio, JASON M. SHEPARD, no entanto, indaga: “But was the blogger really a 

journalist entitled to involke privilegie protecions?”244-245. 

 

Segundo o aludido jurista, tornaram-se comuns, na década passada, aplicações de 

sentenças de prisão a jornalistas norte-americanos que se recusaram a entregar a autoridades 

daquele país dados e materiais relativos a investigações. Judith Miller, por essa razão, passou 

85 dias encarcerada e Vanessa Leggett, nada menos do que 168 dias.  

 

Mas, como questão preliminar à discussão da licitude daquelas prisões, SHEPARD 

destaca: 

  

One of the sticking points in the congressional debate was whether statutory 

protections should extend to bloggers, the 21st century’s embodiment of the 

colonial pamphleteer. The questions of who is a journalist for the purpose of 

privilege protection has been one of the most perplexing problems in common law, 

                                                 

243 Sem definição legal no País até o momento. Conforme artigo 6º, inciso IV, § 2º, letra “c”, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 5974/2016, de autoria do Deputado Federal Rômulo Gouveia, PSD/PA, podcasts seriam 

conteúdos de áudio transmitidos eletronicamente, por demanda. Na realidade, poderíamos defini-los como 

blogs de áudio. 
244 Tradução livre: “Mas era o blogueiro realmente um jornalista apto a invocar a legislação de prerrogativas 

da classe?”. 
245 SHEPARD, Jason M. Bloggers after the Shield: Defining Journalism in Privilege Law. University of 

Baltimore Journal of Media Law and Ethics, Baltimore, vol. 1, n. 3-4, 2009, pp. 186-216, 2009. p. 186. 
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constitutional and public debates over a journalist’s privilege.246-247. 

 

Vários são os precedentes relevantes que podem ser destacados da jurisprudência 

norte-americana, centrados no debate sobre a extensão a não-jornalistas das prerrogativas 

garantidas a profissionais da imprensa. Por exemplo, em 1993, um juiz federal de Nova York 

reconheceu o sigilo de fonte como escusa jurídica apta a liberar um estudante de jornalismo 

intimado a apresentar gravações de uma entrevista utilizadas para o jornal da faculdade, 

necessárias para a instrução de um processo. Conclui-se que a atuação do estudante seria 

suficientemente similar à de jornalistas profissionais — esses, únicos protegidos naquele 

Estado pelas garantias ao segredo profissional — de modo a conceder a proteção à suas 

fontes. Na mesma linha, diversos outros julgados de cortes norte-americanas federais e 

estaduais248. 

 

No entanto, não somente os Tribunais utilizam critérios discrepantes para propor a 

equiparação (ou não) de blogueiros ou estudantes de jornalismo a profissionais da imprensa, 

como, ainda, a doutrina norte-americana diverge muito sobre o assunto. 

 

De um lado, há os que, como MARY-ROSE PAPANDREA, propõem ampliar de 

forma extensiva as prerrogativas da imprensa — dentre elas a do sigilo de fonte —às mídias 

não tradicionais.  Isso, essencialmente, em virtude do nítido crescimento do acesso às 

informações a partir de mídias não tradicionais e, igualmente, porque cada vez mais essa 

revolução na imprensa denota maior qualidade das informações prestadas pelas mídias 

digitais. Segundo trabalho por ela publicado: 

 

The reporter's privilege developed during the last century in attempts to preserve 

the free-flow of information to the public. With the evolution of the Internet and 

other technologies, the universe of people who can contribute information to the 

public debate has greatly expanded. The line between traditional media and 

citizen journalists continues to blur as both take advantage of all the possibilities 

the Internet has to offer. Americans increasingly obtain their information and 

insights into important issues through the Internet and through bloggers in 

                                                 

246 Tradução livre: “Um dos pontos críticos do debate no Congresso foi se as proteções legais deveriam se 

estender aos blogueiros, a personificação do solitário planfetista colonial no século XXI. As perguntas de quem 

é jornalista com o objetivo de proteger prerrogativas têm sido um dos problemas mais desconcertantes do 

direito comum, debates constitucionais e de atos administrativos sobre as prerrogativas de um jornalista.” 
247 SHEPARD, Jason M. Bloggers after the Shield: Defining Journalism in Privilege Law. University of 

Baltimore Journal of Media Law and Ethics, Baltimore, vol. 1, n. 3-4, 2009, pp. 186-216, 2009. p. 186. 
248 Nesse sentido, v. SHEPARD, Jason M. Bloggers after the Shield: Defining Journalism in Privilege Law. 

University of Baltimore Journal of Media Law and Ethics, Baltimore, vol. 1, n. 3-4, 2009, pp. 186-216, 2009.  

pp. 198-208. 
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particular, pajama-clad or otherwise. To continue to limit the reporter's privilege 

to traditional media outlets and professional journalists would unrealistically 

ignore how the public obtains its information today. This Article suggests that any 

articulation of the reporter's privilege must account for this changing nature of 

journalism. Given that the institutional press no longer has a monopoly over the 

dissemination of information to the public, all those who disseminate information 

to the public must be presumptively entitled to invoke the privilege's protections. 

In turn, the privilege itself must adapt so as to lessen the dangers posed by an 

expansive definition of who is considered a journalist.249-250 

 

Do outro lado, no entanto, há juristas norte-americanos como SCOTT NEINAS que 

defendem a extensão da garantia de sigilo de fonte e de outras prerrogativas conferidas à 

imprensa tradicional unicamente a blogueiros inseridos dentro de estruturas profissionais da 

mídia. Em outras palavras, segundo essa visão mais restritiva: 

 

The ideal statute should define "journalists" to clearly include reporters. The 

statute should also implement policies that support investigative journalists most 

likely to use confidential sources in order to break news stories that serve the 

public good. The privilege should protect paid employees of News organizations 

that regularly publish news stories for the public's benefit. Further, the definition 

of a "working journalist" should include minimal ethical and accountability 

standards. The ideal statute may exclude some non-traditional media, such as 

independent bloggers, but would not exclude all bloggers from asserting the 

privilege. A blogger could assert the privilege if he or she receives a substantial 

amount of his or her income by reporting or writing for a news medium that 

publishes regularly and has minimal ethical and accountability standards. These 

narrow definitions would allow the statute to shield reporters who need protection 

and make clear the scope of that protection.251-252. 

                                                 

249 Tradução livre: “As prerrogativas do repórter se desenvolveram durante o século passado, na tentativa de 

preservar o livre fluxo de informações ao público. Com a evolução da Internet e de outras tecnologias, o 

universo de pessoas que podem contribuir com informações para o debate público se expandiu bastante. A 

linha entre a mídia tradicional e os jornalistas cidadãos continua a se esvair, pois aproveitam todas as 

possibilidades que a Internet oferece. Os americanos obtêm cada vez mais suas informações e opiniões sobre 

questões importantes pela Internet e, principalmente, por blogueiros, vestidos de pijama ou não. Caso 

continuemos a limitar as prerrogativas do repórter aos meios de comunicação tradicionais e aos jornalistas 

profissionais, estaremos ignorando irrealisticamente como o público obtém suas informações hoje. Este artigo 

sugere que qualquer aplicação das  prerrogativas do repórter deve explicar essa natureza mutável do jornalismo. 

Dado que a imprensa institucional não possui mais o monopólio da disseminação de informações ao público, 

todos aqueles que divulgam informações ao público devem presumivelmente ter o direito de invocar as 

proteções das prerrogativas. Por sua vez, as próprias prerrogativas devem se adaptar para diminuir os perigos 

de uma definição abrangente de quem é considerado jornalista.”. 
250 PAPANDREA, Mary-Rose. Citizen Journalism and the Reporter's Privilege. Minnesota Law Review, 

Minnesota, vol. 91, n. 3, pp. 515-591, fev. 2007. pp. 590-591. 
251 Tradução livre: “a legislação ideal deve definir "jornalistas" para incluir claramente os repórteres. A 

legislação também deve implementar políticas que apoiem jornalistas investigativos com maior probabilidade 

de usar fontes confidenciais para divulgar notícias que servem ao bem público. As prerrogativas  devem 

proteger os funcionários pagos das organizações de notícias que publicam regularmente notícias para o 

benefício do público. Além disso, a definição de "jornalista que trabalha" deve incluir padrões éticos e de 

responsabilidade mínimos. A legislação ideal pode excluir algumas mídias não tradicionais, como blogueiros 

independentes, mas não excluiria todos os blogueiros de reivindicar a proteção legal. Um blogueiro pode 

suscitar as prerrogativas se receber uma quantia substancial de sua renda reportando ou escrevendo para uma 

mídia que publica regularmente e tem padrões éticos e de responsabilidade mínimos. Essas definições restritas 

permitiriam à legislação proteger repórteres que precisam de proteção e deixar claro o escopo dessa proteção.”. 
252 NEINAS, Scott. A Skinny Shield is Better: Why Congress Should Propose a Federal Reporters' Shield 
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Assim, apesar de remontarem à década de 1990 os debates doutrinários e os embates 

judiciais travados nos Estados Unidos da América, ambos sobre a equiparação dos jornalistas 

do mundo virtual aos profissionais das mídias tradicionais — sob o ponto de vista das 

prerrogativas legais —, de todo modo, não podemos divisar, naquele país, um sinal de 

consenso no tocante ao tema, apto a melhor nos direcionar no presente estudo. 

 

6.3.3. Blogs e sigilo de fonte no País 

 

No Brasil, tampouco há regras, normas expressas reconhecendo a natureza 

jornalística da atividade dos difusores de conteúdo informativo por via das plataformas 

digitais. Aliás, e como voltaremos a tratar adiante, até há alguns anos, ainda se debatia se 

mesmo os profissionais dos veículos tradicionais da mídia poderiam exercer as suas 

atividades caso não diplomados em curso superior de jornalismo. 

 

Especificamente sobre blogs, alguns projetos já tramitaram nas nossas casas 

legislativas, todos fulminados pelo arquivamento. O enxuto Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 4289/2016, de autoria do Deputado JOÃO HENRIQUE DE HOLANDA 

CALDAS (PSB/AL) limitava-se a definir blogueiro, em seu Art. 1º, inc. I, como 

“profissional que faz uso de plataforma telemática para divulgação de informações e 

opiniões”253.  

 

Já o Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 8569/2017, do Deputado LINDOMAR 

GARÇON (PRB/RO), além de definir a profissão, dispunha que “[o] Blogueiro que, de 

forma habitual, atua na divulgação de notícias, escreve colunas e artigos para jornais, revistas 

e internet ou ainda realiza entrevistas, poderá requerer o registro profissional de sua categoria 

na condição de jornalista” (art. 3º, inc. III)254. Interessante destacar, da Justificativa 

                                                 

Statute that Narrowly Defines Journalists. University of Toledo Law Review, Toledo, vol. 40, n. 1, p. 225-246, 

2008. p. 225. 
253 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=47196C8427E65D17B7C5C70

A21205307.proposicoesWebExterno1?codteor=1431587&filename=PL+4289/2016, Acessado em: 17 de 

fevereiro de 2020. 
254Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 8569/2017, de autoria do Dep. Lindomar Garlon. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1597050&filename=PL+8569/201

7. Acesso em: 22 fev. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=47196C8427E65D17B7C5C70A21205307.proposicoesWebExterno1?codteor=1431587&filename=PL+4289/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=47196C8427E65D17B7C5C70A21205307.proposicoesWebExterno1?codteor=1431587&filename=PL+4289/2016
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formulada pelo autor do Projeto de Lei ao apresentá-lo aos seus pares, que: 

 

A regulamentação da profissão de blogueiro, reforçará a proteção de direitos e de 

garantias fundamentais daqueles que exercem essa atividade. Para aquele 

profissional que divulga conteúdo jornalístico com habitualidade, poderá requerer 

a carteira de jornalista, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal 

Federal que a exigência de diploma e registro profissional dessa categoria atentam 

ao direito de livre comunicação. Por outro lado a presente lei, em consonância com 

o novo Marco Civil da Internet, estabelece os princípios a serem observados no 

exercício dessa atividade. Fará justiça àqueles que utilizam a blogosfera 

profissionalmente, mas que não possuem sua profissão regulamentada; portanto, 

permanecendo em um limbo jurídico quanto à caracterização do exercício da sua 

profissão e, não raro, incorrendo em preconceitos quanto à atividade laboral 

desempenhada.255 

 

Finalmente, o Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 7192/2017, retirado pela sua 

autora, Deputada ANA PERUGINI (PT/SP), menos de quatro meses após a sua propositura, 

tinha por objetivo alterar dispositivos da Lei de Imprensa (5250/67) — já reputada não 

recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento da ADPF 130 — de 

modo que o seu artigo 71 passasse a ter a seguinte redação:  

 

Nenhum jornalista, radialista ou profissionais da Internet (blogueiros e 

blogueiras), ou, em geral, as pessoas referidas no art. 25, poderão ser compelidos 

ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou a fonte de suas informações, 

não podendo seu silêncio, a respeito, sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, 

nem qualquer espécie de penalidade.256 

 

Esse Projeto de Lei apresentado à Câmara dos Deputados, caso aprovado, teria o 

condão de equiparar, assim, os difusores de conteúdo das mídias digitais aos jornalistas, 

garantindo aos blogueiros, expressamente, o direito ao sigilo de fonte. Sob a seguinte 

Justificativa: 

 

A internet se tornou um dos mais eficientes meios de comunicação. Mudou o 

mundo, as relações interpessoais e as de trabalho. Após a sua popularização, 

algumas de suas ferramentas estão sendo utilizadas como fontes de notícias e 

ocupando um espaço cada vez maior ao lado da mídia tradicional. Uma dessas 

ferramentas, chamadas de Blogs, além de serem utilizados por jornalistas de 

formação, também estão sendo utilizados por pessoas de diversas áreas do 

conhecimento. Estes cidadãos, que na maioria das vezes não servem a interesses 

de grandes empresas e governos, tornam-se mais imparciais do que a mídia 

tradicional e merecem ser respeitados tanto pela sociedade, como pelo Estado de 

                                                 

255 Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 8569/2017, de autoria do Dep. Lindomar Garlon. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1597050&filename=PL+8569/201

7. Acesso em: 22 fev. 2021. 
256Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 7192/2017, de autoria da Dep. Ana Perugini. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/201

7. Acesso em: 22 fev. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/2017
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Direito. 

(...) 

Assim, o presente Projeto de lei pretende garantir, por meio da modificação do 

artigo 71, da lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação e é conhecida como Lei de 

Imprensa, o direito ao sigilo da fonte aos blogueiros e blogueiras profissionais. O 

acréscimo ao artigo do termo “blogueiro”, nada mais é do que adequar a legislação 

defasada aos tempos atuais, à Constituição Federal e a jurisprudência 

contemporânea.257 

 

Apesar de ser discutível a necessidade da existência de regra infraconstitucional 

expressa para se garantir o sigilo de fonte àqueles que exercem a atividade informativa por 

meio das mídias digitais — questão a seguir aprofundada — a edição de regra nesse sentido 

sepultaria diuturnos questionamentos a respeito do assunto. 

 

Aliás, e como adiantamos, até pouco mais de uma década, indagava-se a respeito da 

possibilidade de não diplomados em curso superior de jornalismo exercerem a profissão e, 

assim, serem protegidos pelas prerrogativas garantidas à classe. 

 

Intensa, a pressão de entidades representantes dos interesses de jornalistas, exercida 

contra o amplo exercício da atividade de imprensa, não limitada aos graduados e inscritos 

na respectiva ordem profissional258. Essas eram as exigências do artigo 4º, inciso V, do 

Decreto-Lei nº 972, de 1969. No entanto, em Sessão Plenária, o Supremo Tribunal Federal, 

aos 17 de junho de 2009, decidiu pela inconstitucionalidade dessas condições ao deliberar: 

 

A ordem constitucional apenas admite a definição legal das qualificações 

profissionais na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger, efetivar e 

reforçar o exercício profissional das liberdades de expressão e de informação por 

parte dos jornalistas. Fora desse quadro, há patente inconstitucionalidade da lei.... 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no ia 13 de 

novembro de 1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e 

da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola 

o art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que protege a 

liberdade de expressão em sentido amplo [...]. 259 

 

Como reação a essa deliberação, o Senador ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSD/SE) propôs a PEC 33, de 2009, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados 

                                                 

257 Projeto Lei da Câmara dos Deputados nº 7192/2017, de autoria da Dep. Ana Perugini. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/201

7. Acesso em: 22 fev. 2021. 
258 Nesse sentido, v. https://fenaj.org.br/artigos-sobre-o-diploma/, Acessado em: 19 de fevereiro de 2020. 
259 STF, Sessão Plenária, RExt nº 511.961-SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, provimento aos recursos 

extraordinários por maioria, julgado aos 16 de junho de 2009 e publicado no DJe aos 13 de novembro de 2009. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1536444&filename=PL+7192/2017
https://fenaj.org.br/artigos-sobre-o-diploma/
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sob o nº 206/2012, com o escopo de se acrescentar o artigo 220-A à Constituição Federal, 

“[...] para dispor que o exercício da profissão de jornalista é privativo do portador de diploma 

de curso superior de comunicação social, com habilitação em jornalismo, expedido por curso 

reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da lei”260. 

 

Há muito, se discute quais profissionais podem ser chamados de jornalistas. 

Definição clássica francesa, adotada por ROLAND DUMAS: 

 

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière 

et rétribuée, l’ exercice de sa profession dans une ou plusiers publications 

quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusiers agences de presse et qui tire 

le principal de ses ressources.261-262 

 

Ainda nessa linha de raciocínio, JEAN MARIE LELOUP complementa que a 

atribuição não é reconhecida somente àqueles que escrevem nos jornais. Diferentemente, 

“Tous ceux qui ont part à la composition intellectuelle d’une publication font du 

journalisme... les rédacteurs-traducteurs, les sténographes-rédacteurs, le rédacteurs-

réviseurs, les reporters-dessinateurs, les reporters-photographes.”263-264. 

 

Com o incremento cada vez maior do papel de blogs informativos no País, casos 

recentes têm sido submetidos ao Poder Judiciário, provocando os Tribunais a se 

manifestarem sobre a amplitude da garantia constitucional ao sigilo de fonte, nesse cenário 

onde pululam novas tecnologias comunicativas. 

 

Em meados de março de 2017, por exemplo, o blogueiro Eduardo Guimarães, 

responsável por publicações no Blog da Cidadania sobre investigações policiais da então 

alardeada “Operação Lava Jato”, não somente teve a sua condução coercitiva determinada 

pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba como, ainda, computadores e aparelhos celulares 

                                                 

260 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/92006. Acessado em: 19 de fevereiro de 

2020. 
261 Tradução livre: “O jornalista profissional é aquele cuja ocupação principal, regular e remunerada, é o 

exercício da sua profissão em uma ou diversas publicações diárias ou periódicas ou em uma ou várias agências 

noticiosas de onde percebe o principal dos seus recursos”. 
262 DUMAS, Roland. Le droit de l’information. Paris: Presses Universitaires de France, 1981, p. 162. 
263 Tradução livre: “Todo aquele que participa da composição intelectual de uma publicação se dedica ao 

jornalismo (...) editores-tradutores, estenógrafos-editores, editores-revisores, repórteres-cartunistas, 

fotojornalistas”. 
264 LELOUP, Jean-Marie. Le journal, les journalistes et le Droit d’Auteur. Paris: Institut Français de Presse – 

Université de Paris, 1962, p. 26. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/92006
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apreendidos. Tudo, para se apurar de onde se originaram informações por ele publicadas. 

 

Segundo o prolator da decisão judicial, “... a profissão de jornalista pode ser exercida 

sem diploma de curso superior na área. Entretanto, o mero fato de alguém ser titular de um 

blog na internet não o transforma em jornalista automaticamente”. No caso específico, “a 

avaliação do conteúdo do blog, ... levou à conclusão de que, como o conteúdo do blog não 

seria eminentemente jornalístico, então o investigado Carlos Eduardo Cairo Guimarães não 

exerceria a profissão de jornalista”265. 

 

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em posicionamento diametralmente 

oposto, garantiu ao titular do periódico eletrônico The Intercept, Gleen Greenwald, o amplo 

sigilo de fonte. Não se ressalvou, na respectiva deliberação, a circunstância da forma 

exclusivamente eletrônica da divulgação do informativo. Diversamente, registrou-se: 

 

A atuação do jornalista Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas e de 

trocas de informação entre agentes públicos atuantes na chamada Operação Lava-

Jato é digna de proteção constitucional, independentemente do seu conteúdo ou 

do seu impacto sobre interesses governamentais. A despeito das especulações 

sobre a forma de obtenção do material divulgado pelo jornalista – matéria que 

inclusive é objeto de investigação criminal própria –, a liberdade de expressão e 

de imprensa não pode ser vilipendiada por atos investigativos dirigidos ao 

jornalista no exercício regular da sua profissão.266 

 

Como vimos, diferentemente de como tratado na Itália, Alemanha, França ou em 

Portugal, países em que o sigilo de fonte não é reconhecido pelos respectivos ordenamentos, 

ou de como essa garantia jornalística é aplicada nos Estados Unidos da América, unicamente 

em parte das suas unidades federativas e, ainda assim, respeitada somente quando a abertura 

da fonte não for necessária à instrução de ação penal, no Brasil, por sua vez, o sigilo 

profissional é constitucionalmente garantido, de forma ampla. 

 

Já não há dúvidas que, para o regular exercício da atividade jornalística no País, 

prescinde-se de um diploma. Nosso atual texto constitucional é abrangente ao mencionar os 

destinatários da proteção ao sigilo de fonte, já que, como vimos, garante a prerrogativa 

                                                 

265 Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, 13ª Vara Federal de Curitiba, Pedido de Busca e Apreensão 

Criminal nº 500876224.2017.4.04.7000/PR. Requerente: Polícia Federal/PR; Acusado: Carlos Eduardo Cairo 

Guimaraes. 
266 STF, Medida Cautelar na ADPF 601-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, concedida medida cautelar aos 7 

de agosto de 2019. 
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sempre “[...] quando necessário ao exercício profissional”. E, não, quando necessário ao 

exercício profissional na mídia impressa, ou televisiva, por exemplo. 

 

De fato, o dispositivo constitucional não limita o sigilo de fonte aos jornalistas, 

devendo a garantia ser assegurada aos mais distintos profissionais que desse segredo 

dependem para exercer as suas atividades. Além disso, “[...] tem como finalidade a proteção 

do indivíduo que lhe entregou o segredo”267. 

 

Finalmente, sob a ótica do nosso ordenamento, pouco importa se comunicador cuja 

fonte deve ser resguardada exerce a sua atividade em veículo tradicional de mídia (impressa, 

radiofônica ou televisiva) ou por via de publicações unicamente eletrônicas.  

 

Posicionamento de vanguarda, sobre o assunto, já era lecionado por FREITAS 

NOBRE que, ao comentar a Lei 5.250, de 1967, recusava-se a denominá-la Lei de Imprensa. 

Diversamente, e como fez constar no título da sua obra — Lei da Informação —, destaca 

que “Quando a lei brasileira emprega a expressão “por qualquer meio”, ela adota, no seu 

artigo primeiro, o sentido amplo do conceito de Informação”268. Seria, pois, a Lei da 

Informação posteriormente não recepcionada pelo ordenamento (ADPF 130) aplicável a 

qualquer modalidade de difusão para o público, sob qualquer forma, de notícias ou elementos 

de conhecimento, ideias ou opiniões. 

 

 JÓNATAS E. M. MACHADO, examinando a questão sob o prisma da ordem 

constitucional portuguesa, pondera que: 

 

O conceito de imprensa pode ser entendido em sentido mais amplo ou mais 

restrito. (...) Com ela pretende-se designar, genericamente, todos os meios 

mecânicos, químicos ou electrónicos de impressão, reprodução e difusão de 

notícias e opiniões. Para além de jornais e revistas de todos os tipos, ela abrange 

livros, cartazes, folhetos, ou quaisquer outros meios de publicação, 

independentemente do seu carácter oneroso ou gratuito, dos processos técnicos, 

artesanais ou tecnologicamente avançados, que lhes estejam subjacentes, ou da 

existência de estruturas, mais ou menos organizadas e institucionalizadas, que lhes 

sirvam de suporte269. 

 

                                                 

267 BONAVIDES, Paulo et al. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 

121. 
268 NOBRE, Freitas. Lei da Informação: comentários à Lei de imprensa. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 7. 
269 MACHADO, Jónatas E.M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 

social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 507. 
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No entanto, de uma interpretação lógica e sistemática do nosso ordenamento, 

podemos concluir que as prerrogativas dos profissionais de imprensa — dentre elas o sigilo 

de fonte — não são irrestritamente garantidas a qualquer um que titule um blog, produza, 

transmita ou repercuta informações. Como vimos, a liberdade de manifestação de 

pensamento é garantida sob a condição de ser exercida sem o anonimato. 

 

Daí, decorre a conclusão de que as proteções constitucionais ao comunicador apesar 

de não limitadas a garantir a livre atuação daqueles que operam na mídia tradicional 

impressa, televisiva ou radiofônica, não poderão ser suscitadas por quem difunde 

informações sob o pálio do anonimato, sem expediente acessível que permita sua eventual e 

posterior responsabilização criminal ou civil. Aos blogueiros que exerçam por meio de 

plataformas digitais a atividade informativa de modo habitual e profissional deverá ser 

garantido o sigilo de fonte, dês que divulguem expediente claro nos seus respectivos sítios 

eletrônicos, indicando os responsáveis (ou o responsável) pelas publicações. 
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CAPÍTULO 7 – FAKE NEWS 

 

7.1. Ambiente propício para a emergência de fake news 

 

Como vimos anteriormente, vivemos numa época em que a velocidade e a fluidez da 

informação são profundamente potencializadas pelas novas tecnologias. O sociólogo e 

filósofo francês JEAN BAUDRILLARD, já na década de 1980, profetizava os impactos 

dessa circunstância na qualidade e na confiabilidade das informações trocadas. Destacava, 

então, que passamos a ser bombardeados por um número cada vez maior de informações, 

mas destituídas de absoluto sentido. O plano da realidade seria, assim, sublimado, sobreposto 

pelo das suas representações que circulam. Nessa linha, especulava que uma das possíveis 

causas da por ele denominada implosão do sentido comunicativo seria a contínua difusão de 

informação “[...] diretamente destruidora ou neutralizadora do sentido e do significado. A 

perda do sentido está diretamente ligada à acção dissolvente, dissuasiva, da informação, dos 

media e dos mass media.”270. 

 

Ainda segundo BAUDRILLARD, “[o]s media carregam consigo o sentido e o 

contra-sentido, manipulam em todos os sentidos ao mesmo tempo, nada pode controlar este 

processo”271. A realidade, ou a sua percepção, não mais seria deduzida do plano real, dos 

próprios acontecimentos, mas, sim, do que é reproduzido, da sua representação, do seu 

simulacro.  

 

Em sentido análogo, ZYGMUNT BAUMAN destaca a contemporânea mutabilidade 

dos paradigmas socioculturais, contexto denominado Modernidade Líquida pelo pensador 

polonês A cultura seria relegada a um item de mercado, coexistindo com uma crescente 

instrumentalização do consumismo. Emprega o conceito de liquidez para adjetivar as atuais 

relações sociais e culturais, valendo-se de uma metáfora que desenvolve em dezenas de obras 

para, assim, destacar a fluidez do modo de vida moderno: a vida é facilmente adaptável, 

moldada, o que reforça esse estado temporário das relações sociais. Em suas palavras: 

 

                                                 

270 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Tradução de Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio 

D’Água, 1991. p. 104. 
271 Idem, p. 110. 



168 

 

A irresistível velocidade dos eventos, de atividades que nunca duram mais que o 

tempo de vida do interesse do público, hoje a fonte mais pródiga de retorno do 

mercado, harmoniza-se perfeitamente com uma tendência popular no mundo 

líquido moderno. Os produtos da cultura agora são criados com “projetos” em 

mente, projetos com um tempo de vida predeterminado, com muita frequência o 

mais curto possível.272 

 

Sob essa ótica, e como ressaltado por IVELISE DE ALMEIDA CARDOSO, a 

crescente globalização — viabilizada pela ascensão das novas tecnologias comunicativas 

que promovem o fluxo cada vez mais veloz de informações e atingindo abrangências 

territoriais ilimitadas — tem o condão de acentuar as indagações sobre a solidez de preceitos 

e da identidade das instituições da sociedade. Permite-se, assim, sejam muito mais 

facilmente ressalvados os referenciais tidos antes por paradigmáticos e até hoje pouco 

questionados273. 

 

No contexto da sociedade em rede, rediscutimos o papel exercido pela informação: 

transmuda-se em matéria prima para a realidade, não mais um dos seus elementos narrativos. 

Assim, e novamente na esteira do quanto lecionado por MANUEL CASTELLS, há um 

deslocamento da função exercida pela verdade, antes umbilicalmente vinculada ao plano 

fático e, mais recentemente, tornando-se um subproduto do quanto determinado pelas novas 

tecnologias de comunicação. Há uma dissociação entre a verdade que, repetindo, antes 

reputaríamos fática e aquela construída, simulada (BAUDRILLARD), moldada 

(BAUMAN), assim, pelo bombardeio de informações. 

 

Esse novo modelo de exploração da informação como um insumo voltado a moldar 

a realidade não teria como deixar de influenciar o jornalismo. O advento de novas 

tecnologias, assim, associado à exploração comercial crescente da rede mundial de 

computadores tem redundado na adaptação da atividade jornalística ao modelo negocial 

virtual.  

 

Examinando esse viés econômico da atividade jornalística, que só agrava a questão 

da fluidez, da relativização da verdade, MÁRCIO MONTEIRO REIS destaca: 

 

                                                 

272 BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Traduzido por Carlos Alberto Medeiros. São 

Paulo: Zahar, 2013, p. 79. 
273 CARDOSO, Ivelise de Almeida. Propaganda e influência de pós-verdade e fake-news na opinião pública. 

138 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2019. p. 39. 
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Não é mais tão relevante contar com muitos assinantes, mas sim conseguir imensas 

quantidades de cliques que, monetizados, geram a receita das empresas de mídia. 

Deste modo, os jornalistas passam a ser cobrados não pela qualidade ou 

credibilidade do material que produzem, mas sim pelos cliques que conseguem 

gerar.274. 

 

Para que se alcance maior amplitude de consulta ao material jornalístico publicado 

na rede mundial de computador — mais cliques, portanto —, o modelo negocial e 

tecnológico da sociedade contemporânea vale-se de ferramentas aptas a permitir aos 

produtores de conteúdos uma distribuição direcionada de reportagens e matérias de opinião 

aos consumidores de notícia. Consumidores, esses, cujos perfis, especificamente 

relacionados aos seus gostos de leitura, já foram mapeados e catalogados por gigantes da 

tecnologia que se especializaram nessa análise.  

 

Por um lado, esse modelo negocial lança mão da captação de rotinas de leitura dos 

usuários de rede de computadores mediante a implantação de cookies e de outras tecnologias 

e eles associadas nas máquinas, nos celulares e nos tablets dos consumidores de informação. 

Essa atividade de assimilação e processamento de dados (das preferências pessoais) de 

consumo de informações de usuários da Internet — conhecida por Big Data Analytics — 

passou a ser tão amplamente exercida que mereceu atenção especial por parte de vários 

ordenamentos do planeta, redundando na edição da GPDR europeia275, na Ley General de 

Protección de Datos Personales mexicana276, na California Consumer Privacy Act of 

2018277 e na promulgação da LGPD brasileira - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

 

Em complementariedade à captação das preferências dos usuários da Internet, esse 

modelo tecnológico e negocial estabelecido a partir do advento das novas mídias e 

plataformas virtuais permite — também como o escopo de viabilizar a difusão direcionada 

de conteúdo jornalístico — a utilização de algoritmos complexos para que os responsáveis 

pela distribuição de conteúdo informativo direcionem reportagens específicas, hábeis a 

satisfazer o gosto do leitor. Desta forma, garantirão cada vez mais acesso às suas páginas (os 

                                                 

274 REIS, Márcio Monteiro. Fake News: o Direito pode fazer algo a respeito? Revista Brasileira de Direito 

Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 16 n. 60, pp. 9-41, jan./abr. 2018. pp. 19-20. 
275 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho). Normas voltadas a proteger a privacidade de dados pessoais aplicáveis aos membros de países da 

União Europeia e a regulamentar a exportação de dados pessoais dos mesmos para países externos à União 

Europeia. 
276 Publicada no Diário Oficial da Federação do México aos 26 de janeiro de 2017. 
277 Aprovada aos 28 de junho de 2018, foi o primeiro diploma lei estadual norte-americana inspirada na 

legislação europeia de proteção de dados. 
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cliques, novamente) e uma fidelidade capaz de melhor remunerar a publicidade inserida nas 

páginas que titulam. 

 

Esse modelo negocial voltado a privilegiar conteúdos informativos direcionados, 

com maior potencialidade de captar interesse dos leitores, redunda numa produção e difusão 

de reportagens redigidas sem preocupações com maior contraditório de ideias ou, em outras 

palavras com um rigor jornalístico. O que se busca, repita-se, é a difusão de informações 

associadas ao gosto do leitor, não a publicação de debates travados com base num salutar 

contraditório ou a veiculação de colunas e editoriais controversos, artigos de opinião que 

explorem episódios de forma profunda, todas essas, publicações características de bons 

órgãos informativos. 

 

Além disso, e para mais profundamente esboçarmos o cenário atual, viabilizador da 

profusão de fake news, voltemos a um paradoxo já anteriormente debatido, destacado da 

equação entre a produção e a difusão de conteúdo jornalístico. Como já aludimos, a 

universalização da produção de conteúdo informativo, a facilitação do acesso às plataformas 

de elaboração e de distribuição de informação jornalística que permitiu a blogueiros, 

podcasters, videoblogueiros e comunicadores independentes exercerem atividades antes 

praticamente exclusiva a veículos tradicionais da mídia, essa nova configuração 

comunicativa não resultou na democratização da atividade de difusão de informações. 

 

Na verdade, há um deslocamento de atribuições antes protagonizadas por empresas 

de comunicação da mídia televisiva, impressa, radiofônica e das editoras para novos 

intermediários, os detentores de plataformas como o Google e o Facebook, que, juntos, 

atuam num duopólio da comunicação virtual278. 

 

Essas empresas e as que a elas se associam para a produção e a distribuição de 

conteúdo informativo valem-se, como vimos, da captação dos gostos dos usuários da Internet 

e de algoritmos voltados a melhor atingi-los com material informativo de suas preferências 

específicas, tudo com o escopo de majorarem seus lucros. Passamos a ser, assim, 

confrontados com o que gostamos, com o que já de alguma forma conhecemos e de algum 

                                                 

278 Cf. GARRAHAN, Matthew. Google and Facebook dominance forecast to rise. Financial Times, 04 dez. 

2017, Disponível em: https://www.ft.com/content/cf362186-d840-11e7-a039-c64b1c09b482. Acessado em: 

12 de fevereiro de 2020. 

https://www.ft.com/content/cf362186-d840-11e7-a039-c64b1c09b482
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modo já é identificado com nossas opiniões e os nossos pontos de vista. Assim, minimizando 

o nosso contato com opiniões divergentes. 

 

Esse cenário — em que os contornos da realidade são moldados pelo bombardeio de 

informações e em que conteúdos são distribuídos de forma direcionada aos leitores por meio 

de estruturas concebidas por gigantes duopolistas do mundo virtual — delineia o ambiente 

propício para a emergência e a disseminação de fake news. 

 

Talvez por isso, pesquisas recentes têm demonstrado menor atribuição de crédito às 

notícias acessadas pelas plataformas virtuais, ainda que — como já vimos — elas sejam a 

cada momento mais utilizadas para o consumo de informações de natureza jornalística. 

Apesar de, no Brasil, ter sido apurada uma confiança de nada desprezíveis 31% nas notícias 

acessadas por meio de mídias sociais (enquanto confia-se em 48% do que em geral é 

noticiado independentemente do tipo de veículo, virtual ou impresso, consultado para obter 

a informação), em países com graus superiores de escolaridade e mais elevados índices de 

desenvolvimento humano (IDH) a credibilidade atribuída a informações jornalistas obtidas 

por meio de mídias sociais não ultrapassa em muito o diminuto patamar de 10% de 

confiança279. 

 

Os níveis de confiança já foram muito mais elevados. Conforme relatado por JEFF 

COLE: 

 

Comparativamente a outros países, os Estados Unidos situam-se no centro, 

relativamente a confiança na credibilidade da informação encontrada on-line. 

Reportando-nos a dados relativos a 2003, acima indicados, 53% dos utilizadores 

americanos da Internet afirmaram confiar na maior parte, e até na totalidade da 

informação encontrada on-line. Este nível de confiança é consistente com a Grã-

Bretanha (54,0%) e Singapura (54,9%). Com um nível de confiança na qualidade 

e credibilidade, ligeiramente mais elevado, encontra-se a China (58%) e a Hungria 

(59,7%). O país participante do projecto, que apresentou o índice mais elevado de 

confiança na qualidade da informação on-line, foi a Coreia do Sul, registando 

69,7%. Demonstraram ser mais cépticos, a Espanha, com 47% e a Suécia com 

32,3%. Com os níveis mais baixos encontram-se a Alemanha, com 26,4% e no 

fundo da tabela, com uma grande margem, comparativamente com os outros 

                                                 

279 Nesse sentido, destaque-se que os índices de confiança em informações de natureza jornalística acessadas 

por meio de mídias sociais atingem os seguintes percentuais em países de mais elevada escolaridade e de níveis 

superiores de IDH: Reino Unido – 10%; Dinamarca – 15%; França – 14%; Alemanha – 16%. Em outros países, 

maior credibilidade é atribuída às notícias obtidas dessa forma: Itália - 23%; Portugal – 27%; Turquia – 40%; 

Argentina - 32%; e Brasil – 31%. Fonte: REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. 

Reuters Institute Digital News Report 2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de 

maio de 2020. pp. 94, 113, 119, 123, 134, 146, 171 e 174. 
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países, encontra-se o Japão, com 13,3%.280. 

 

O que muito provavelmente tenha contribuído para esse decréscimo de confiança nas 

informações obtidas na rede mundial de computadores é a cada vez mais ampla disseminação 

de fake news nas mídias não tradicionais.  

 

Estudos recentes indicam que grande parte dos conteúdos de natureza jornalística são 

compartilhados na plataforma virtual Twitter antes mesmo da sua total leitura. Ou, pior, sem 

que sejam em algum momento lidos pelos que repercutem as informações. De fato, segundo 

GABELKOV et al.: 

 

One could even envision that, since a fraction of the users clicking an article on a 

social media decide to retweet it, the share number is a somewhat reduced 

estimate of the actual readership of an article. However, our joint analysis of 

shares and clicks reveal limitations of the share number. First, 59% of the shared 

URLs are never clicked or, as we call them, silent. 281-282 

 

Esse número relevante de usuários que age sem a mínima cautela ao repercutir 

informações na rede mundial de computadores acentua o papel da Internet e das plataformas 

de conteúdo e de relacionamento nela baseadas na difusão de conteúdos informativos 

carentes de qualidade jornalística ou até mesmo dolosamente inverídicos.  

 

RYAN KRASKI, em recente artigo, alerta sobre o potencial da rede. Relata que:  

 

The impact of the recent social media revolution cannot be understated; it is 

estimated that there are 2.46 billion social media users worldwide. These users 

can communicate with one another and generate content, often in the form of text, 

photos, audio files, and videos. There is a broad array of social media: social 

networks such as Facebook serve as communication platforms, instant messengers 

such as WhatsApp allow for groups to be instantly contacted  en masse, blogs 

allow content generation and commentary from users, wikis are websites 

                                                 

280 COLE, Jeff. Internet e Sociedade numa Perspectiva Global: lições de cinco anos de análise de campo. In: 

CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (coord.). A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Acção 

Política. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005. p. 329. 
281 Tradução livre: “Pode-se até imaginar que, uma vez que uma fração dos usuários que clicam em um artigo 

em uma mídia social decidam retransmiti-lo pelo Twitter, o número de compartilhamentos do conteúdo seria 

um percentual inferior ao número real de leitores do artigo. No entanto, nossa análise conjunta de 

compartilhamentos e cliques revela ressalvas a esses números de compartilhamentos. Primeiro, 59% dos URLs 

compartilhados nunca são clicados ou, como os chamamos, são os silenciosos.”. 
282 GABIELKOV, Maksym et al. Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter? ACM SIGMETRICS 

Performance Evaluation Review, vol. 44, n. 1, pp. 179-192, jun. 2016. Disponível em: 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2896377.2901462 Acessado em: 16 de março de 2020. p. 185. 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2896377.2901462
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collectively edited by users. 283-284 

 

Evidente, nesse sentido, e como ponderado por DALLAS FLICK, que a contínua 

expansão e o desenvolvimento exponencial da Internet redundaram num efeito colateral 

grave: Facebook e Google facilitando a dispersão de fake news e desinformações geradas 

maliciosamente por terceiros285. 

 

7.2. Fake news: definições, características e breve histórico 

 

Num capítulo voltado a debater fake news como um fenômeno emergente a partir do 

advento de novas tecnologias comunicativas ou, no mínimo, agravado profundamente por 

elas, natural seria iniciarmos pela apresentação do nosso objeto de estudo, apontando 

algumas definições do conceito e indicando com quais delas nos alinhamos. 

 

No entanto, por uma opção metodológica, invertemos essa ordem. Introduzimos o 

tema, no item anterior, a partir de uma exibição do pano de fundo ensejador da sua profusão. 

Isso, para — delineado o cenário em que as fake news tornaram-se endêmicas — a seguir 

dedicarmos algumas linhas às definições do conceito, empregadas pela doutrina.  

 

Diante da carência de uma definição legal de fake news no País e, até mesmo, da 

incipiência dos debates travados pelos doutrinadores domésticos acerca dessa modalidade 

específica de difusão de desinformação ainda entre nós tratada pela nomenclatura 

estrangeira, nos socorreremos de estudos alienígenas realizados sobre o tema e igualmente 

utilizaremos o termo fake news, apesar de não ter sido incorporado ao vernáculo, conforme 

se pode conferir de uma consulta ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa 

publicado pela Academia Brasileira de Letras286. A mesma ressalva redacional deve ser 

                                                 

283 Tradução livre: “O impacto da recente revolução das mídias sociais não pode ser subestimado; estima-se 

que haja 2,46 bilhões de usuários de mídia social em todo o mundo. Esses usuários podem se comunicar e gerar 

conteúdo, geralmente na forma de texto, fotos, arquivos de áudio e vídeos. Há uma ampla variedade de mídias 

sociais: redes sociais como o Facebook servem como plataformas de comunicação, mensageiros instantâneos 

como o WhatsApp permitem que grupos sejam instantaneamente contatados em massa, blogs permitem 

geração de conteúdo e comentários dos usuários, wikis são sites coletivamente editados pelos usuários”. 
284 KRASKI, Ryan. Combating Fake News in Social Media: U.S. and German Legal Approaches. St. John's 

Law Review, Nova York, vol. 91, n. 4, pp. 923-956, inverno de 2017. p. 924. 
285 FLICK, Dallas. Combating Fake News: Alternatives to Limiting Social Media, Misinformation and 

Rehabilitating Quality Journalism. SMU Science and Technology Law Review, Dallas, vol. 20, n. 2, pp. 375-

406, 2017. p. 375. 
286 Cf. quinta edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 2009, acessado em 
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formulada em relação ao anglicismo empregado neste estudo, quando da alusão a blogs, a 

podcasts e videoblogs. 

 

Como veremos adiante, a divulgação de notícias falsas não é uma novidade. A 

própria verdade, aliás, deve ser divisada num contexto elástico. Sequer no campo das 

ciências exatas, admite-se que os conceitos são rígidos, imutáveis. Sob a ótica de KARL 

POPPER, nesse sentido, a investigação científica não deve ser voltada à confirmação 

positiva das hipóteses, mas, diversamente, à retificação dos equívocos estabelecidos nas 

experimentações anteriores. Assim, nenhuma tese cientificamente comprovada, por mais 

aceita em determinada época, é considerada uma verdade. Ou, pelo menos, uma verdade 

cristalizada. Isso, porque será provada falsa, ou ao menos parcialmente ressalvada, a partir 

de novos e futuros experimentos, testes e técnicas, mais acurados que os que resultaram na 

formulação da teoria anterior. Nas suas palavras: 

 

A base empírica da ciência objetiva nada tem, portanto, de “absoluto”. A ciência 

repousa em pedra firme. A estrutura de suas teorias levanta-se, por assim dizer, 

num pântano. Semelha-se a um edifício construído sobre pilares. Os pilares são 

enterrados no pântano, mas não em qualquer base natural ou dada. Se deixamos 

enterrar mais profundamente esses pilares, não o fazemos por termos alcançado 

terreno firme. Simplesmente nos detemos quando achamos que os pilares estão 

suficientemente assentados para sustentar a estrutura – pelo menos por algum 

tempo.287 

 

Mesmo ressalvada, sob esse prisma filosófico, a inexistência de uma verdade 

científica cristalizada, incontestável, podemos admitir que no plano narrativo, no da 

descrição episódica, a questão é diferente: há fatos e eventos cuja ocorrência pode ser 

constatada e outros que não. Ainda assim, há muito presenciamos distorções maliciosas de 

fatos em manifestações públicas. 

 

Procópio, historiador do século VI, em seu Anekdota, já difundira publicamente texto 

difamatório em relação ao então imperador bizantino Justiniano. Aproximadamente dez 

séculos depois, no período da Inquisição, a Europa foi palco de outro exemplo paradigmático 

de disseminação de notícias falsas com finalidades escusas: judeus e convertidos foram 

acusados de assassinar um menino cristão em 1490 e, apesar de nunca ter sido encontrada 

                                                 

http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario aos 18 de março de 2020. 
287 POPPER, Karl Raimund. A lógica da pesquisa científica. 2.ed. Traduzido por Leonidas Hegenberg e 

Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Editora Cultrix, 2013. p. 119. 

http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
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qualquer prova dessa acusação, instaurou-se um processo repleto de confissões sob tortura 

que culminou com a expulsão dos judeus da Península Ibérica e o confisco dos seus bens. 

Ao lado desses aludidos episódios, inúmeros são os exemplos, na história, de mentiras que 

foram difundidas dolosamente, não poucas vezes com finalidades outras, além da própria 

difamação. 

 

Mas o que, então, há de novo nas fake news? Quiçá poderemos esclarecer essa 

indagação a partir de sua conceituação. 

 

Ao debater a questão, ALBERTO ALEMANNO nos alerta que ““[f]ake news” has 

a variety of definitions, most of which emphasize the breadth of the term. As a result, there 

is no universal agreement on where the problem lies and how to frame it.”288-289.  De fato, 

não há consenso na definição de fake news. De todo modo, sabemos que as primeiras 

referências ao termo, empregadas sob o prisma do tema aqui debatido, remontam às eleições 

norte-americanas de 2016 e aludem às falsas informações disseminadas sobre a candidata à 

presidência Hillary Clinton nas mídias sociais e ao impacto delas na vitória do pleito eleitoral 

pelo seu rival, Donald Trump. 

 

Sobre o tema, um relatório oficial do Facebook Security publicado aos 27 de abril de 

2017, apesar de não sugerir uma definição única e apta a delimitar, assim, o conceito de fake 

news, esclarece que o termo deve ser utilizado para referir-se aos seguintes quatro grupos de 

situações: 

 

Information (or Influence) Operations - Actions taken by governments or 

organized non-state actors to distort domestic or foreign political sentiment, most 

frequently to achieve a strategic and/or geopolitical outcome. These operations 

can use a combination of methods, such as false news, disinformation, or networks 

of fake accounts (false amplifiers) aimed at manipulating public opinion. 

False News- News articles that purport to be factual, but which contain 

intentional misstatements of fact with the intention to arouse passions, attract 

viewership, or deceive. 

False Amplifiers - Coordinated activity by inauthentic accounts with the intent of 

manipulating political discussion (e.g., by discouraging specific parties from 

participating in discussion, or amplifying sensationalistic voices over others). 

Disinformation - Inaccurate or manipulated information/content that is spread 

intentionally. This can include false news, or it can involve more subtle methods, 

                                                 

288 Tradução livre: “’Fake News’ tem uma variedade de definições, a maioria das quais enfatiza a amplitude do 

termo. Como resultado, não há um consenso universal sobre como se enquadrar a questão”. 
289 ALEMANNO, Albert. How to Counter Fake News? A Taxonomy of Anti-fake News Approaches. 

European Journal of risk Regulation, Cambridge, n. 9, pp. 1-5, 2018. p. 2. 
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such as false flag operations, feeding inaccurate quotes or stories to innocent 

intermediaries, or knowingly amplifying biased or misleading information. 

Disinformation is distinct from misinformation, which is the inadvertent or 

unintentional spread of inaccurate information without malicious intent.290-291. 

 

Estabeleceu-se algum debate da doutrina, no tocante ao alcance do conceito. Seriam 

considerados fake news apenas conteúdos informativos indubitavelmente falsos ou também 

deveriam ser incluídos na categoria omissões, especulações, exageros, dados retirados de 

contextos e outras estratégias comunicativas voltadas a desinformar e prejudicar terceiros? 

Seriam reputadas fake news só aquelas falsas informações (truncadas, omissas etc.) 

intencionalmente produzidas e dolosamente colocadas em circulação ou, igualmente, os 

erros fatuais, ainda que não intencionais? 

 

Com o escopo de lançar um pouco de luz sobre a problemática da definição, 

ALCOTT e GETZKOW, num dos mais respeitados e referidos estudos da doutrina norte-

americana, observam: 

 

We define “fake news” to be news articles that are intentionally and verifiably 

false, and could mislead readers. We focus on fake news articles that have political 

implications… It also includes many articles that originate on satirical websites 

but could be misunderstood as factual, especially when viewed in isolation on 

Twitter or Facebook feeds […].292- 293 

 

                                                 

290 Tradução livre: “Operações de informação (ou influência) - Ações tomadas por governos ou atores não-

estatais organizados para distorcer o sentimento político doméstico ou estrangeiro, mais frequentemente para 

alcançar um resultado estratégico e / ou geopolítico. Essas operações podem usar uma combinação de métodos, 

como notícias falsas, desinformação ou redes de contas falsas (amplificadores falsos) destinadas a manipular a 

opinião pública. 

Notícias falsas - artigos de notícias que pretendem ser factuais, mas que contêm distorções intencionais de fato 

com a intenção de despertar paixões, atrair audiência ou enganar. 

Amplificadores falsos - atividade coordenada por contas não autênticas com a intenção de manipular 

discussões políticas (por exemplo, desencorajando partidos específicos de participarem de discussões ou 

ampliando vozes sensacionalistas sobre outras). 

Desinformação - Informação / conteúdo impreciso ou manipulado que é espalhado intencionalmente. Isso 

pode incluir notícias falsas ou pode envolver métodos mais sutis, como operações com sinalizações falsas, 

fornecer citações ou histórias imprecisas a intermediários inocentes ou amplificar conscientemente 

informações tendenciosas ou enganosas. Desinformação é distinta de informação equivocada, que é a 

disseminação inadvertida ou não intencional de informações imprecisas sem intenção maliciosa” 
291 Information Operations and Facebook, p. 5, relatório expedido por Facebook Security aos 27 de abril de 

2017 e acessado em https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-

operations-v1.pdf   aos 19 de março de 2020. 
292 Tradução livre: “Definimos “notícias falsas” como artigos de notícias intencional e de falsidade passível de 

constatação e que podem enganar os leitores. Nós nos concentramos em artigos de notícias falsos que têm 

implicações políticas…Também consideramos artigos originários de sites satíricos, mas que podem ser mal 

interpretados como factuais, especialmente quando vistos isoladamente nos feeds do Twitter ou do Facebook”. 
293 ALCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social Media and Fake News in the 2016 Election, Journal of 

Economic Perspectives, Pittsburgh, vol. 31, n. 2, pp. 211–236, 2017. p. 213. 

https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf
https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf
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Os aludidos autores ressalvam, no entanto, o que denominam “primos” das fake news. 

Não poderiam ser consideradas fake, em sentido estrito, informações que apesar de ter o 

condão de conduzir os destinatários a confusões fáticas, desentendimentos, carecem, no 

entanto, das características essenciais da figura em debate. Nesse sentido, ponderam: 

 

Our definition rules out several close cousins of fake news: 1) unintentional 

reporting mistakes, such as a recent incorrect report that Donald Trump had 

removed a bust of Martin Luther King Jr. from the Oval Office in the White House; 

2) rumors that do not originate from a particular news article; 3) conspiracy 

theories (these are, by definition, difficult to verify as true or false, and they are 

typically originated by people who believe them to be true); 4) satire that is 

unlikely to be misconstrued as factual; 5) false statements by politicians; and 6) 

reports that are slanted or misleading but not outright false. 294-295 

 

Nesse cenário denominado por alguns como de pós-verdade (post-truth), onde os 

fatos objetivos têm menor capacidade de moldar a opinião pública do que apelos emocionais 

e crenças pessoais, as fake news são ferramentas de desvalorização intencional de fatos em 

benefício de interesses pessoais políticos ou financeiros. Empregam muitas vezes manchetes 

atraentes para aumentar o número de leitores em matérias que mimetizam conteúdo 

jornalístico confiável e de qualidade. 

 

Em relação à falsidade de conteúdos, onde inverídicas informações mimetizam 

matérias jornalísticas legítimas, vimos a fragilidade da confiança hodiernamente atribuída a 

narrativas que, como vimos, são facilmente adulteradas por meio de artifícios que não 

somente mascaram a inverdade do seu conteúdo, como, até mesmo, projetam efeitos na 

própria percepção social do que é verdadeiro. No entanto, e apesar disso, fiamo-nos, ainda, 

na veracidade de imagens. Nossa sociedade convenciona que documentos como fotografias 

e vídeos ainda são confiáveis, apesar de as ferramentas hábeis a editá-los serem cada vez 

menos rudimentares. 

 

Sucede não serem poucos os exemplos históricos e notórios de alteração de imagens. 

                                                 

294 Tradução livre: “Nossa definição exclui vários primos próximos de notícias falsas: 1) erros não intencionais 

de relatos, como um recente relatório incorreto de que Donald Trump havia retirado um busto de Martin Luther 

King Jr. do Salão Oval da Casa Branca; 2) rumores que não se originam de uma matéria jornalística específica; 

3) teorias da conspiração (estas são, por definição, difíceis de verificar como verdadeiras ou falsas, e geralmente 

são originadas por pessoas que acreditam que sejam verdadeiras); 4) sátira que dificilmente será interpretada 

como factual; 5) declarações falsas de políticos; e 6) relatórios enviesados ou enganosos, mas não totalmente 

falsos…”. 
295 ALCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social Media and Fake News in the 2016 Election, Journal of 

Economic Perspectives, Pittsburgh, vol. 31, n. 2, pp. 211–236, 2017. p. 214. 
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Sabe-se, hoje, que no Egito antigo, faraós substituíam os hieróglifos que identificavam obras 

colossais de seus antecessores para imprimir a sua marca (e uma falsa paternidade) àquelas 

maravilhas da arte e arquitetônicas para a posteridade. Ramsés II, faraó do Novo Reino, 

apropriou-se de várias obras colossais de monarcas como Amenemat II — e de outros do 

Médio Reino — a elas associando os seus símbolos distintivos296.  

 

Em períodos mais recentes, Stalin determinou a edição de várias fotografias com o 

escopo de fraudar realidades históricas. Por sua iniciativa, por exemplo, as imagens de 

antigos companheiros seus de regime— e posteriores desafetos —, como Trotsky, foram 

suprimidas de fotografias em que com ele originalmente apareciam lado a lado. Sobre a 

sucessão de episódios dessa natureza na antiga União Soviética, NATALIA SIDLINA, 

curadora de uma exposição aberta em 2017 no museu londrino Tate Modern, intitulada "Red 

Star Over Russia", em uma entrevista concedida à BBC, observou: 

 

Uma série de instantâneos mostra uma linha do tempo de arrepiar a espinha: na 

primeira foto..., Stalin aparece cercado de quatro camaradas; na próxima, datada 

de 23 anos mais tarde, três deles desapareceram; na terceira, ele aparece sozinho 

em um cartão postal. 

 

Os que faziam parte do seleto círculo interno que perderam a simpatia do líder 

foram simplesmente apagados das imagens oficiais: a manipulação fotográfica era 

chave para reescrever a história soviética.297 

 

Nos últimos anos, houve um incremento nas técnicas de manipulação de fotografias, 

vídeos e de áudio. Ao lado das fake news, e tão afrontosas quanto elas à informação fiável, 

esses recentíssimos avanços tecnológicos viabilizaram o advento das denominadas deep-

fakes, vídeos extremamente realistas que, adulterados a partir de imagens reais, são criados 

com o escopo de intencionalmente desinformar. Intensos bancos de dados e avançadas 

ferramentas digitais são empregados para projetar o rosto e a voz de uma pessoa a situações 

inexistentes. 

 

Com difusão mais acentuada a partir de 2017, inicialmente por meio de atividades 

jocosas viabilizadas pelo ferramental fornecido pela plataforma eletrônica Reddit298, a 

                                                 

296 DOBERSTEIN, Arnoldo Walter. O Egito antigo. Porto Alegre:  Editora Universitária da PUCRS, 2010, p. 

140. 
297 MACDONALD, Fiona. A manipulação de imagens pelos soviéticos, muito antes da era das 'fake news'. 

BBC News Brasil, 30 jan. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-42810209. Acesso 

em: 21 de março de 2020. 
298 https://www.reddit.com/  

https://www.reddit.com/
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prática já passou a chamar a atenção de autoridades diante da sua potencialidade de causar 

danos à sociedade. Em 2018, o cineasta e comediante Jordan Peele veiculou impressionante 

vídeo em que se fazia crer que o ex-presidente norte-americano Barack Obama afirmava, 

dentre outras coisas, que Donald Trump é um imbecil. Na sequência, ainda no vídeo, e para 

fins de alerta, esclarece que tudo não passa de um artifício muito dificilmente desvelado por 

quem assiste às imagens299.  

 

Essa nova modalidade de desinformação tornou-se objeto mais recente de 

preocupação por parte das autoridades mundiais e de diversas organizações do planeta. 

Desde 2019, o The New York Times desenvolve o The News Provenance Project, voltado a 

verificar se imagens são verdadeiras e, assim, evitar que as falsas sejam difundidas por 

órgãos da imprensa digital e plataformas outras como as mídias sociais. Em conjunto com a 

IBM Garage, compara as imagens suspeitas com os acervos obtidos nos órgãos de imprensa 

tradicionais, valendo-se, para tanto, das mais avançadas tecnologias hoje disponíveis de 

rastreamento e de análise300. 

 

Se a alteração de informações, ou até mesmo de vídeos e áudios, e a sua difusão não 

é um fenômeno novo, quais seriam as diferenças entre fake news (e deep fakes) e as notícias 

falsas tradicionais?  JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO e ODEMIRTON FIRMINO 

DE OLIVEIRA FILHO, sobre essa indagação, ponderam: 

 

A nosso ver um dos pontos que servem para distinguir uma de outra se trata 

elementarmente do meio onde são veiculadas: enquanto as notícias falsas estão 

presentes nos comuns meios de comunicação de massa, como TV, rádio e jornais, 

as “fake news” estão intrinsecamente relacionadas aos meios digitais de 

comunicação, as redes sociais, que são característicos e que surgem do 

desenvolvimento tecnológico e estão fincados na sociedade de informação. 

Outro ponto a se levantar quanto à diferenciação é a dificuldade para a definição 

do autor da “fake news” e a respectiva responsabilização pela sua criação e 

disseminação, uma vez que a informação no meio digital se propaga de maneira 

extremamente rápida e é quase impossível de conseguir reverter os danos e fazer 

cessar a sua proliferação, devido também ao fato de que é muito mais difícil impor 

filtros de verificação das informações no âmbito das redes sociais.301 

 

                                                 

299 Confira-se no vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 , Acessado em: 21 

de março de 2020. 
300 https://www.newsprovenanceproject.com/a-solution, Acessado em: 21 de março de 2020. 
301 OLIVEIRA NETO, João Paulino de; OLIVEIRA FILHO, Odemirton Firmino de. Processo Eleitoral e as 

mídias eletrônicas: a responsabilidade eleitoral dos candidatos pelas “fake news”. Revista Brasileira de Direito 

Eleitoral – RBDE, Belo Horizonte, ano 11, n. 20, pp. 99-121, jan./jun. 2019. p. 107. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
https://www.newsprovenanceproject.com/a-solution
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Na mesma linha, JESSICA PEEP et al. ponderam: 

 

How then is new, social-media-based fake news different from traditional fake 

news? The difference lies in the relevant media infrastructure, the mechanisms by 

which fake news is spread.  

(...) 

When one shares a post, article, video, or the like, one is often giving its creator 

what they want. This might figure into how one's audience interprets one's share. 

The addressees may think, "This sharer is rewarding the producer of that content, 

so she must approve of the content.302-303 

 

Segundo esses raciocínios, acima, a diferenciação estaria umbilicalmente relacionada 

às tecnologias em que são as informações falsas produzidas e distribuídas. O que aumentaria 

a velocidade e a amplitude da propagação, de um lado, enquanto, de outro, dificultaria o 

rastreamento e a responsabilização dos autores. Além disso, a confiança no último emissor 

da notícia (dentro da corrente de repercussão), contato do leitor de rede social ou alguém a 

quem o destinatário imediato da informação segue ou de quem obteve a notícia, essa relação 

“pessoal” legitimaria, de alguma forma, o conteúdo recebido, assim por diante, em uma rede 

de legitimações sucessivas. Apesar de, como já aludimos, muitos retransmitam conteúdos 

sem nem sequer tê-los lido. 

 

Mas não é só. Como vimos, a questão é muito mais profunda. Apesar das fake news 

não prescindirem da tecnologia para produzirem o seu impacto, não se limitam a um 

subproduto dos novos avanços. Das definições apresentadas no início deste item, podemos 

destacar ser essencial às fake news a intenção de causar desinformação por razões políticas 

ou econômicas, mimetizando informações verdadeiras e inserindo elementos chamativos 

hábeis a majorar o interesse do leitor na (des)informação divulgada. A sua difusão não é 

simplesmente mais rápida e abrangente na rede mundial de computadores, também lança 

mão de dados analíticos relativos às preferências de leitura dos destinatários, 

disponibilizando publicações seletivas a grupos e a pessoas predefinidas por algoritmos, 

também com o escopo de serem aumentadas as receitas decorrentes de um número maior de 

                                                 

302 Tradução livre: “Como as novas notícias falsas baseadas nas mídias sociais diferem das notícias falsas 

tradicionais? A diferença está na infraestrutura de mídia relevante, os mecanismos pelos quais as notícias falsas 

são divulgadas. 

[...] 

Quando alguém compartilha uma postagem, artigo, vídeo ou algo semelhante, geralmente está dando ao criador 

o que ele deseja. Isso pode figurar em como o público-alvo interpreta sua parte. Os destinatários podem pensar: 

‘Esse compartilhador está privilegiando o produtor desse conteúdo, portanto ele deve aprová-lo.’”. 
303 PEEP, Jessica et al. What´s New about Fake News. Journal of Ethics and Social Philosophy, Los Angeles, 

vol. 16, n. 2, pp. 67-94, nov. 2019. pp. 80 e 85. 
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leitores interessados no acesso ao conteúdo. Notícias falsas sensacionalistas, nessa linha, são 

privilegiadas. 

 

 Desprovidas dessas características recentes associadas à sociedade em rede (ou à 

modernidade líquida de BAUMAN), vimos que a propagação de desinformação remonta à 

Inquisição do século XV ou a eras mais remotas, como a do Egito antigo. Estudos de 

historiadores debruçados sobre a França do século XVIII destacam o papel relevante à 

derrocada da monarquia da profusão de libelos difamatórios publicados pelos então inimigos 

do regime304.  

 

Algumas décadas depois, e agora no Novo Mundo, mais especificamente em 25 de 

agosto de 1835, uma série de seis artigos anunciando a descoberta de vida na Lua, conhecida 

por “The Great Moon Hoax” foram publicados pelo periódico New York Sun.  

Resumidamente, descreveram o trabalho astronômico propiciado por um poderoso novo 

telescópio que “[...] had found evidence of life forms on the moon, including such fantastic 

animals as unicorns, two-legged beavers and furry, winged humanoids resembling bats. The 

articles also offered vivid description of the moon’s geography, complete with massive 

craters, enormous amethyst crystals, rushing rivers and lush vegetation”305-306. Em menos 

de um mês, o jornal admitiu que a publicação teria sido um embuste, o que posteriormente 

se atribuiu à intenção da alavancagem das suas vendas. 

 

Nos Estados Unidos da América, onde é usual grupos de comunicação alinharem-se 

a partidos políticos, periódicos publicam, há muito, artigos tendenciosos, enviesados, e, 

algumas vezes, até mesmo recheados de informações cuja veracidade é questionável. Ao 

exemplificar episódios dessa natureza, ARI EZRA WALDMAN relata como “[...] a 

significant portion of the U.S. population believed stories suggesting that President Franklin 

Roosevelt was either in on or at least knew about the Japanese plan to bomb Pearl Harbor”. 

                                                 

304 Conforme ZARETSKY, Robert. Fake news spreading like wildfire? The French had the problem before we 

did. Los Angeles Times, 18 dez. 2016. Disponível em: https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-zaretsky-

fake-news-france-libelle-20161218-story.html. Acessado em:22 de março de 2020. 
305 Tradução livre: “[...] descobriram evidências de formas de vida na lua, incluindo animais fantásticos como 

unicórnios, castores de duas pernas e humanoides com asas e peludos que se assemelham a morcegos. Os 

artigos também ofereceram uma descrição vívida da geografia da lua, cheia de grandes crateras, enormes 

cristais de ametista, rios correndo e vegetação exuberante.” 
306 'THE GREAT Moon Hoax' is published in the 'New York Sun'. A&E, 24 ago. 2009. Disponível em: 

https://www.history.com/this-day-in-history/the-great-moon-hoax. Acessado em: 22 de março de 2020. 
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Isso, porque, segundo algumas reportagens voltadas a macular o seu governo, publicadas à 

época do conflito, o então mandatário norte-americano estaria interessado politicamente em 

uma desculpa para que o seu país entrasse na Segunda Guerra Mundial307 e 308. 

 

Na Itália de Berlusconi, destaca-se exemplo de utilização política de órgãos de 

imprensa ainda mais deletéria ao regular processo democrático e eleitoral. No início de 1994, 

pouco após o turbulento período de combate à corrupção conhecido como “Operações Mãos 

Limpas” (“Mani Puliti”) o slogan “Um em cada três italianos já decidiram votar por Forza 

Itália”, partido lançado no início daquele mesmo ano, fora repetido à exaustão nos diversos 

veículos do grupo Mediaset. Grupo de comunicação, esse, controlado por Berlusconi e um 

dos maiores daquele país. 

 

Conforme observado por ROBERTO MASTROIANNI, em estudo que debate o 

impacto de fake news sobre o processo eleitoral italiano da década de 1990:  

 

According to well-respected and neutral polling agencies, Forza Italia's support 

ranged from three to six percent of voters at the beginning of the pre-electoral 

period (January 1994), while other survey agencies, those closer to Berlusconi's 

interests, supplied far more generous estimates. At the ballot boxes two months 

later, Forza Italia secured twenty-one of the votes – a huge success for a brand 

new political party, the highest percentage of votes for the lower house of 

Parliament, the Chamber of Deputies (Camera dei Deputati), but still twelve 

points lower than the projection Berlusconi friendly polling agencies issued at the 

beginning of the electoral period. 309-310 

 

Ficou claro a analistas políticos que a campanha fundada em divulgação falsa de 

dados de intenção de votos pelas empresas de mídia do fundador do partido foi um artifício 

essencial à obtenção de um resultado tão representativo, porque sinalizava que a legenda já 

era vitoriosa, incitando os eleitores a aderirem a ela. 

                                                 

307 Tradução livre: “[...] uma parcela significativa da população dos EUA acreditava em histórias sugerindo 

que o presidente Franklin Roosevelt estava envolvido ou pelo menos sabia sobre o plano japonês de 

bombardear Pearl Harbor”. 
308 WALDMAN, Ari Ezra. The Marketplace of Fake News. University of Pennsylvania Journal of 

Constitutional Law, vol. 20, n. 4, pp. 845-870, mar. 2018. p. 849. 
309 Tradução livre: “De acordo com agências de votação respeitadas e neutras, o apoio da Forza Italia variou 

de três a seis por cento dos eleitores no início do período pré-eleitoral (janeiro de 1994), enquanto outras 

agências de pesquisa, aquelas mais próximas aos interesses de Berlusconi, forneceram muito mais generosidade 

estimativas. Nas urnas, dois meses depois, a Forza Italia obteve vinte e um dos votos - um enorme sucesso para 

um novo partido político, a maior porcentagem de votos na câmara baixa do Parlamento, na Câmara dos 

Deputados (Camera dei Deputati), mas ainda doze pontos abaixo da projeção das agências de votação 

amigáveis de Berlusconi emitidas no início do período eleitoral.”. 
310 MASTROIANI, Roberto. Fake News, Free Speech and Democracy: A (Bad) Lesson from Italy. 

Southwestern Journal of International Law, vol. 25, n. 1, pp. 42-74, 2019. p. 49. 
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7.3. Um pouco mais sobre fake news e o seu potencial destrutivo 

 

Estudo recente realizado por cientistas do Departamento de Ciências da Computação 

da Universidade Federal de São Carlos em conjunto com pesquisadores do Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo, consistente 

na avaliação de alternativas técnicas voltadas a minimizar o impacto das fake news, dedica 

as suas páginas iniciais ao alerta de como a sua veiculação por meio das novas tecnologias 

tem o potencial de alterar o cenário político, contribuir para a disseminação de doenças e até 

causar mortes. Destaca, nesse sentido, que: 

 

Nowadays, the most dangerous type of deception, the fake news, tries to mimic the 

content reported by the official press. Fake news is different from news where the 

source is unsure or has not performed a thorough search on the subject, which is 

called misinformation, because it is purposely released to deceive people. As a 

consequence, these news may be misleading or even harmful, especially when they 

are disconnected from their origins and original contexts. Today, social networks 

and instant messaging applications allow deceptive content to reach a number of 

people that was impossible before the Internet era. Due of their appealing nature, 

fake news spreads rapidly influencing people’s perceptions about various 

subjects, from news stories about alleged scientific studies that confirm half-truths 

to statements by politicians and celebrities that are distorted and act like a fire in 

the timelines of social networks. In this way, fake news have not only influenced 

political elections around the world, but also caused problems in public healthy 

(e.g., by spreading conspiracies about vaccination campaign) and human 

tragedies (as the public lynchings and  people doing  justice with their own 

hands).311-312. 

 

De fato, e como salientado por LILI LEVI, em razão da íntima associação das fake 

news às novas tecnologias de comunicação, viabiliza-se crescente e sistemática difusão de 

informações fabricadas, armas de guerra hábeis à implementação global de estratégias de 

                                                 

311 Tradução livre: Atualmente, o tipo de engodo mais perigoso, as fake news, tenta imitar o conteúdo divulgado 

pela imprensa oficial. As notícias falsas são diferentes das notícias em que a fonte não tem certeza ou não 

realizou uma pesquisa completa sobre o assunto, chamada desinformação, porque foi propositalmente 

difundida para enganar as pessoas. Como consequência, essas notícias podem ser enganosas ou até prejudiciais, 

principalmente quando desconectadas de suas origens e contextos originais. Hoje, as redes sociais e os 

aplicativos de mensagens instantâneas permitem que conteúdo enganoso chegue a várias pessoas que eram 

inacessíveis antes da era da Internet. Devido à sua natureza atraente, as notícias falsas se espalham, 

influenciando rapidamente as percepções das pessoas sobre vários assuntos, desde notícias sobre supostos 

estudos científicos que confirmam meias-verdades a declarações de políticos e celebridades que são distorcidas 

e agem como um incêndio nas redes sociais. Dessa forma, as notícias falsas não apenas influenciaram as 

eleições políticas em todo o mundo, mas também causaram problemas para a saúde pública (por exemplo, 

espalhando conspirações sobre campanhas de vacinação) e tragédias humanas (como linchamentos públicos e 

pessoas fazendo justiça com as próprias mãos)”. 
312 SILVA, Renato M. et al. Towards automatically filtering fake news in Portuguese. Expert Systems With 

Applications, Amsterdã, n. 146, pp. 1-14, 2020. p. 1. 
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controle de discursos por governos ou particulares313.  

 

Vale destacar, nesse sentido, que um dos mais graves riscos das fake news reside no 

seu efeito deletério sobre a democracia. Informação acurada e liberdade de voto são questões 

correlatas. Não são poucas, pois, as normas constitucionais e demais regras do nosso 

ordenamento voltadas a garantir a plenitude do gozo dos direitos políticos por meio da 

proteção da circulação de informações, sem abusos – principalmente em períodos eleitorais 

– de modo a assim viabilizar o exercício de uma livre escolha dos nossos mandatários. Por 

essa razão, a legislação eleitoral do nosso país dedica especial atenção à regulamentação da 

divulgação de pesquisas e de enquetes eleitorais314, da propaganda eleitoral315 e do direito 

de resposta316 em períodos de renovação dos quadros políticos. 

 

No entanto, caso sejam alvos de campanhas de desinformação – fake news – em 

período próximo ao de eleições, grupos de pessoas podem facilmente ter baralhada a sua 

correta percepção fática, passando a acreditar em informações falsas bombardeadas, como 

se verdadeiras fossem, o que, na prática resultará num fenômeno em que, “[...] the choice of 

these individuals is not the product of free, independente thought; it is the product of 

unwitting manipulation.”317 e 318. Sob tal ótica, viciando a livre escolha dos cidadãos, as fake 

news teriam a potencialidade de desestabilizar os alicerces de liberdades civis, já que 

enviesariam artificiosamente processos eleitorais.  

 

Especificamente em relação a processos eleitorais, FRANCIS CHLOE ilustra o 

profundo impacto negativo que a proliferação de fake news pode ter nos pleitos, 

rememorando, para ilustrar, as eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Salienta 

como “[c]laims of 'fake news' dominated recent national elections around the world, notably 

the 2016 United States (US) Presidential Election, the 2017 British General Election, and 

the 2017 French Presidential Election.”319. Isso, logo antes de relatar que “[…] a BBC World 

                                                 

313 LEVI, Lili. Real Fake News and Fake Fake News. First Amendment Law Review, Chapel Hill, n. 16, pp. 

232-327, 2017. p. 236. 
314 Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, arts. 33 a 35.  
315 Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, arts. 36 a 57. 
316 Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, art. 58. 
317 Tradução livre: “a escolha desses indivíduos não é o produto do pensamento livre e independente; é o 

produto de manipulação involuntária.”. 
318 FRANCIS, Chloe. Trial of Truth: Law and Fake News. Edinburgh Student Law Review, Edinburgh, n. 3, 

pp. 100-113, 2018. p. 103. 
319 Tradução livre: “Acusações de 'fake news' dominaram as recentes eleições nacionais em todo o mundo, 
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Service poll found that 79% of respondents from eighteen surveyed countries worry about 

what is real and what is fake on the internet. Additionally, 46% of news audiences across 

the United Kingdom (UK), the US, France, and Brazil believe that 'fake news' had at least 

"somewhat" influenced their national elections.”320-321. 

 

E como essas campanhas se implementam? No caso do referendo voltado a avaliar o 

posicionamento dos cidadãos britânicos em relação à saída do seu país da União Europeia, 

BRITTANY KAISER, ex-diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge Analytica 

–  empresa de consultoria política acusada da utilização indevida de dados e preferências de 

milhões de usuários do Facebook em inteligência estratégica com o escopo de beneficiar a 

campanha de Donald Trump na corrida presidencial norte-americana de 2016 – ao conceder 

entrevista para o periódico Independent,  revelou: 

 

I saw in the last British election so much widespread usage of fake news, 

disinformation and even suppression campaigns that look very similar, if not 

worse, than what we saw in 2016. Technology has advanced greatly in the past 

few years and there’s now not just one Cambridge Analytica, there are hundreds. 

They are companies that specialise in propaganda as a service, that use fake 

accounts and bots in order to spread disinformation and fuel hatred and 

violence.322 -323 

 

Especula-se, nesse sentido, que parte relevante dos cidadãos britânicos votou 

favoravelmente ao BREXIT unicamente com base numa concepção formada a partir de 

dados alardeados (e hipertrofiados) sobre o custo milionário que imigrantes causariam aos 

cofres públicos, ao lado de toda uma retórica falaciosa xenófoba divulgada, à época e 

repetidamente, como se verdade fosse. 

                                                 

principalmente as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos (EUA), as eleições gerais britânicas de 

2017 e as eleições presidenciais francesas de 2017”. 
320 Tradução livre: “[...] uma pesquisa da BBC World Service constatou que 79% dos entrevistados de dezoito 

países pesquisados preocupam-se com o que é real e o que é falso na internet. Além disso, 46% das audiências 

de notícias do Reino Unido (Reino Unido), EUA, França e Brasil acreditam que 'fake news' haviam pelo menos 

"de algum modo" influenciado as suas eleições nacionais.”. 
321 FRANCIS, Chloe. Trial of Truth: Law and Fake News. Edinburgh Student Law Review, Edinburgh, n. 3, 

pp. 100-113, 2018. p. 100. 
322 Tradução livre: “Vi nas últimas eleições britânicas o uso generalizado de notícias falsas, desinformação e 

até campanhas de supressão que parecem muito semelhantes, se não piores, do que vimos em 2016. A 

tecnologia avançou bastante nos últimos anos e agora não há apenas um Cambridge Analytica, existem 

centenas. São empresas especializadas em propaganda como serviço, que usam contas e bots falsos para 

espalhar desinformação e alimentar o ódio e a violência.” 
323 WOOD, Vincent. Fake news worse during election campaign than Brexit referendum, whistleblower says. 

Independent, 27 jan. 2020. Disponível em: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-fake-news-

2019-election-facebook-cambridge-analytica-brittany-kaisar-eu-referendum-a9304821.html. Acesso em: 24 

de março de 2020.  

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-fake-news-2019-election-facebook-cambridge-analytica-brittany-kaisar-eu-referendum-a9304821.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-fake-news-2019-election-facebook-cambridge-analytica-brittany-kaisar-eu-referendum-a9304821.html
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Mas como já mencionamos anteriormente, apesar de ter sido no campo da política, 

especialmente em processos decisórios em períodos eleitorais ou de submissão à sociedade 

de questões outras relevantes que as fake news evidenciaram nos últimos anos a sua 

potencialidade de danos, a propagação desse fenômeno deve-se a razões econômicas, 

atinentes à própria estrutura da rede mundial de computadores. 

 

Acessada por grande parte da população do planeta para se comunicar, trabalhar, 

informar-se ou para o lazer, é natural que a rede mundial de computadores tenha alertado o 

mercado publicitário para o seu potencial econômico. Segundo a mídia especializada, aliás, 

o investimento em mídias digitais hoje representa 30% da verba total de publicidade e deve 

se igualar à destinada às mídias tradicionais até 2023324. E como se faz a publicidade na 

Internet? MÁRCIO MONTEIRO REIS esclarece: 

 

 [...] procurando criar mensagens específicas a serem transmitidas ao maior 

número possível de destinatários que possam se influenciar por elas. O primeiro 

mecanismo utilizado foram os e-mails não solicitados (spam), seguidos pelos 

banners, pop-ups comerciais e mais recentemente os vídeos promocionais. Quanto 

mais cliques melhor. Significa que mais pessoas se interessaram pela mensagem, 

o que pode resultar em uma compra. Os produtores de conteúdo, donos de páginas, 

canais e perfis na internet passaram, então, a ser caçadores de cliques, pois cada 

clique vale dinheiro e enormes quantidades de cliques podem gerar fortunas.325.  

 

Como vimos, o que as pessoas escolhem acreditar pode atingir alto grau de 

relevância: mais importante do que a própria verdade. Assim, o direcionamento de matérias 

sensacionalistas, inclusive recheadas de inverdades, e a potencialidade de essas informações 

serem retransmitidas exponencialmente consubstanciam-se numa enorme fonte de receitas a 

quem as produz. A informação falsa, alimenta controvérsias. Controvérsias são sedutoras e 

alimentam maiores acessos e repercussão na rede. E a majoração dos “cliques”, aumenta as 

receitas de todo o sistema da rede, a partir do crescente incremento dos investimentos 

publicitárias nesse mercado digital. Assim, a convergência entre o interesse de propagação 

direcionada de ideias e fatos com a possibilidade de lucros decorrentes da multiplicação de 

acessos acaba sendo o motor propulsor das fake news.  

                                                 

324 Cf. JULIO, Karina Balan, Publicidade digital deve se igualar à tradicional até 2023. Meio & Mensagem. 

Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/08/publicidade-digital-deve-se-

igualar-a-tradicional-ate-2023.html. Acesso em: 25 mar. 2020. 
325 REIS, Márcio Monteiro. Fake News: o Direito pode fazer algo a respeito? Revista Brasileira de Direito 

Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 16 n. 60, pp. 9-41, jan./abr. 2018. p. 18. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/08/publicidade-digital-deve-se-igualar-a-tradicional-ate-2023.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/08/publicidade-digital-deve-se-igualar-a-tradicional-ate-2023.html
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Por essa razão, aliás, isso é um desafio, um paradoxo, para empresas como o 

Facebook que – como aprofundaremos adiante – anunciam a cada momento novas medidas 

para frear a difusão de fake news nas suas plataformas. Paradoxo “[…] because virality 

(which increases profits for information intermediaries) is driven by emotional appeals and 

sensationalistic material rather than high-quality news reporting, (assim) entities like 

Facebook will have a fundamental ambivalence about their commitment to "fake news" 

reduction.”326-327. 

 

7.4. Identificação e combate de fake news 

 

O primeiro desafio a ser enfrentado em qualquer iniciativa, estatal ou privada, de 

combate às fake news reside na sua identificação, dentre o volume de informações 

verdadeiras que circula na rede mundial de computadores. Cientes dessa necessidade, várias 

entidades especializadas em mapear os maiores sítios de divulgação de notícias falsas pela 

rede realizaram estudos voltados a indicar algum padrão, características comuns a esses 

propagadores de desinformação. 

 

Segundo estudos de instituições como o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas 

para o Acesso à Informação Digital (GPOPAI) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo, algumas características de apresentação e de conteúdo, como 

as seguintes, repetem-se constantemente em fake news. 

 

O autor da notícia não é citado; os títulos das notícias são sensacionalistas, ou seja, 

levam o usuário a clicar nela por curiosidade; as notícias contêm erros gramaticais e de 

concordância, além de adjetivos, como “golpe” e “ladrão”, entre outros de forte senso; as 

notícias são escritas com excesso de letras maiúsculas, exclamações ou pontos de 

interrogação; as notícias não indicam quando o fato aconteceu, não contendo outras fontes e 

referências; o sítio não possui expediente, página que identifique seus administradores ou os 

                                                 

326   Tradução livre: “[...] porque a viralidade (que aumenta os lucros para os intermediários da 

informação) é motivada por apelos emocionais e material sensacionalista, e não por reportagens de alta 

qualidade, assim, entidades como o Facebook terão uma ambivalência fundamental sobre seu compromisso 

com a redução de "fake news" .”. 
327 LEVI, Lili. Real Fake News and Fake Fake News. First Amendment Law Review, Chapel Hill, n. 16, pp. 

232-327, 2017. p. 290. 
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jornalistas responsáveis pelas notícias; e o sítio tem uma diagramação confusa, apresentação 

esteticamente poluída, desorientando usuários que não entendem bem o que é exibido na 

página, achando que ela corresponde a de uma grande empresa de  comunicação328. Além 

dessas características, outras entidades chamam atenção para páginas na rede mundial de 

computadores repletas de propagandas e com exagero de discursos de ódio. 

 

Na mesma linha, para auxiliar as pessoas na identificação de fake news, a 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), recentemente 

veiculou sugestões em sua página na rede mundial de computadores329, mediante a 

publicação do seguinte quadro: 

 

 

   Fonte: Wikimedia 

 

Dedicados alguns parágrafos, acima, à conceituação das fake news e ao estudo do 

impacto da disseminação dessa dolosa estratégia de desinformação viabilizada pelas novas 

tecnologias comunicativas, historicamente perpetrada com finalidades políticas e, em 

cenários mais recentes, economicamente escorada na própria arquitetura de remuneração 

publicitária da rede mundial de computadores, voltemos, na sequência, a nos debruçar sobre 

as iniciativas estatais e privadas voltadas a combate-las.  

                                                 

328 Cf. SILVA, Renato M. et al. Towards automatically filtering fake news in Portuguese. Expert Systems With 

Applications, Amsterdã, n. 146, pp. 1-14, 2020. p. 4. 
329https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Como_identificar_not%C3%ADcias_falsas_(How_To_Spot_Fa

ke_News).jpg . Acessado em: 26 de março de 2020. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Como_identificar_not%C3%ADcias_falsas_(How_To_Spot_Fake_News).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Como_identificar_not%C3%ADcias_falsas_(How_To_Spot_Fake_News).jpg
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Como vimos, o fenômeno das fake news tem suas raízes não somente em questões 

tecnológicas como, igualmente, em fundamentos econômicos e sócio-políticos. Por essa 

razão, a sua compreensão e, principalmente, o seu combate, demandam uma atuação 

complementar e em várias frentes. De acordo com LAWRENCE LESSIG, nesse sentido, há 

quatro modos de se regularem os comportamentos: mediante regras legais estabelecidas pelo 

ordenamento estatal; por meio da imposição social de normas de conduta; a partir da 

instituição de estímulos e desestímulos de natureza econômica; e, finalmente, a partir de 

alterações estruturais que demandem uma modificação de comportamento. Ilustra este 

método quadripartido de regência comportamental – indicando como essas quatro formas de 

restrição podem atuar de modo complementar – por meio de um exemplo simples, o da 

regulação do ato de fumar: 

 

Let’s start with something easy: smoking. If you want to smoke, what constraints 

do you face? What factors regulate your decision to smoke or not? One constraint 

is legal. In some places at least, laws regulate smoking—if you are under eighteen, 

the law says that cigarettes cannot be sold to you… Laws also regulate where 

smoking is permitted—not in O’Hare Airport, on an airplane, or in an elevator, 

for instance. In these two ways at least, laws aim to direct smoking behavior… But 

laws are not the most significant constraints on smoking. Smokers in the United 

States certainly feel their freedom regulated, even if only rarely by the law… 

Rather, smokers in America are regulated by norms. Norms say that one doesn’t 

light a cigarette in a private car without first asking permission of the other 

passengers. They also say, however, that one needn’t ask permission to smoke at 

a picnic. Norms say that others can ask you to stop smoking at a restaurant, or 

that you never smoke during a meal. These norms effect a certain constraint, and 

this constraint regulates smoking behavior Laws and norms are still not the only 

forces regulating smoking behavior. The market is also a constraint. The price of 

cigarettes is a constraint on your ability to smoke…. Finally, there are the 

constraints created by the technology of cigarettes, or by the technologies 

affecting their supply… Cigarettes with a strong odor present more of a constraint 

because they can be smoked in fewer places. How the cigarette is, how it is 

designed, how it is built—in a word, its architecture—affects the constraints faced 

by a smoker. Thus, four constraints regulate this pathetic dot—the law, social 

norms, the market, and architecture—and the “regulation” of this dot is the sum 

of these four constraints. Changes in any one will affect the regulation of the 
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whole. Some constraints will support others; some may undermine others.330-331. 

 

Sob esse prisma, sugere que o combate às fake news seja realizado por meio da edição 

de regras legais, como as voltadas a punir produtores, disseminadores de conteúdo e os 

titulares de plataformas utilizadas para essa finalidade. Em adição, poderiam ser realizadas 

campanhas junto à sociedade, de esclarecimento e prevenção. Também haveria campo para 

lidar com os incentivos econômicos à proliferação de fake news, junto ao mercado 

publicitário. Finalmente, na esteira da estratégia preconizada por LESSIG, seria o caso de se 

implementarem algoritmos hábeis a identifica-las e expurga-las automaticamente. 

 

No atual cenário, esforços para lidar com as fake news estão sendo implementados 

complementarmente em vários desses aludidos planos. Enquanto o Google, por exemplo, 

sucessivamente anuncia o banimento de anunciantes que lançam mão de fake news para 

majorarem os seus lucros de receitas publicitárias, Facebook – também implementando 

estratégia de natureza econômica – alinha-se àqueles que extirpam anúncios de páginas onde 

campanhas de desinformação são identificadas. Ambas as empresas, em conjunto, 

comprometeram-se, no início de 2017, ainda, a utilizar ferramental tecnológico voltado a 

detectar fake news nas eleições que se realizariam na Alemanha e na França332. Também o 

Facebook teria se comprometido, sem grades êxito, aparentemente, a empregar várias 

                                                 

330 Tradução livre: “Vamos começar com algo fácil: fumar. Se você quer fumar, que restrições enfrenta? Quais 

fatores regulam sua decisão de fumar ou não? Uma restrição é a legal. Em alguns lugares, pelo menos, as leis 

regulam o fumo - se você tem menos de dezoito anos, a lei diz que o cigarro não pode ser vendido para você 

... As leis também regulam onde o fumo é permitido - não no aeroporto O'Hare, no avião ou no elevador, por 

exemplo. Destas duas maneiras, pelo menos, as leis visam direcionar o comportamento de fumar ... Mas as leis 

não são as restrições mais significativas ao fumar. Os fumantes nos Estados Unidos certamente sentem sua 

liberdade regulada, mesmo que raramente por lei ... Em vez disso, os fumantes na América são regulados por 

normas sociais. As normas sociais prescrevem que não se acende um cigarro em um carro particular sem antes 

pedir permissão aos outros passageiros. Eles também prescrevem, no entanto, que não é preciso pedir permissão 

para fumar em um piquenique. As normas sociais prescrevem que outras pessoas podem pedir para você parar 

de fumar em um restaurante ou que você nunca fuma durante uma refeição. Essas normas afetam uma certa 

restrição, e essa restrição regula o comportamento de fumar. Leis e normas sociais ainda não são as únicas 

forças que regulam o comportamento de fumar. O mercado também é uma restrição. O preço dos cigarros é 

uma restrição à sua capacidade de fumar…. Finalmente, existem as restrições criadas pela tecnologia dos 

cigarros ou pelas tecnologias que afetam seu suprimento ... Os cigarros com forte odor apresentam mais 

restrições, porque podem ser fumados em menos locais. Como o cigarro é, como é projetado, como é construído 

- em uma palavra, sua arquitetura - afeta as restrições enfrentadas por um fumante. Assim, quatro restrições 

regulam essa questão ponto patética - a lei, as normas sociais, o mercado e a arquitetura - e a "regulação" desse 

assunto é a soma dessas quatro restrições. Mudanças em qualquer um afetarão a regulamentação do todo. 

Algumas restrições apoiarão outras; algumas podem prejudicar outras.” 
331 LESSIG, Lawrence. Code version 2.0. 2. ed. New York: Basic Books, 2006. pp. 122-123. 
332 FLICK, Dallas. Combating Fake News: Alternatives to Limiting Social Media, Misinformation and 

Rehabilitating Quality Journalism. SMU Science and Technology Law Review, Dallas, vol. 20, n. 2, pp. 375-

406, 2017. p. 392. 
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iniciativas para reduzir a disseminação de falsas informações durante a votação do 

BREXIT333. 

 

Em maio de 2020, o Facebook anunciou a constituição do Oversigh Board, um 

conselho internacional de supervisão de conteúdo formado por membros da Academia, além 

de expoentes dos direitos humanos e de sociedades civis de 27 países para, dentre outras 

atribuições, atuarem no controle das fake news nas plataformas do grupo. 

 

Divisando o conflito de interesses dos titulares das plataformas numa pretendida 

extirpação de fake news que tanta receita a eles geraria, ativistas constituíram um movimento 

voltado a pressionar – nas redes sociais – anunciantes de relevo a obstarem a veiculação de 

publicidade de seus produtos em páginas indicadas pelo grupo. Denominados Sleeping 

Giants, não têm por tática a checagem e, principalmente, a divulgação do que é mentira nas 

publicações, mas, diversamente, atingir veículos que das fake news lançam mão onde é a 

eles relevante: nas suas receitas. Ao expor publicamente as empresas que anunciaram em 

páginas onde há discurso de ódio ou fake news, o Sleeping Giants, já atuante no País, induz 

as páginas das redes a terem mais atenção com o conteúdo nelas divulgado, para que não 

percam anunciantes nas suas páginas.  

 

Universidades também atuam em conjunto nesta batalha, pesquisando técnicas 

baseadas em inteligência artificial e aprendizagem das máquinas, todas voltadas a identificar 

automaticamente fake news. Exemplo dessas iniciativas pode ser destacado da instituição, 

em 2017, do Fake News Challenge, competição entre desenvolvedores com o escopo de 

identificar os melhores programas aptos a classificar notícias. Segundo a página institucional 

da organização criada para a referida finalidade: 

 

 The goal of the Fake News Challenge is to explore how artificial intelligence 

technologies, particularly machine learning and natural language processing, 

might be leveraged to combat the fake news problem. We believe that these AI 

technologies hold promise for significantly automating parts of the procedure 

                                                 

333 LEVI, Lili. Real Fake News and Fake Fake News. First Amendment Law Review, Chapel Hill, n. 16, pp. 

232-327, 2017. p. 296. 
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human fact checkers use today to determine if a story is real or a hoax.”334 -335 

 

Apesar de prescindir de efeitos cogentes, muito representativa foi a celebração da 

Declaração Conjunta Sobre Liberdade de Expressão e Fake News, Desinformação e 

Propaganda, em 2017 por importantes organismos transnacionais336, porquanto recheada de 

definições, princípios e normas programáticas, tendo o condão de, posteriormente, inspirar 

os países membros das organizações signatárias a incorporar regras de combate às fake news 

não violadores da livre imprensa, nos seus respectivos ordenamentos337 . 

 

Empresas de comunicação da mídia tradicional também têm somado os seus esforços 

para identificar e combater as fake news. Nesse sentido, além do The News Provenance 

Project já mencionado acima, vale aludirmos a iniciativas nacionais como a da Agência 

Lupa, da Folha de S. Paulo, que se auto denomina “A primeira agência de fact-checking do 

brasil”338, e a do portal Fato ou Fake, vinculado ao Grupo Globo339. Isso, sem contar com os 

intentos de associações como a Aos Fatos340 e a Boatos.org341, ambas também voltadas à 

checagem de informações em português que circulam pela rede mundial de computadores e 

formadas por jornalistas independentes, além de mantidas por doações privadas. 

 

Não é sem motivos que grupos de comunicação tradicional e profissionais da 

imprensa a eles vinculados, ainda que indiretamente, combatam a fake news. A credibilidade 

da mídia, como um todo, é prejudicada por campanhas de desinformação na medida em que, 

como vimos, a realidade acaba sendo relativizada na modernidade líquida de BAUMAN e 

cabendo às empresas de comunicação envidar esforços voltados a novamente legitimar o 

                                                 

334 Tradução livre: “O objetivo da Fake News Challenge é explorar como as tecnologias de inteligência 

artificial, particularmente o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, podem ser 

aproveitadas para combater o problema das notícias falsas. Acreditamos que essas tecnologias de Inteligência 

Artificial são promissoras para automatizar significativamente partes do procedimento que os verificadores de 

fatos humanos usam hoje para determinar se uma história é real ou uma farsa.”. 
335 Disponível em http://www.fakenewschallenge.org/ e Acessado em: 28 de março de 2020. 
336 Relatoria das Nações Unidas sobre a Liberdade de Pensamento e Expressão, Representante da Organização 

para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) para a Liberdade dos Meios de Comunicação,  Relatoria 

Especial de Liberdade de Expressão da Organização do Estados Americanos (OEA) e a Relatoria da Comissão 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 
337 Íntegra da “Declaração Conjunta” disponível em 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2.  Acessada aos 28 de março de 

2020. 
338 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ e acessado aos 28 de março de 2020. 
339 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/ e acessado aos 28 de março de 2020. 
340 Disponível em https://aosfatos.org/ e acessado aos 28 de março de 2020. 
341 Disponível em https://www.boatos.org/ e acessado aos 28 de março de 2020. 

http://www.fakenewschallenge.org/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
https://aosfatos.org/
https://www.boatos.org/
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papel da imprensa e promover a confiança na sua audiência. 

 

Ainda na esteira de LESSIG, outra estratégia não estatal de combate às fake news é 

a centrada na educação, no esclarecimento, dos consumidores de informação. Campanhas 

educativas visando ao esclarecimento dos usuários da rede mundial de computadores sobre 

a melhor forma de identificarem essas notícias falsas que circulam pela Internet. 

 

Em tempos de proliferação de fake news por meio das plataformas virtuais, projetos 

de educação midiática surgem para minimizar os impactos de campanhas de desinformação. 

Dentre eles, destaque-se o Redes Cordiais, voltado a capacitar os denominados 

influenciadores digitais: celebridades e políticos com muitas conexões na rede mundial de 

computadores, para que – mediante horas de debates sobre comunicação não-violenta, 

combate às notícias falsas e educação para as redes sociais – se comprometam como 

“influenciadores cordiais”, com a publicação e repercussão de conteúdos de modo 

responsável342. 

 

Também merece menção o Instituto Palavra Aberta, parceiro da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT na manutenção, desde junho de 

2019, do EducaMídia, voltado a capacitar professores de educação básica para reforçar, nas 

salas de aula, as “[...] habilidades (dos alunos) para acessar, analisar, criar e participar de 

maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos — dos 

impressos aos digitais.”343. 

 

7.5. Atuação estatal contra as fake news 

 

A despeito de todas essas louváveis iniciativas, há nítido espaço, por óbvio, para o 

exercício de uma intervenção estatal no combate às fake news, sempre com a cautela de não 

se limitar, irregularmente, a liberdade de imprensa e de expressão em geral. 

 

Em relação à necessidade de se realizar juízo de ponderação entre o livre direito de 

manifestação de pensamento, de um lado, e, de outro, a necessidade de se frearem campanhas 

                                                 

342 Disponível em https://www.redescordiais.com.br/ e acessado aos 28 de março de 2020. 
343 Disponível em https://educamidia.org.br/educacao-midiatica e acessado aos 28 de março de 2020. 

https://www.redescordiais.com.br/
https://educamidia.org.br/educacao-midiatica
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de desinformação, tomemos inicialmente por exemplo como a Suprema Corte norte-

americana, acostumada há anos a lidar com o fenômeno das fake news, tem lidado com a 

questão sob a ótica da Primeira Emenda à sua Constituição. 

 

Tentativas de edição de regras voltadas a limitar a disseminação de campanhas de 

desinformação têm sofrido resistência naquele país. Conforme leciona ARI EZRA 

WALDMAN344, isso ocorre em razão de linha exegética no sentido de que o campo das ideias 

sempre estaria protegido pela Primeira Emenda e “[i]t is this laissez-faire approach that 

makes regulating fake news so difficult: any attempt to stop fake news, the argument goes, 

inhibits a public sphere that is supposed to be robust, active, and free of government 

intervention”345. No entanto, segundo o mesmo jurista norte-americano, “[i]t makes little 

theoretical or doctrinal sense for the First Amendment to stand as a barrier to legal 

interventions against fake news” 346. 

 

Assim, apesar de a Suprema Corte norte-americana ter rejeitado por algum tempo 

qualquer forma de regulação da livre manifestação do pensamento, já pontificou em diversos 

julgados que aquele preceito constitucional não protege falsas declarações347.  

 

 

7.5.1. Atuação estatal contra as fake news no mundo 

 

Apesar das críticas dos que se alinham à tese da inadmissibilidade da atuação estatal 

dos Estados Unidos da América no exercício do poder de polícia sobre o ecossistema 

comunicativo, porquanto assim se estaria limitando o “free speech” prescrito pela Primeira 

Emenda à sua Constituição, o governo norte-americano ainda assim recentemente 

implementou, sob a Secretaria de Diplomacia e Assuntos Públicos do seu Departamento de 

Estado, o Global Engagement Center. Voltado a proteger a segurança nacional de 

                                                 

344 WALDMAN, Ari Ezra. The Marketplace of Fake News. University of Pennsylvania Journal of 

Constitutional Law, vol. 20, n. 4, pp. 845-870, mar. 2018. pp. 854 e 869-870. 
345 Tradução livre: “É essa abordagem do laissez-faire que torna a regulamentação de notícias falsas tão difícil: 

qualquer tentativa de impedir notícias falsas, diz o argumento, inibe uma esfera pública que deveria ser robusta, 

ativa e livre de intervenção do governo”. 
346 Tradução livre: “Faz pouco sentido teórico ou doutrinário que a Primeira Emenda seja uma barreira para 

intervenções legais contra notícias falsas”. 
347 FLICK, Dallas. Combating Fake News: Alternatives to Limiting Social Media, Misinformation and 

Rehabilitating Quality Journalism. SMU Science and Technology Law Review, Dallas, vol. 20, n. 2, pp. 375-

406, 2017. p. 388. 
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campanhas realizadas por outros países, o GEC, como é conhecido naquele país, atua por 

meio de esforço conjunto entre agências dos EUA para abordar de modo proativo as 

tentativas de adversários estrangeiros de usar desinformação e propaganda para minar os 

interesses do país. Isso, coordenando os esforços do Governo Federal tendentes a reconhecer, 

entender, expor e combater desinformação e propaganda de entidades e estados estrangeiros, 

com o objetivo de minar ou influenciar a políticas, a segurança ou a estabilidade dos Estados 

Unidos da América, seus aliados e nações parceiras348. 

 

A União Europeia criou um escritório de natureza similar, denominado 

Disinformaation Review, uma rede de mais de 400 jornalistas e especialistas em 

comunicação e organizações não governamentais de mais de 30 países especialmente voltada 

a combater fake news difundidas por iniciativa da Rússia e de países aliados349.   Segundo a 

página mantida pelo grupo de atuação: 

 

The EUvsDisinfo database is dedicated to identifying and exposing disinformation 

narratives originating in pro-Kremlin media across the EU and Eastern 

Partnership countries. As of 2019, our monitoring capabilities also expose 

disinformation spread in the Western Balkans and the EU’s Southern 

neighborhood. In identifying disinformation cases, we focus on messages that 

provide a partial, distorted, or false depiction of fact-based reality, in line with 

established pro-Kremlin narratives.350-351 

 

Além do monitoramento das informações com o escopo de identificar e assim banir 

qualquer campanha de desinformação, outra linha de atuação adotada por países da Europa 

consiste na responsabilização de companhias detentoras de plataformas da mídia social. A 

Alemanha, por exemplo, a partir do Network Enforcement Act (NetzDG), de outubro de 

2017352, permitiu a imposição de elevadas multas caso controladoras de plataforma da mídia 

social não obstem o acesso, em 24 horas, de conteúdos voltados a desinformar ou de 

                                                 

348 Conforme https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-

affairs/global-engagement-center/ . Acessada em 29 de março de 2020. 
349 ALEMANNO, Albert. How to Counter Fake News? A Taxonomy of Anti-fake News Approaches. 

European Journal of risk Regulation, Cambridge, n. 9, pp. 1-5, 2018. p. 3. 
350 Tradução livre: “O banco de dados EUvsDisinfo é dedicado à identificação e exposição de narrativas de 

desinformação originárias da mídia pró-Kremlin na UE e nos países da Parceria Oriental. A partir de 2019, 

nossas capacidades de monitoramento também expõem a disseminação da desinformação nos Balcãs 

Ocidentais e na região Sul da UE. Na identificação de casos de desinformação, focamos nas mensagens que 

fornecem uma representação parcial, distorcida ou falsa da realidade baseada em fatos, de acordo com as 

narrativas estabelecidas a favor do Kremlin.”. 
351 Disponível em https://euvsdisinfo.eu/disinfo-review/. Acessada em 29 de março de 2020. 
352 Diploma legal disponível em https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245. Acessado em 29 de março 

de 2020. 

https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-affairs/global-engagement-center/
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-affairs/global-engagement-center/
https://euvsdisinfo.eu/disinfo-review/
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245
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discursos de ódio. Em julho de 2019, o Departamento Federal de Justiça da Alemanha 

anunciou ter aplicado multa de €2 milhões (dois milhões de euros) ao Facebook Irlanda 

porque a plataforma não teria cumprido com rigor o dever de relatar, no ano anterior, dados 

sobre reclamações de conteúdos falsos na sua rede. Foi a primeira vez que um veículo da 

mídia social foi multado com base na aplicação do NetzDG353. 

 

Uma solução diferente está em fase embrionária na França. O Projeto de Lei 799, de 

21 de março de 2018354, voltado ao combate a falsas informações e submetido à presidência 

da Assembleia Nacional, diferentemente de prescrever condutas de natureza pecuniária a 

posteriori, conferiria às cortes francesas o poder de remover conteúdos falsos, 

principalmente durante períodos eleitorais. A proposta legislativa em questão foi apresentada 

nos seguintes termos: 

 

Article 1er 

 

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 

(...) 

2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés deux articles L. 163‑1 et L. 

163‑2 ainsi rédigés : 

(...) 

« Art. L. 163‑2. – I. – Pendant la période qui s’ouvre à compter de la date de 

publication du décret convoquant les électeurs et jusqu’à la fin des opérations de 

vote, lorsque des faits constituant des fausses informations de nature à altérer la 

sincérité du scrutin à venir sont diffusés artificiellement et de manière massive par 

le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, 

à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans 

préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire à toute personne 

mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée 

au 1 du I de ce même article, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, 

telles que le déréférencement d’un site diffusant ces fausses informations ou le 

retrait des contenus diffusant des fausses informations. Il peut aussi ordonner aux 

personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 d’empêcher l’accès aux 

adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant 

ces fausses informations.355 

                                                 

353 Disponível em https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-facebook-found-in-violation-of-

anti-fake-news-law/ Acessada em 29 de março de 2020. 
354 Proposição legislativa original disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0799_proposition-loi . Acessada em 29 de março de 2020. 
355 Tradução livre: “Artigo 1º 

I. - O livro do código eleitoral será alterado da seguinte forma: 

(...) 

2 ° No início do Capítulo VI do Título II, inserem-se dois artigos:L. 163‑1 e L. 163‑2, com a seguinte redação: 

(...) 

" Arte. L. 163-2. - I. - Durante o período que se inicia com a data de publicação do decreto convocando os 

eleitores e até o final das eleições, quando fatos que constituem informações falsas que possam alterar o 

resultado real da eleição futura sejam artificial e massivamente disseminados por meio de um serviço de 

comunicação pública online, o juiz em um processo sumário poderá, a pedido do promotor público ou de 

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-facebook-found-in-violation-of-anti-fake-news-law/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-facebook-found-in-violation-of-anti-fake-news-law/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0799_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0799_proposition-loi


197 

 

 

Nas Filipinas, em julho de 2017, entrou em vigor o “Anti-Fake News Act”, que, de 

modo semelhante ao como regulamentado na Alemanha, prevê a imposição de multas a 

veículos da media tradicional e aos da mídia digital que propaguem notícias que o diploma 

define como fake news356, sem, no entanto, haver previsão de extirpação de conteúdo 

ilicitamente difundido. 

 

Em janeiro de 2018, a Comissão Europeia anunciou a constituição do High Level 

Group on Fake News, inicialmente integrado por 39 membros, selecionados dentre 

representantes dos países membros, das plataformas das mídias sociais, jornalistas e 

acadêmicos. Para presidir o órgão, foi indicada a Professora Dra. Madeleinde de Cock 

Buning, especialista em Propriedade Intelectual, Copyright e Legislação de Media e 

Comunicação Social da Universidade de Utrecht357.  

 

Poucos meses após constituída, essa entidade consultiva da União Europeia, titular 

da atribuição de suportar os seus Estados-Membros na adoção de medidas contra a 

disseminação maliciosa de conteúdo falso no ambiente virtual, já apresentou seu primeiro 

relatório, divisando uma estratégia de ação a longo prazo, consubstanciada em: 1) aumentar 

a transparência das notícias on-line; 2) promover educação midiática e tecnológica para a 

sociedade,  voltada a  auxiliar os usuários a navegarem no ambiente de mídia digital; 3) 

desenvolver ferramentas para capacitar jornalistas para combater a desinformação; 4) 

salvaguardar a diversidade e a sustentabilidade do ecossistema europeu dos meios de 

comunicação; e 5) promover a continuação da pesquisa sobre o impacto da desinformação 

na Europa para avaliar as medidas a serem adotadas por diferentes entidades, e ajustando 

constantemente as respostas necessárias358. 

                                                 

qualquer pessoa com interesse de agir, e sem prejuízo da indenização pelos danos sofridos, prescrever a 

qualquer pessoa mencionada no 2º  I do artigo 6º da Lei nº 575, de 21 de junho de 2004, por economia, ou, na 

sua falta, a qualquer pessoa mencionada em 1 do I do mesmo artigo, todas as medidas para interromper essa 

divulgação, como a desindexação de um site que divulgue essas informações falsas ou a retirada de conteúdo 

que divulgue informação falsa. Também pode ordenar às pessoas mencionadas em 2 do I do mesmo artigo 6 

que impeçam o acesso aos endereços de e-mail dos serviços de comunicação pública on-line divulgador dessas 

informações falsas.” 
356 Diploma legal disponível em http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_17/HB06022.pdf. Acessado em 

29 de março de 2020. 
357 Conforme EXPERTS appointed to the High-Level Group on Fake News and online disinformation, 

Comissão Europeia, 12 jan. 2018. Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-

appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation. Acessado em 30 de março de 2020. 
358 Íntegra do Relatório disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-

level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation. Acessado em 30 de março de 2020. 

http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_17/HB06022.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
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7.5.2. Algumas linhas sobre o combate às fake news no País 

 

Pesquisa realizada pela organização Transparência Internacional com mais de 17 

mil cidadãos em 18 países da América Latina e do Caribe redundou na elaboração do 

Relatório Barômetro Global da Corrupção de 2019359. No Brasil, o levantamento foi 

conduzido pelo Instituto Ipsos, que realizou entrevistas presenciais com mil pessoas, entre o 

fim de fevereiro e início de abril daquele ano. Resultados da enquete sinalizaram, dentre 

outras questões, que grande parte dos entrevistados no País acreditam no uso de informações 

ou notícias falsas, disseminadas com o objetivo específico de influenciar o desfecho das 

votações. 

 

De fato, seguindo uma tendência global, as fake news aqui no País encontram, no 

campo político-eleitoral, um terreno amplo para se disseminarem. Pelo que se sabe, aliás, 

um dos primeiros casos brasileiros notórios de indiciamento criminal pelo compartilhamento 

de notícias inverídicas foi realizado pela Polícia Federal na apuração de divulgação de 

pesquisa eleitoral falsa para o pleito estadual de renovação do mandato de governador do 

Espírito Santo de 2014, por meio de página eletrônica que mimetizava jornal eletrônico local 

de grande credibilidade.  

 

Na ausência de regramento específico para o combate às fake news, o fundamento 

legal utilizado na referida persecução penal foi extraído de dispositivos da legislação 

eleitoral – artigo 33 da Lei 9.504/97 e artigo 297 da Lei 4.737/65. 

 

Não obstante essa carência de um repertório legal próprio ao assunto, o nosso 

ordenamento jurídico é dotado de regras aptas a combater campanhas de desinformação. 

Para ilustrar essa afirmação, podemos destacar o artigo 12 do Código Civil, que, por 

exemplo, encerra fundamento legal para fundamentar a cessação de violação a direitos da 

personalidade perpetrada por meio de difusão dolosa de fake news. Isso, em aplicação 

conjunta com as tutelas de urgência ou de evidência prescritas no diploma instrumental. Não 

                                                 

359 Íntegra do Relatório disponível em 

https://www.transparency.org/files/content/pages/GCB_LAC_Report_PT.pdf . Acessado em 30 de março de 

2020. 

https://www.transparency.org/files/content/pages/GCB_LAC_Report_PT.pdf
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bastasse, regras do Direito Eleitoral, quando aplicáveis, podem ser utilizadas para sancionar 

o abuso na divulgação de informações – como vimos a partir dos já citados artigos 33 da Lei 

9.504/97 e 297 da Lei 4.737/65 – bem ainda para determinar a ágil extirpação de conteúdo 

ilícito, conforme o estabelecido no artigo 33, § 3º, da Resolução 23.551, do Tribunal 

Superior Eleitoral.  

 

Consequência interessante da aplicação da legislação eleitoral brasileira no âmbito 

das fake news é destacada por JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO e ODEMIRTON 

FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO. Segundo lecionam, sob a ótica do Direito Eleitoral, “[...] 

a responsabilidade do candidato pela “fake news” se dá de maneira objetiva, 

independentemente de participação ou não na sua produção, elaboração ou divulgação, mas 

bastando a constatação de que foi efetivo beneficiário dos efeitos produzidos pela notícia 

falsa”360. Isso, devido à peculiaridade do objeto tutelado pela legislação eleitoral — a higidez 

do pleito — a reclamar o predomínio de uma exegese teleológica das normas aplicadas. No 

entanto, mesmo que utilizadas, por analogia, normas do Direito Eleitoral para dirimir 

questões de campanhas de desinformação que extrapolem aquele campo do Direito, devemos 

avaliar, cum grano salis, a natureza da responsabilidade jurídica, objetiva ou subjetiva, a ser 

atribuída em cada caso. 

 

Pode-se afirmar, com segurança, que os maiores esforços do Estado, no Brasil, 

voltados ao estudo e ao combate da produção e da disseminação de campanhas de 

desinformação, são envidados no âmbito da Justiça Eleitoral e do Congresso Nacional. 

Acompanhando inúmeras iniciativas, com essa finalidade, de organizações não 

governamentais, de grupos de comunicação da mídia tradicional e de plataformas da mídia 

social, o Tribunal Superior Eleitoral avalia — desde a segunda parte da última década — 

remédios jurídicos aptos a minimizar os impactos das fake news que passaram a ser 

disseminadas a partir do advento de novas tecnologias comunicativas. 

 

Sob a Presidência do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Superior Eleitoral 

constituiu, aos 7 de dezembro de 2017, o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, 

com a atribuição original de desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a 

                                                 

360 OLIVEIRA NETO, João Paulino de; OLIVEIRA FILHO, Odemirton Firmino de. Processo Eleitoral e as 

mídias eletrônicas: a responsabilidade eleitoral dos candidatos pelas “fake news”. Revista Brasileira de Direito 

Eleitoral – RBDE, Belo Horizonte, ano 11, n. 20, pp. 99-121, jan./jun. 2019. p. 116. 
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influência da Internet nas eleições vindouras, em especial o risco das fake news e o uso de 

robôs na disseminação das informações, para opinar sobre as matérias que lhe sejam 

submetidas pela Presidência do TSE e para propor ações e metas voltadas ao 

aperfeiçoamento das normas361. Originalmente, contava com 14 membros, representantes da 

Justiça Eleitoral, do Ministério Público, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, 

do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentre outros 

órgãos públicos, e da sociedade civil. Após várias alterações na sua composição, finalmente 

o órgão foi dissolvido pela Portaria TSE nº 382, de 24 de maio de 2019, que, para o substituir, 

constituiu um grupo de trabalho muito mais enxuto, incumbido de elaborar propostas de 

novas linhas de ação do Tribunal Superior Eleitoral sobre desinformação e eleições362. 

 

Apesar de haver os que defendem não haver necessidade, no País, da edição de 

diplomas legais voltados as combater os efeitos deletérios das fake news sobre as instituições 

democráticas em razão da plena aplicabilidade de regras já em vigor, como algumas acima 

mencionadas, já utilizadas ora para sancionar os colaboradores pela sua difusão, ora para se 

extirparem os textos veiculadores de desinformações, ainda assim há movimento intenso no 

Congresso Nacional tendente a elaborar e a aprovar legislação específica sobre o tema.  

 

Pode-se dizer que as casas legislativas brasileiras atuam em duas frentes no estudo 

voltado ao combate das fake news. Uma primeira linha de atuação — mais rumorosa e por 

ora sem a entrega de resultados concretos — é realizada por uma Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI) instalada para tratar do assunto. Como várias dessas Comissões 

de Inquérito instauradas pelo Poder Legislativo, suas sessões têm funcionado como 

oportunidade para os políticos exibirem-se, sem que tenham apresentado resultados à 

sociedade por meio de relatórios relativos a apurações de ocorrências ilícitas nas últimas 

eleições ou até mesmo de concretas propostas legislativas. 

 

Uma segunda linha de atuação do Congresso Nacional com o escopo de enfrentar a 

questão das campanhas de desinformação pode se destacar da atuação dos membros das suas 

                                                 

361  Cf. Portaria TSE nº 949, de 7 de dezembro de 2017, disponível em 

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2017/portaria-no-949-de-7-de-dezembro-de-2017. Acessada 

aos 30 de março de 2020. 
362 Portaria 382, de 24 de maio de 2019, disponível em 

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2019/portaria-no-382-de-24-de-maio-de-2019. Acessada aos 

30 de março de 2020. 

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2017/portaria-no-949-de-7-de-dezembro-de-2017
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2019/portaria-no-382-de-24-de-maio-de-2019
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Casas no exercício legiferante. 

 

Diversos foram os projetos de Lei apresentados ao Congresso nos últimos anos, em 

cuja justificação podemos identificar alusão ao combate às fake news. A proposição de 

autoria do Deputado Federal José Medeiros (PODE/MT) de nº 517/2020, apresentada com 

o escopo de inserir determinação nas disposições finais do Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014), obrigaria as aplicações de Internet dedicadas à veiculação de conteúdo 

noticioso — o que inclui os sites de notícias — a indicar os jornalistas responsáveis por todas 

as matérias publicadas. Segundo o autor do Projeto de Lei, a partir da aprovação da sua 

proposta, “[...] estará posto um mecanismo eficiente para coibir a publicação de conteúdo 

sem verificação prévia, diminuindo de forma relevante a disseminação de fake news pela 

internet.”363. 

 

Também com o objetivo de se alterar parcialmente o Marco Civil da Internet, 

especificamente determinando-se a obrigatoriedade do fornecimento de CPF ou CNPJ para 

o cadastro de usuários em aplicações da rede mundial de computadores, ou, ainda, para que 

se indiquem endereço residencial e telefone dos alimentadores de conteúdo, foram 

apresentados à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3389/2019 (autoria do Deputado 

Fábio Faria – PSD/RN), o Projeto de Lei nº 5870/2019 (autoria do Deputado David Soares 

– DEM/SP) e o Projeto de Lei nº 437/2020 (autoria do Deputado Alexandre Frota – 

PSDB/SP). 

 

Divisando outra forma de lidar com o problema, o Projeto de Lei nº 283/2020, 

apresentado pelo Deputado Federal Cássio Andrade (PSB/PA) tem por escopo estabelecer 

um rito sumário para a retirada de conteúdos ilegais de redes sociais, logo após notificação 

extrajudicial dos interessados, sob pena do pagamento de altas multas, introduzindo 

legalmente no País a sistemática conhecida internacionalmente como Notice and Take 

Down. Até a promulgação do Marco Civil da Internet, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça já estava se cristalizando no sentido da necessidade de o provedor de conteúdo 

retirar das suas plataformas, tão logo cientificado, conteúdo ilícito gerado por terceiro364. 

                                                 

363 Texto do PL e Justificação disponíveis em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B9310E4522A3928234583794

C86035E6.proposicoesWebExterno1?codteor=1862539&filename=PL+517/2020. Acessados aos 30 de março 

de 2020.  
364 Neste sentido, confira-se, por exemplo, STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.323.754 – RJ, Rel. Min. NANCY 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B9310E4522A3928234583794C86035E6.proposicoesWebExterno1?codteor=1862539&filename=PL+517/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B9310E4522A3928234583794C86035E6.proposicoesWebExterno1?codteor=1862539&filename=PL+517/2020
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Com o advento da Lei nº 12.965/2014, passou a se exigir, para a retirada de notícias falsas, 

determinação judicial especificamente voltada a essa finalidade, dês que o conteúdo 

divulgado por terceiros não encerrasse violações a direitos da personalidade mediante 

difusão de imagens com conotação sexual. Isso, conforme prescreve o artigo 19 do aludido 

diploma, cuja constitucionalidade está sendo debatida pelo Excelso Supremo Tribunal 

Federal enquanto se redige o presente estudo365. A partir da aprovação do referido Projeto 

de Lei da Câmara dos Deputados nº 283/2020, se restabeleceria, agora com rito prescrito na 

norma legal, a sistemática conhecida por Notice and Take Down. 

 

Finalmente, há Projetos de Lei em tramitação voltados à tipificação criminal da 

divulgação e do compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos em períodos eleitorais, 

como o Projeto de Lei nº 10292/2018 (autoria do Deputado Veneziano Vital do Rêgo – 

PSB/PB) e o Projeto de Lei nº 11004/2018 (autoria da Deputada Jandira Feghali – 

PCdoB/RJ) e, até mesmo, criminalizando a disseminação de informações falsas sobre 

vacinas (PL 5679/2019 – autoria da Deputada Dra. Soraya Manato – PSL/ES). 

 

Fato é que qualquer iniciativa voltada a combater as fake news com base unicamente 

em tentativas de se selecionarem conteúdos, com sanções voltadas às plataformas, pode 

resultar em inconstitucional cerceamento à liberdade de expressão. Além das medidas 

voltadas a limitar a publicação de anúncios e a à educação do usuário das redes, as normas 

legais tendentes a combater essa modalidade de desinformação qualificada deveria centrar-

se na penalização de quem investe recursos na propagação de calúnia, injúria, difamação, 

discurso de ódio e, igualmente, de quem fornece estrutural tecnológico para quem tem 

interesse em realizar as referidas condutas. O recente Projeto de Lei do Senado nº 2.630 

(Senador Alessandro Vieira – CIDADANIA/SE), já aprovado na Câmara Alta e, no 

momento da redação deste estudo, em discussão na Câmara dos Deputados, exatamente pelo 

fato da sua redação nada enxuta e da complexidade da forma como aborda o assunto, é objeto 

de resistência por parte de diversos setores da sociedade. Até mesmo pela pobreza da 

discussão dos dispositivos do referido Projeto de Lei, encerra prescrições que teriam o 

condão de, desnecessariamente, limitar o direito de informar e de ser informado. Como, por 

exemplo, a pretendida limitação do envio de uma mesma mensagem a mais de cinco pessoas 

                                                 

ANDRIGHI, julgado aos 12 de junho de 2012 e publicado no DJe aos 28 de agosto de 2012. 
365 STF, RE nº 1037396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



203 

 

ou grupos. A metodologia de responsabilização dos provedores pelos conteúdos postados 

por terceiros é outro exemplo de como a aprovação do aludido Projeto de Lei teria o condão 

de redundar numa autocensura das plataformas, receosas de serem objeto de imposição de 

pesadas sanções. Muito ainda há de se discutir, portanto, antes da aprovação deste esboço 

normativo. 

 

No campo legislativo, tudo indica que uma das primeiras regras que disciplinarão o 

assunto será aquela decorrente da aprovação do Projeto de Lei originalmente concebido para 

revogar a vigente Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170, de 1983). De fato, no último dia 

4 de maio de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Sustitutivo do Projeto de Lei nº 

2.462, de 1991, de autoria do então Deputado Hélio Bicudo, que acrescenta ao Código Penal, 

no Título XII, referente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o Capítulo III 

(“Dos Crimes Contra o Funcionamento das Instituições Democráticas no Processo 

Eleitoral”), cujo artigo 359-O teria a seguinte redação: 

 

Art. 359-O. Promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação 

de mensagem privado, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe 

inverídicos capazes de colocar em risco a higidez do processo eleitoral, ou o livre 

exercício dos poderes constitucionais. 

 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

 

Definido o tipo legal como “comunicação enganosa em massa”, a promoção e o 

financiamento dolosos de campanha com fatos sabidamente inverídicos capazes de alterar o 

pleito eleitoral ou o exercício dos poderes constitucionais passariam a ser condutas 

criminalizadas e sujeitas à pena de reclusão. 

 

No exato momento em que redigimos este capítulo, o planeta está combatendo árduas 

batalhas. Não somente peleja contra uma pandemia sem iguais precedentes no tocante ao seu 

alto grau de virulência como, igualmente, luta contra a disseminação de outra moléstia, a 

profusão de fake news associadas à própria doença que se espalha pelo mundo, o coronavírus. 

No País e no exterior, são diuturnamente espalhadas notícias falsas sobre a origem, a 

prevenção, a propagação e supostos tratamentos do vírus. Tudo, a ponto de empresas de 



204 

 

comunicação366, plataformas da mídia social367, organizações não governamentais368, a 

Academia369 e autoridades sanitárias370 manterem páginas na rede mundial de computadores 

dedicadas exclusivamente à publicação de esclarecimentos sobre campanhas falsas com alta 

capacidade de trazer danos à saúde pública. 

 

As breves páginas acima dedicadas a um rápido estudo das fake news no mundo e no 

País serviram para ilustrar — também por meio dessa modalidade de campanha de 

desinformação — os impactos das novas tecnologias no direito da comunicação social. 

Propusemo-nos a um debruçamento por sobre a gênese, a disseminação e o combate das fake 

news no contemporâneo mundo da verdade líquida, onde a comunicação em rede não 

somente facilita a proliferação dessas inverdades intencionais como, ainda, privilegia 

economicamente a elaboração de conteúdos sensacionalistas que serão difundidos 

seletivamente. Demonstramos como, de inverdades maliciosas do Egito Antigo até hoje, 

iniciativas de engodo coletivo evoluíram, encontrando no cenário político um fértil campo 

para se desenvolverem. 

 

Como reação, vimos que organismos internacionais, plataformas da mídia social, 

Estados, grupos de comunicação, acadêmicos e instituições privadas diversas somam 

esforços no combate a essa prática deletéria às democracias. Sinalizamos como essa atuação, 

em várias frentes têm gerado frutos.  

 

No País, ao lado de iniciativas não estatais, podemos nos socorrer de um ordenamento 

repleto de remédios jurídicos aptos ao combate às fake news. Apesar da ausência de regras 

específicas voltadas ao tema, os nossos Direitos Público (Códigos Penal e Eleitoral, por 

exemplo) e Privado (Código Civil e Marco Civil da Internet) contemplam regras plenamente 

aplicáveis tanto à cessação de condutas ilícitas, como razoáveis para o sancionamento a 

                                                 

366 Conforme VEJA o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus. G1, 28 jan. 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/01/28/veja-o-que-e-fato-ou-fake-sobre-o-coronavirus.ghtml.  

Acessado em: 1º de abril de 2020. 
367 Conforme https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/. Acessado em 1º de abril de 2020 
368 Conforme LUPA e Redes Cordiais se unem para engajar influenciadores no combate às fake news sobre o 

coronavírus, Agência Lupa, 16 mar. 2020. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/03/16/lupa-

redes-cordiais-fake-news-coronavirus/.  Acessado em: 1º de abril de 2020. 
369 Conforme MATEUS, Felipe. Grupo da Unicamp investiga fake news sobre coronavírus. Unicamp, 18 mar. 

2020. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/19/grupo-da-unicamp-investiga-

fake-news-sobre-coronavirus. Acessado em: 1º de abril de 2020. 
370 Conforme https://www.saude.gov.br/fakenews?start=100. Acessado em 1º de abril de 2020. 

https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/
https://www.saude.gov.br/fakenews?start=100
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posteriori de violações a direitos. 

 

Não obstante, o nosso Poder Legislativo caminhe para a promulgação de novas 

regras, especificamente voltadas ao tema. Assim, e sem prejuízo do debate que na sequência 

ainda realizaremos sobre a conveniência da edição de cláusulas gerais ou de uma 

autorregulação da mídia, podemos concluir — pelo menos no tocante à apresentação de 

respostas à problemática das fake news — pela maturidade do nosso ordenamento no 

enfrentamento da questão. 
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CAPÍTULO 8 – O CASO WHATSAPP 

 

8.1. WhatsApp e o incremento do seu papel no País 

 

Já nos dedicamos um pouco à importância do papel exercido, na sociedade em rede, 

por algumas plataformas comunicativas, dentre elas as hoje tão utilizadas Facebook, Twitter 

e WhatsApp. Como vimos, são cada vez mais empregadas para o acesso à informação, 

tornando-se, em vários grupos etários e países, a fonte primeira de acesso às notícias e 

informações em geral logo pela manhã, papel anteriormente ocupado pelas mídias 

tradicionais impressas, televisivas e de radiodifusão. 

 

As aludidas plataformas digitais de comunicação também exercem papel relevante 

na comunicação interpessoal. De fato, progressivamente, aplicativos desenvolvidos para 

atuar no mercado dos serviços de valor adicionado (Lei nº 9.472/97, art. 61), em distorção a 

premissas do modelo regulatório pátrio, acabam desempenhando atribuições outrora 

exercidas pelos serviços de telecomunicação em sentido estrito (Lei nº 9.472/97, art. 60), 

algumas vezes os substituindo ou com eles concorrendo diretamente. 

 

WILLIAM MITCHELL, ao examinar contexto tecnológico da sociedade em rede, 

ressalta que o cenário da modernidade não se estabelece unicamente por meio da 

implementação de novos computadores ágeis e dotados de modernos microprocessadores, 

todos conectados pela Internet. Segundo o autor, diferencial relevante dos tempos 

contemporâneos reside no relacionamento íntimo mantido entre as novas tecnologias, todas 

elas interdependentes. Os computadores necessitam da Internet, que demanda conexões de 

alta velocidade, que são alimentadas por dados fornecidos pelo Google, e, assim por diante, 

num ecossistema que denomina “espaço de fusão”. Leciona, sob esse prisma que: 

 

Do ponto de vista de um arquitecto, as novas tecnologias frequentemente fornecem 

novas formas de acrescentar valor ao espaço arquitectónico. A luz eléctrica, por 

exemplo, torna as salas mais versáteis e valorizáveis à noite. As tecnologias da 

sociedade em rede não são excepção. Em geral, elas produzem espaço de fusão — 

espaço arquitectónico no qual as tecnologias digitais electrónicas permitem novas 

e socialmente valorizáveis combinações de pessoas e actividades.371. 

                                                 

371 MITCHELL, William. E-topia: Tecnologias de Informação e Comunicação e a Transformação da Vida 

Urbana. In: CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (coord.). A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à 

Acção Política. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005. p. 338. 
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Nesse contexto, redes de alta velocidade de telefonia e de dados, associadas a 

aparelhos celulares modernos e ao aplicativo WhatsApp formariam um novo ecossistema de 

comunicação entre duas ou mais pessoas. 

 

Recente estudo já mencionado indica, especificamente em relação ao aplicativo 

WhatsApp, que, em 2019, era utilizado como ferramenta agregadora de grupos para troca de 

notícias jornalísticas (12% dos entrevistados), para debate sobre hobbies específicos (17% 

dos entrevistados), para trocas de informações sobre comunidades locais (15% dos 

entrevistados), para discussões familiares (7%), bem como para aglutinar grupos com outros 

interesses372. 

 

WhatsApp é um aplicativo originalmente concebido para efetuar a troca instantânea 

de mensagens de texto entre titulares de linhas de aparelhos celulares. A empresa que 

desenvolveu o software foi fundada em 2009 por executivos do Yahoo e adquirida em 2014 

pelo Facebook por nada módicos 22 bilhões de dólares norte-americanos373. Para poder 

utilizar o aplicativo, os usuários necessitam de um número de aparelho celular e de um plano 

de dados, ambos contratados de uma operadora de serviços de telecomunicação. 

 

A partir de fevereiro de 2015, o WhatsApp ampliou as suas funcionalidades, 

passando a permitir a realização de chamadas de áudio374 (e posteriormente, de vídeo), 

passando assim a competir não somente com os outros aplicativos de trocas de mensagens, 

como, igualmente, com as próprias companhias de telefonia da qual os usuários dependem 

para ter o número de cadastro e de onde adquirem pacotes de transferência de dados, 

utilizados pelo software. Por muitos anos, os valores necessários à remuneração pela 

utilização de pacotes de dados comercializados por companhias de telefonia móvel 

representaram ônus inferior ao consumidor, caso comparados às quantias despendidas para 

                                                 

372 REUTERS Institute for the Study of Journalism. Oxford University. Reuters Institute Digital News Report 

2019. Disponível em: http://digitalnewsreport.org. Acessado em: 9 de maio de 2020. p. 35. 
373 Conforme reportagem Facebook finaliza aquisição do Whatsapp por US$ 22 bilhões. G1, online. Disponível 

em http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-

sobe-us-22-bilhoes.html. Acessada aos 10 de abril de 2020. 
374 Conforme reportagem Facebook's Phone Company: WhatsApp Goes to the Next Level With its Voice 

Calling Service. Forbes, 07 abr. 2015. Disponível 

https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/04/07/facebooks-whatsapp-voice-calling/#110886091388. 

Acessada aos 10 de abril de 2020. 

http://digitalnewsreport.org/
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html
https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/04/07/facebooks-whatsapp-voice-calling/#110886091388
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suportar a utilização de planos de voz. Nesse cenário, aplicativos como WhatsApp, que 

utilizam toda a infraestrutura das empresas de telefonia sem qualquer contrapartida 

remuneratória ou investimento, passaram a oferecer aos usuários serviços de chamada de 

voz, sucedâneos aos das operadoras. Evoluiu, assim, exponencialmente, o número de 

usuários de WhatsApp. 

 

Hoje, não se pode desprezar o papel exercido por essa plataforma de comunicação, 

utilizado por crescente número de pessoas em todo o planeta. Não somente pela facilidade 

de acesso, pela segurança no tráfego de dados (todos criptografados ponta-a-ponta), bem 

ainda pelo baixíssimo custo. Por essa razão, o WhatsApp é utilizado para chamadas 

particulares, conferências em grupo e, atualmente, até mesmo pelo poder público para 

encurtar distâncias e permitir comunicação em tempo real. 

 

Mas qual a natureza jurídica do serviço prestado pelo WhatsApp? Não há dúvidas 

que a atividade desenvolvida por meio do aplicativo atrai inequívoco interesse público, 

trazendo à tona dúvidas se, sob esse prisma, poderia se classificar como mero serviço de 

valor adicionado. Sob a ótica da liberdade de comunicação preconizada no artigo 5º, inciso 

IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 13 do Pacto de San José, mereceria 

o aplicativo, que aglutina algo como um bilhão de usuários no planeta, uma tutela 

preferencial, na esteira da conferida aos serviços de telecomunicação definidos no artigo 60 

da Lei Geral de Telecomunicações? 

 

Sabe-se que aos serviços de telecomunicação, reputados de natureza essencial, são 

garantidas prerrogativas protetivas como a da continuidade. No entanto, por outro lado, esses 

serviços essenciais submetem-se a intensa regulamentação, no País, a cargo da ANATEL, a 

rígidos termos de uso, a regimes tributários próprios e a obrigações outras, como, por 

exemplo, a atenção ao princípio da universalização. 

 

Pretenderemos trazer um pouco de luz a esse questionamento, ilustrando o debate 

com o tema tratado neste capítulo: as diversas tentativas de bloqueio do WhatsApp por 

determinações judiciais e como essa matéria tem sido tratada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 
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8.2. Breve histórico das determinações judiciais de bloqueio do WhatsApp no País 

 

Antes, porém, de nos debruçarmos sobre recentes ordens judiciais de bloqueio dos 

serviços prestados por meio da plataforma WhatsApp no nosso País, arriscaremos dedicar 

algumas poucas linhas à evolução da natureza das tutelas reclamadas ao Poder Judiciário no 

decorrer das últimas décadas. Pelo menos, no tocante ao impacto dos pleitos formulados 

sobre o direito da comunicação social. 

 

Apesar da constatação a seguir apontada ser puramente empírica, depreendida sem 

maior rigor técnico-estatístico e com base na atuação do redator do presente estudo no 

patrocínio de grupos de comunicação durante as últimas três décadas, podemos afirmar sem 

dúvidas que a partir da Constituição Federal de 1988 houve um decréscimo no ajuizamento 

de ações de natureza criminal contra jornalistas, passando a ser substituídas ora por 

demandas indenizatórias contra os mesmos, ora por pleitos reparatórios promovidos contra 

as empresas de comunicação titulares dos veículos em que publicadas as reportagens objeto 

de irresignação. Alternância, essa, observada ao menos até o advento da Súmula 221 do 

Superior Tribunal de Justiça375, momento a partir do qual essas demandas judiciais — 

mesmo quando relativas a matérias assinadas — passaram a ser predominantemente aforadas 

contra os grupos de mídia. 

 

Quase não mais se ajuizavam queixas-crimes contra jornalistas. Em alguns casos, 

eram ajuizados direitos de resposta. Mas cada vez maior parte dos pedidos passou a encerrar 

natureza exclusivamente indenizatória. Poucas eram as ações judiciais em que se reclamava 

uma tutela civil preventiva do Poder Judiciário, quiçá pelas não raras indagações no sentido 

de se a sua implementação, mesmo sob o pálio de um devido processo legal, poder ser 

reformada em razão de potencial censura à atividade da imprensa376. 

 

Com o advento das novas tecnologias por meio das quais o que se registra não mais 

                                                 

375 Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça: “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de 

divulgação.” STJ, 2ª Seção, editada aos 12 de maio de 1999 e publicada no DJ aos 16 de maio de 1999, p. 68. 
376 Discussão mencionada por CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY em A liberdade de imprensa e os 

direitos da personalidade. 1ª. ed. São Paulo: Atlas, 2001. pp. 111-113, onde o autor alinha-se aos que admitem 

medidas dessa natureza na proteção de direitos fundamentais quando for divisada ilicitude na atuação da 

imprensa. 
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se apaga, numa rede de computadores concebida a partir de uma arquitetura própria voltada 

especificamente à perpetuação das informações, vimos que se tornou muitas vezes 

necessário ao jurisdicionado reclamar, ao lado dos pedidos de indenização por danos 

sofridos, igualmente um nova modalidade de tutela: orientada à extirpação das reportagens 

dos bancos de dados virtuais das empresas de comunicação ou à sua desindexação das 

pesquisas realizadas por ferramentas metabuscadoras da rede (Google, Bing e Yahoo, dentre 

outras menos utilizadas). 

 

Acompanhando essa demanda, o Código Civil de 2002, no Capítulo sobre os direitos 

da personalidade, dispôs, em seu artigo 12, a possibilidade de “[...] exigir que cesse a ameaça, 

ou a lesão” a eles. Tutela análoga já era prevista, por exemplo, no item 2 do artigo 70 do 

Código Civil Português, segundo o qual “Independentemente da responsabilidade civil a que 

haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às 

circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos 

da ofensa já cometida”377. Regra expressa do Direito Civil pátrio passou, assim, a legitimar 

efetiva tutela preventiva a lesões aos direitos da personalidade, independentemente de uma 

posterior reparação por danos já consumados. 

 

Diferentemente da tutela cautelar, voltada a garantir o resultado do processo e com a 

qual não se confunde, a tutela inibitória fundamenta-se no princípio geral de prevenção. De 

modo diverso daquela outra de natureza essencialmente processual, visa ao impedimento ou 

à cessação imediata da prática do próprio ilícito378. 

 

Com base nesse princípio geral da prevenção plasmado no artigo 12 do Código Civil 

de 2002, multiplicou-se, recentemente, o número de ações reclamando a cessação de ilícitos 

praticados pela imprensa, ora impugnando a propagação de fake news, ora pleiteando a 

extirpação, ou desindexação, de reportagens sem interesse atual de bancos de dados virtuais 

(direito ao esquecimento). Tudo, como vimos acima. 

 

Propomo-nos, no presente capítulo, a refletir sobre recentes determinações judiciais 

de derrubada do WhatsApp, importante ferramenta de comunicação e de difusão de 

                                                 

377 Cf. https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/C%C3%B3digo+Civil.pdf/2e6b36d8-876b-433c-

88c1-5b066aa93991. Acessado em: 12 de abril de 2020. 
378 Cf. RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria. Pádua: CEDAM, 1987. pp. 80-81. 

https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/C%C3%B3digo+Civil.pdf/2e6b36d8-876b-433c-88c1-5b066aa93991
https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/C%C3%B3digo+Civil.pdf/2e6b36d8-876b-433c-88c1-5b066aa93991
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informações, apurando se tais ordens emanadas do Poder Judiciário estariam de algum modo 

lastreadas no princípio da prevenção do dano, tão caro à proteção dos direitos fundamentais. 

 

Mencionemos, para contextualizar melhor a questão, que, em fevereiro de 2015, o 

Juízo da Central de Inquéritos de Teresina/PI, nos autos do Processo nº 0013872-

87.2014.8.18.0140 determinou a interrupção dos serviços prestados pelo aplicativo 

WhatsApp, deliberação que foi suspensa, na sequência, pelo Tribunal de Justiça daquele 

Estado por meio de decisão liminar no Mandado de Segurança nº 2015.0001.001592-4, 

tendo em vista a “completa falta de razoabilidade” e a “desproporcionalidade” da medida. 

 

 Alguns meses depois, em dezembro do mesmo ano, o Juízo da 1ª Vara Criminal de 

São Bernardo do Campo determinou, no incidente de interceptação telefônica nº 0017520-

08.2015.8.26.0564, a temporária suspensão dos serviços do referido aplicativo, desta vez por 

48 horas, e em todo território nacional. Deliberação, essa, cassada pelo Tribunal de Justiça 

Bandeirante no Mandado de Segurança nº 2271462-77.2015.8.26.0000, que afastou a 

determinação de primeira instância ali reputada desproporcional e que penalizaria “[...] uma 

gama infinita de pessoas e instituições que se utilizam licitamente do aplicativo WhatsApp 

em suas atividades diárias, sem que isso seja efetivamente necessário”.  

 

Finalmente, no início de maio de 2016, o Juízo da Vara Criminal de Lagarto/SE 

expediu determinação às operadoras de telefonia móvel e às provedoras de acesso à Internet 

no sentido que obstassem a funcionalidade do WhatsApp no País, por 72 horas, o que foi 

revertido no dia seguinte pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que concedeu liminar para essa 

finalidade no Mandado de Segurança nº 2016.00.1.1089-9, ao final confirmada com base no 

“caos social gerado em todo o território, com dificuldade de desenvolvimento de atividades 

laborativas, lazer, família, etc.”. 

 

Logo após essa terceira mencionada determinação judicial de bloqueio geral das 

funcionalidades do aplicativo WhatsApp, utilizado por dezenas de milhões de pessoas no 

Brasil para, profissionalmente ou por lazer, trocarem informações e se comunicarem, quase 

concomitantemente, duas ações voltadas a impedir novas derrubadas do serviço foram 

ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal: a ADIn  5527, proposta pelo Partido da 

República e relatada pela Ministra Rosa Weber e a ADPF 403 deduzida pelo Partido Popular 

Socialista e relatada pelo Ministro Edson Fachin. 
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Mesmo após a propositura dessas ações perante o Pretório Excelso, ainda assim, nova 

ordem judicial de bloqueio foi determinada por juiz de primeira instância. Em julho de 2016, 

o Juízo Criminal de Duque de Caixias/RJ ordenou a cessação dos serviços pela plataforma, 

o que foi revertido diretamente pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da então já aforada 

ADPF 403, por meio de decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, que, no 

exercício da Presidência do Colegiado, consignou: 

 

Ora, a suspensão do serviço do aplicativo WhatsApp, que permite a troca de 

mensagens instantâneas pela rede mundial de computadores, da forma abrangente 

como foi determinada, parece-me violar o preceito fundamental da liberdade de 

expressão aqui indicado, bem como a legislação de regência sobre o tema. 

Ademais, a extensão do bloqueio a todo o território nacional, afigura-se, quando 

menos, medida desproporcional ao motivo que lhe deu causa. 

 

Essas determinações judiciais de bloqueio do WhatsApp sem precedentes em outros 

países democráticos, repercutiram na mídia internacional. Ao 12 de dezembro de 2016, em 

artigo de opinião, o The New York Times relatou: 

 

A São Paulo judge sent shock waves across Brazil last month with a ruling that 

required Brazilian telecommunications operators to block the use of the instant 

messaging platform WhatsApp for 48 hours. Less than 13 hours later, another São 

Paulo judge reversed the decision, restoring service. But in the meantime, as many 

as 100 million Brazilians had been seriously inconvenienced, and civil 

libertarians around the world looked on with dismay. 

Brazilians take their social media very seriously. The country has one of the fastest 

growing populations of Internet users in the world. Online tools like Facebook, 

Twitter and WhatsApp are used not only to express opinions; they are an 

affordable alternative to exorbitantly priced Brazilian telecom providers. One 

recent study in Brazil found that WhatsApp was used by 93 percent of those 

surveyed who had Internet access. 379 -380 

 

Também a imprensa britânica destacou a desproporcionalidade das determinações de 

                                                 

379 Tradução livre: “Um juiz de São Paulo enviou ondas de choque ao Brasil no mês passado com uma decisão 

que determinava que as operadoras de telecomunicações brasileiras bloqueassem o uso da plataforma de 

mensagens instantâneas WhatsApp por 48 horas. Menos de 13 horas depois, outro juiz de São Paulo reverteu 

a decisão, restaurando o serviço. Enquanto isso, entretanto, cerca de 100 milhões de brasileiros foram 

seriamente incomodados e libertários civis em todo o mundo observaram com consternação. 

Os brasileiros levam suas mídias sociais muito a sério. O país possui uma das populações de usuários da 

Internet que mais crescem no mundo. Ferramentas online como Facebook, Twitter e WhatsApp são usadas não 

apenas para expressar opiniões; eles são uma alternativa acessível aos provedores de telecomunicações 

brasileiros com preços exorbitantes. Um estudo recente no Brasil descobriu que o WhatsApp era usado por 

93% dos pesquisados que tinham acesso à Internet.”. 
380 MUGGAH, Robert; THOMPSON, Nathan B. Brazil’s Digital Backlash. The New York Times, 12 jan. 2016. 

Disponível em: https://www.nytimes.com/2016/01/12/opinion/brazils-digital-backlash.html. Acessada aos 15 

de abril de 2020. 

https://www.nytimes.com/2016/01/12/opinion/brazils-digital-backlash.html
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bloqueio nacional do uso do aplicativo por meio de reportagem, ao narrar, sobre a ordem 

judicial proferida em maio de 2016, que: “The decision by the judge in the north-eastern 

state of Sergipe applies to the five main wireless operators in Brazil and affects WhatsApp’s 

more than 100 million users in the country.”381-382.  

 

A imprensa francesa, sobre o mesmo episódio, publicou: 

 

Y aura-t-il WhatsApp à Rio pendant les Jeux Olympiques, ou un juge pourra-t-il 

l’interdire subitement ? Près de deux mois après avoir placé en détention le vice-

président de Facebook pour l’Amérique latine, finalement remis en liberté le 

lendemain, le juge de la cour pénale de Lizard, dans l’état de Sergipe, a décidé 

lundi d’ordonner le blocage de WhatsApp au Brésil. Il s’agit toujours de la même 

affaire — et du même juge, dans laquelle la justice reproche à la filiale de 

Facebook de ne pas fournir des informations utiles à une enquête relative à un 

trafic de drogue. 

 

Pour s’assurer que son ordre serait appliqué, le magistrat a assorti l’ordonnance 

d’une astreinte de 500 000 reals brésiliens (environ 125 000 euros) d’amende par 

jour en cas d’inapplication. Son ordre daté du 26 avril a été transmis lundi à la 

mi-journée aux cinq principaux fournisseurs d’accès à internet (TIM , Salut , Vivo 

, Claro et Nextel) du pays, qui devront la mettre en œuvre pendant 72 heures. Selon 

nos constatations, une tentative de connexion à Whatsapp.com depuis le Brésil 

aboutissant lundi soir à une connexion en time-out.383 -384 

 

 

8.3. Impacto e (i)licitude de recentes determinações judiciais de derrubada do 

WhatsApp no País e medidas adotadas no STF para combater o bloqueio de aplicativos 

de comunicação. 

 

                                                 

381 Tradução livre: “A decisão do juiz no estado de Sergipe, no Nordeste, se aplica às cinco principais 

operadoras de celular do Brasil e afeta os mais de 100 milhões de usuários do WhatsApp no país.”. 
382 BRAZILIAN judge orders mobile providers to block WhatsApp for 72 hours. The Guardian, 2 de maio de 

2016. Disponível em: https://www.theguardian.com/technology/2016/may/02/brazil-whatsapp-block-72-

hours#maincontent. Acessada aos 15 de abril de 2020. 
383 Tradução livre: “Haverá WhatsApp no Rio durante as Olimpíadas ou um juiz poderá bani-lo de repente? 

Quase dois meses depois de deter o vice-presidente do Facebook para a América Latina, que foi libertado no 

dia seguinte, o juiz do tribunal criminal de Lizard, no Estado de Sergipe, decidiu na segunda-feira ordenar o 

bloqueio do WhatsApp no Brasil. Ainda é o mesmo caso - e o mesmo juiz, no qual o Justiça acusa a subsidiária 

do Facebook de não fornecer informações úteis para uma investigação sobre um caso de narcotráfico. 

Para garantir que sua ordem fosse cumprida, o magistrado aplicou uma multa de R$ 500.000,00 (cerca de 

125.000 euros) por dia, se não atendida.  Sua determinação, datada de 26 de abril, foi enviada na tarde de 

segunda-feira aos cinco principais provedores de serviços de Internet do país (TIM, Oi, Vivo, Claro e Nextel), 

que precisarão implementá-la por 72 horas. De acordo com nossas constatações, uma tentativa de conectar-se 

ao Whatsapp.com do Brasil na noite de segunda-feira resultou em uma mensagem de tempo limite.”. 
384 CHAMPEAU, Guillaume. Un juge ordonne de bloquer WhatsApp au Brésil, utilisé par 100 millions de 

Brésiliens. Numerama, 03 de maio de 2016. Disponível em:  

 https://www.numerama.com/politique/168001-un-juge-ordonne-de-bloquer-whatsapp-au-bresil-utilise-par-

100-millions-de-bresiliens.html. Acessada aos 15 de abril de 2020. 

https://www.theguardian.com/technology/2016/may/02/brazil-whatsapp-block-72-hours#maincontent
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/02/brazil-whatsapp-block-72-hours#maincontent
https://www.numerama.com/politique/168001-un-juge-ordonne-de-bloquer-whatsapp-au-bresil-utilise-par-100-millions-de-bresiliens.html
https://www.numerama.com/politique/168001-un-juge-ordonne-de-bloquer-whatsapp-au-bresil-utilise-par-100-millions-de-bresiliens.html
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Como vimos acima, pelo menos em quatro recentes oportunidades, magistrados de 

primeira instância de órgãos dos Poderes Judiciários Estaduais do País determinaram o 

bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o território nacional. Sempre, com fundamento 

num desatendimento, por parte da empresa titular da plataforma comunicativa, de ordens de 

fornecimento de dados no bojo de investigações realizadas nas respectivas Comarcas sobre 

ilícitos em que a ferramenta fora de algum modo utilizada para a perpetuação de ilícitos ou 

poderia ser útil no avanço das apurações. 

 

Praticamente de forma concomitante, com o escopo de impugnarem uma dessas mais 

alardeadas ordens de derrubada do WhatsApp, especificamente a determinada pelo Juiz da 

Comarca de Lagarto/SE, vimos que o Partido da República (PR) ajuizou a ADIn 5527385 e 

o Partido Popular Socialista (PPS) deduziu a ADPF 403386. Ambas, perante o Supremo 

Tribunal Federal.  

 

Na primeira ação aforada perante o Pretório Excelso, reclamou-se a declaração da 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do artigo 12 do Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.956/2014) porquanto esses dispositivos legais seriam usualmente invocados para amparar 

bloqueios judiciais do aplicativo de comunicação quando não satisfeitos requerimentos de 

informações dirigidos aos seus controladores. Segundo os autores da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, no entanto, o ordenamento conteria um repertório de sanções outras 

disponíveis aos julgadores, todas aptas a serem aplicadas sem causar os transtornos sociais 

decorrentes de uma suspensão do aplicativo.  

 

Já na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 403, diferentemente, 

não se aludiu à inconstitucionalidade dos referidos artigos do Marco Civil da Internet. 

Impugnaram-se os atos inibitórios concretos proferidos pelos membros do Poder Judiciário, 

porquanto – em apertado resumo – suspensões em âmbito nacional de serviços de 

comunicação, cuja continuidade seria garantida por disposições constitucionais, 

redundariam em penalidades desproporcionais às ilicitudes atribuídas aos seus 

controladores. 

 

                                                 

385 Petição inicial subscrita aos 13 de maio de 2016. 
386 Petição inicial subscrita aos 3 de maio de 2016. 
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Dada a relevância da questão, a paridade de tramitação e a analogia temática, os 

relatores de ambas as ações que se processavam separadamente no Supremo Tribunal 

Federal determinaram a realização de audiência pública conjunta, ocorrida no início de junho 

de 2017, e cujos subsídios ainda não foram sopesados pelo Pretório Excelso vez que ainda 

aguardamos sejam concluídos os respectivos julgamentos. 

 

Deve se evidenciar, no aprofundamento do debate proposto neste capítulo, que a 

aplicação do artigo 12, incisos III e IV, do Marco Civil da Internet, para se suspender a 

utilização do aplicativo de troca de mensagens e de comunicação em todo o País em razão 

de descumprimentos de ordens judiciais de quebra de sigilo de informações, que essa forma 

de imposição de sanções, ainda que temporária, conduz à penalização de um universo 

expressivo da sociedade brasileira, atingindo sujeitos totalmente alheios aos que de fato 

foram responsáveis pela desobediência ao final punida com a limitação dos direitos de 

comunicação. 

 

Os que militam contra a ampla aplicação desses dispositivos do artigo 12 da Lei nº 

12.956/2014 para se suspender o aplicativo de comunicação salientam que as sanções 

dotadas desse efeito impediente estão previstas na Seção do Diploma Especial voltada 

especificamente a regulamentar a proteção aos registros, aos dados pessoais e às 

comunicações privadas dos usuários da rede mundial de computadores. Daí porque a 

aplicação dessa modalidade de penalização – até mesmo pela sua gravidade – somente 

poderia decorrer da inobservância, pelo prestador de serviços de valor adicionado, às 

garantias de privacidade estabelecidas nos artigos 10 e 11 precedentes. 

 

Seriam justificáveis as penas de suspensão ao WhatsApp, assim, unicamente em caso 

de violação a direitos fundamentais dos usuários. As sanções de bloqueio teriam sido, sob 

esse prisma repita-se, inseridas no Marco Civil da Internet para proteger direitos dos 

usuários. Não, como atualmente têm sido interpretadas por alguns magistrados, viabilizando 

a limitação de direitos dos usuários à livre comunicação (CF, art. 5º, inc. IX).  

 

A imposição de bloqueios judiciais do WhatsApp por ordem judicial, com 

abrangência nacional, quando não fundada em violação à privacidade dos seus usuários pela 

controladora da plataforma, além de atingir usuários estranhos ao objeto da punição (art. 5º, 

inc, XLV da CF), ainda afrontaria a livre iniciativa, porque favoreceria aplicativos 
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concorrentes do WhatsApp (art. 1º, inc. IV, da CF), bem como representaria ameaça à livre 

concorrência (art. 170, caput, da CF). Tudo, repita-se, segundo os que defendem a ilicitude 

do boqueio judicial dos serviços de comunicação prestados pelo WhatsApp, mesmo 

emanado em regular processo. 

 

Vão além. Sustentam, sob essa ótica, até mesmo a inconstitucionalidade dos próprios 

dispositivos que permitem o bloqueio judicial do aplicativo porquanto a redação dos 

indigitados incisos do artigo 12 do Marco Civil da Internet possibilitaria, em tese, uma 

amplitude tão grande de interpretação, que permitiria a sua aplicação de modo 

desproporcional e em violação a diversos direitos constitucionalmente protegidos. Para 

tanto, socorrem-se da overbreadth doctrine, desenvolvida nos Estados Unidos da América 

nos anos 1970 e já suscitada perante o nosso Poder Judiciário para impugnar artigos da Lei 

n º 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa) diante de alegada excessiva abertura 

conceitual dos seus termos387. 

 

RICHARD PARKER, sobre a overbreadth doctrine, pondera que: 

 

Overbreadth is shorthand for the overbreadth doctrine, which provides that a 

regulation of speech can sweep too broadly and prohibit protected as well as non-

protected speech. A regulation of speech is unconstitutionally overbroad if it 

regulates a substantial amount of constitutionally protected expression. 

Overbreadth is closely related to its constitutional cousin, vagueness. A regulation 

of speech is unconstitutionally vague if a reasonable person cannot distinguish 

between permissible and impermissible speech because of the difficulty 

encountered in assigning meaning to language.388-389. 

 

No entanto, mesmo nos Estados Unidos da América, berço e onde se desenvolveu 

por anos esse freio constitucional a vagos dispositivos legais limitativos de direitos, a 

aplicação da doutrina é restrita. Segundo RICHARD H. FALLON JR., “[t]he Supreme Court 

has held that a federal court should invalidate a state statute for overbreadth only if the 

                                                 

387 STF, ADIn n º 4295, Rel. Min. Marco Aurelio. 
388 Tradução livre: “Overbreadth é uma abreviação para overbreadth doctrine, que prevê que uma 

regulamentação da fala pode ter uma amplitude muito ampla e acabar proibindo o discurso lícito, além do 

ilícito. Uma regulamentação do discurso é inconstitucional, sob o ponto de vista da doutrina caso tenha o 

potencial de limitar de modo abrangente direitos outros de expressão constitucionalmente protegidos. A 

overbreadth doctrine está intimamente relacionada ao seu primo constitucional, a imprecisão. Um dispositivo 

legal que regulamente a livre manifestação é inconstitucionalmente vago se uma pessoa razoável não puder 

distinguir entre a manifestação lícita e a ilícita devido à dificuldade encontrada em atribuir significado à 

linguagem.”. 
389 PARKER, Richard. Overbreadth. The First Amendment Encyclopedia, 2009. Disponível em 

http://www.mtsu.edu/. Acessado em: 18 de abril de 2020. 

http://www.mtsu.edu/
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statute is "substantially" overbroad”390-391. 

 

 Ainda se admitirmos uma tímida aproximação do nosso sistema à Common Law 

norte-americana em razão de um recente movimento globalizador e a partir da utilização da 

técnica das cláusulas gerais de modo a, ora reforçar o papel da jurisprudência, ora atuar como 

elemento de conexão viabilizando ao julgador fundamentar a sua decisão em casos 

precedentemente decididos – tudo como veremos a seguir em capítulo próprio –, mesmo 

assim, não nos pareceria razoável a aplicação dessa doutrina desenvolvida sob ótica diversa 

da nossa realidade jurídica de tradicional raiz romano-germânica do Civil Law.  

 

Não bastasse, dispensável seria a importação da overbreadth doctrine porquanto – 

especificamente no tocante a normas limitadoras de direito – a nossa ciência hermenêutica 

já sinaliza no sentido amplamente acatado pela jurisprudência pátria, segundo o qual normas 

limitadoras de direito clamam por interpretação restritiva.  

 

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR., nesse sentido, leciona que, para “[...] conter 

vaguidade denotativa ou ambiguidade conotativa...”, “[...] recomenda-se que toda norma que 

restrinja os direitos e garantias fundamentais reconhecidos e estabelecidos 

constitucionalmente deva ser interpretada restritivamente”392, dispensando, pois, o nosso 

ordenamento, qualquer declaração de inconstitucionalidade dessas normas vagas sob o 

prisma da alienígena overbreadth doctrine. Regra hermenêutica, aquela, aliás, que já defluía 

de comando expresso do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil de 1916 e que, 

mesmo não mais expressamente prestigiada nas redações seguintes do Diploma Introdutório 

a partir da edição do Decreto-lei nº 4.657/1942, ainda assim sobrevive, segundo CARLOS 

MAXIMILIANO, “[...] no campo vasto e iluminado da doutrina. A ideia concretizada pelo 

art. 6º, de 1916, continua de pé, universal, firme em sua essência”393.  

 

Embora não nos alinhemos aos que impugnam a constitucionalidade dos incisos III 

                                                 

390 Tradução livre: “A Suprema Corte decidiu que um Tribunal Federal deve invalidar Lei Estadual com base 

na overbreadth doctrine somente se for "substancialmente" vaga.”. 
391 FALLON JR., Richard H. Making Sense of Overbreadth. The Yale Law Journal, vol. 100, pp. 853-908, jan. 

1991. p. 893. 
392 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. p. 291. 
393 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Item 

289-B. 
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e IV do artigo 12 da Lei nº 12.956/2014 tão somente com lastro numa suposta amplitude de 

hipóteses em que as sanções ali prescritas poderiam ser aplicadas, porquanto não divisamos 

espaço para o emprego de figura análoga à da overbreadth doctrine no nosso sistema de 

Civil Law, mesmo assim subsistem argumentos outros que devem ser enfrentados no debate 

sobre a licitude da suspensão do serviço de comunicação prestado pelo aplicativo WhatsApp. 

 

Apesar de o aplicativo ser utilizado por milhões de brasileiros diuturnamente para se 

conectarem, exercendo, em parte, função análoga a de serviço essencial descrito no artigo 

60 da Lei Geral de Telecomunicações protegido pelo princípio da continuidade, não há como 

se reconhecer que as funcionalidades prestadas por aplicativos como o WhatsApp são 

imprescindíveis para o exercício de direitos fundamentais associados à dignidade da pessoa 

humana. Fato é que há vários outros aplicativos similares de fácil instalação, o que indicaria 

a natureza sucedânea da plataforma e de seus concorrentes, entre si e com os serviços de 

telecomunicação. 

 

Já mencionamos neste estudo que a liberdade de expressão e de comunicação não é 

um direito absoluto, encontrando seus limites nos demais direitos assegurados pela 

Constituição Federal, nos deduzidos do regime e dos princípios por ela adotados, ou nos 

decorrentes dos tratados internacionais subscritos pelo País (cf. art. 5º, § 2º da CF), dentre 

eles o à vida, à intimidade e à segurança, demandando um juízo de ponderação em concreto, 

entre os princípios, quando reputados conflitantes, para se definir, no caso específico em 

exame, qual deverá prevalecer. Também por essa razão, não se pode, aprioristicamente, 

afastar a possibilidade de suspensão do WhatsApp, em qualquer hipótese, atribuindo-lhe 

uma imunidade à atividade comunicativa que não decorre do ordenamento. 

 

Deve-se admitir, assim, a aplicação das sanções de bloqueio do aplicativo, no âmbito 

de um devido processo legal. No entanto, não somente pela redação dos debatidos incisos 

do artigo 12 do Marco Civil da Internet, mas, ainda, em razão do assunto específico tratado 

na seção em que inseridos os dispositivos e, principalmente, pela gravidade da resposta legal 

das penalidades neles prescritas (suspensão do serviço), forçoso reconhecer que o óbice geral 

à utilização do aplicativo WhatsApp não deve ser determinado como resposta a qualquer 

violação ao direito brasileiro. Ordens de bloqueio, até mesmo pelo princípio de 

proporcionalidade, devem se limitar às hipóteses de violação a direitos da personalidade dos 

usuários praticados pelos titulares da plataforma nos termos do artigo 11 da Lei nº 



220 

 

12.956/2014. Nunca, os bloqueios deverão decorrer de desatenção ao dever legal, da 

empresa controladora do aplicativo, de fornecer dados de usuários ou de trocas de mensagens 

suas ao Poder Judiciário. 

 

Resumindo, de um rápido debruçamento sobre a questão, podemos concluir que o 

WhatsApp é um aplicativo que, com o passar dos anos, teve agregadas novas 

funcionalidades, dentre elas a possibilidade de comunicação entre titulares de contas de 

aparelhos celulares a partir do consumo unicamente de baratíssimos planos de dados, ou até 

mesmo da utilização de redes de conexão sem fio (WiFi). Isso fez com que se multiplicasse 

exponencialmente o número de usuários do WhatsApp, de modo que o aplicativo passou até 

a concorrer com serviços de telecomunicação regulamentados em lei e fiscalizados pela 

ANATEL. No entanto, demonstramos que à atividade exercida pelo aplicativo não se garante 

o pleno direito à continuidade, porquanto não se trata de serviço tecnicamente essencial: 

pode ser facilmente substituído pelos prestados por outros sucedâneos sem maiores custos 

aos usuários. Desta forma, a suspensão do WhatsApp nos termos dos incisos III e IV do 

Marco Civil da Internet é constitucional, e pode ser efetivado por ordem judicial, dês que 

fundamentado em violação a direito da personalidade do usuário. Não em outras hipóteses, 

até mesmo porque a autoridade judicial estaria, assim, violando o princípio da 

proporcionalidade que deve ser assegurado no juízo de ponderação entre o a gravidade do 

direito violado e o impacto da sanção aplicada. 

 

Tanto a referida ADIn, quando a aludida ADPF foram a julgamento no plenário do 

Supremo Tribunal Federal no final de maio de 2020. No entanto, em cada um deles, somente 

foi prolatado o voto dos respectivos relatores em razão de pedidos de vista. A Ministra Rosa 

Weber, relatora da ADIn, julgou improcedente o pleito de declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 12, incisos III e IV do Marco Civil da Internet e parcialmente 

procedente o pedido de interpretação conforme daqueles dispositivos, além de procedente o 

de interpretação conforme do artigo 10, § 2º, do mesmo Diploma. Tudo para, em apertado 

resumo, decidir que a suspensão temporária das atividades do WhatsApp somente poderia 

ser imposta nos casos de violação, pelos titulares da plataforma, de direitos de privacidade 

dos usuários, inadmitindo a suspensão fundamentada em desatenção a pedidos de dados 

formulados por autoridades. Já o Ministro Edson Fachin, relator da referida ADPF, julgava 

parcialmente o feito para afastar qualquer interpretação do inciso II do artigo 7º e do inciso 

III do artigo 12, ambos do Marco Civil da Internet, que autorize ordem judicial que, para a 
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sua implementação, enfraqueça a proteção criptográfica de aplicações da Internet no bojo de 

determinações excepcionais de acesso a conteúdo de mensagens. 

 

De todo modo, e independentemente do resultado das ações sobre o tema em debate 

no Supremo Tribunal Federal, não há, pois, sob a ótica do discutido neste capítulo, 

necessidade de alterações no ordenamento pátrio, plenamente munido de regras aptas a lidar 

com ferramentas como o WhatsApp, muito menos importarem-se subsídios de doutrina 

alienígena para o enfrentamento da licitude, ou não, de determinações judiciais de bloqueio 

do aplicativo. 
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TÍTULO III –  CLÁUSULAS GERAIS, FUGA DO JUDICIÁRIO E 

AUTORREGULAÇÃO 

 

  



224 

 

  



225 

 

Introdução ao Título III 

 

 No Título II, a partir de algumas ponderações sobre a nova dinâmica dos fluxos 

comunicativos característicos da sociedade em rede, acreditamos ter sido possível ilustrar — 

por meio da alusão aos mais recentes desafios que emergem ao exegeta — o impacto das 

novas tecnologias implementadas no contexto deste atual modelo de relacionamentos sociais 

no direito da comunicação. 

 

A facilidade da profusão de fake news, a descentralização da atividade comunicativa, 

a simplificação da preservação, da indexação e do acesso da informação bem ainda a 

perenização da memória social, por exemplo, demandariam, assim, justificado 

questionamento doutrinário sobre a aptidão do nosso ordenamento ao enfrentamento dessa 

nova matização no juízo de ponderação entre os direitos de informar e de ser informado, de 

um lado, e titulares de direitos outros da personalidade, de outro. 

 

STEFANO RODOTÀ ilustra muito bem essa questão ao destacar as circunstâncias 

em que hoje é demandada a proteção à privacidade. Deve considerar o atual cenário de uma 

 

vigilância por vídeo e tecnologias biométricas, [em que] os indivíduos podem ser 

“modificados” pela inserção de chips e etiquetas “inteligentes” legíveis por 

identificação de radiofreqüência dentro de um contexto que nos transforma cada 

vez mais em “pessoas em rede”  — pessoas que estão permanentemente na rede, 

aos poucos configuradas para transmitir e receber sinais que permitam escanear e 

perfilar movimentos, hábitos e contatos, desta maneira modificando o significado 

e conteúdo da autonomia dos indivíduos.
394 

 

Ao abordarmos rapidamente como se apresentam na sociedade em rede a nova 

roupagem assumida nos conflitos entre o direito à informação e outros da personalidade, 

tivemos a oportunidade de refletir sobre a conveniência de alterações pontuais legislativas 

(isto é, a edição de novas regras para regulamentar cada uma destas hipóteses de contendas, 

individualmente) ou se, por outro lado, o nosso ordenamento já está apto a orientar o 

aplicador do Direito pátrio sem que haja a necessidade de um incremento normativo.  

 

                                                 

394  RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância. Traduzido por Maria Celene Bodin de Moraes. São 

Paulo: Renovar, 2008. p. 19. 
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Sucede que, na sociedade em rede, as inovações tecnológicas pululam com 

velocidade exponencial, interconectando cada vez mais os meios de comunicação social. 

Estaria o nosso sistema de produção de normas habilitado a acompanhar essa agilidade, 

incorporando regras de qualidade ao ordenamento?  

 

No tocante ao risco de uma “inflação legislativa”, vale lembrar que JOSÉ JOAQUIM 

GOMES CANOTILHO, num estudo de Legística que elaborou na década de 1980, já 

alertava sobre a necessidade de cautela metódica na edição de regras legais, para tanto 

apregoando a inclusão da disciplina de Teoria da Legislação na graduação em Direito da 

Universidade de Coimbra395. 

 

Tudo, sem contar, como enfatizado por CARLOS BLANCO DE MORAIS, com o 

“[...] recente interesse que, numa perspectiva pragmática, a ciência e a técnica da feitura de 

leis têm merecido, no plano interno, por parte do Estado e dos operadores jurídicos e, no 

plano externo, pelos Estados da OCDE e pela União Europeia”, a merecer atenção voltada a 

prevenir a “[...] problemática da deficiente qualidade da lei”396. 

 

Discutimos, nesta esteira, a possibilidade de o atual corpo normativo posto enfrentar 

as mais recentes questões emergentes na sociedade em rede. Como alternativa à edição 

contínua de normas para fornecer soluções de resolução jurisdicional a cada novo desafio 

aportado pelas mais recentes e vindouras inovações tecnológicas na dinâmica comunicativa, 

propomos um rápido e despretensioso debruçamento sobre as cláusulas gerais. Assim, 

formularemos algumas indagações sobre a conveniência de — aumentando a permeabilidade 

do sistema jurídico — extrapassarmos o legislador de 2002 e adotarmos um sistema jurídico 

que privilegie o socorro a novas cláusulas gerais para permitir ao julgador maior 

flexibilidade no enfrentamento de tão dinâmicas lides oriundas do mundo virtual. 

 

Inspirados pelas críticas da doutrina à adoção de cláusulas gerais como uma panaceia, 

a principal alternativa contemporânea disponível para arejar o ordenamento em cenários de 

alto dinamismo social, mas ainda assim limitando a resolução de conflitos a um modelo 

                                                 

395 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Relatório sobre Programa, Conteúdos e Métodos de um Curso de 

Teoria da Legislação. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXIII, 1987. p. 414. 
396 BLANCO DE MORAIS, Carlos. Manual de legística: critérios científicos e técnicos para legislar melhor. 

Lisboa: Verbo, 2007, p. 33. 
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centrado na pessoa do juiz, dedicaremos algumas linhas ao debate da autorregulação e da 

solução de conflitos em ambientes não estatais. 
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CAPÍTULO 9 –  CLÁUSULAS GERAIS 

 

 

9.1. O Projeto do Código Civil de 2002: Parecer Final nº 749, de 1997, do Senador 

Josaphat Marinho 

 

 JUDITH MARTINS-COSTA, ao publicar em 1998 um artigo em que se discutem 

aspectos do projeto do Código Civil que seria promulgado em alguns anos, destacou — logo 

nas linhas introdutórias — trechos do Parecer Final do relator do projeto, o Senador Josaphat 

Marinho. Assim o fez para evidenciar o posicionamento adotado pelo parlamentar em favor 

de um código de direito privado sensível às ulteriores transformações da sociedade. 

Dinâmico, porém sem prescindir de clareza e segurança jurídica. Isso, para a partir de então 

debater “a necessidade de um Código que, estruturado como um sistema aberto, alie aos 

modelos cerrados que necessariamente há de conter as janelas representadas pelas cláusulas 

gerais”397. 

 

 Vale lembrar que, logo ao assumir a relatoria do Projeto do Código Civil, o Senador 

Josaphat Marinho enfrentou uma questão preliminar que podemos considerar pertinente ao 

presente estudo: se o dinamismo da sociedade contemporânea demandaria um movimento 

de descodificação — redundando na necessidade do arquivamento do Projeto — ou se, por 

outro lado, exatamente essa circunstância evidenciaria a conveniência de se codificar. O 

Relator optou por apresentar parecer favorável ao prosseguimento dos trabalhos.  

 

 De fato, no 26º item do seu parecer final, Josaphat Marinho, mencionou que, se o 

Código Bevilaqua “sofre a incidência de múltiplas leis que o modificaram ou criaram sistema 

normativo parcialmente diverso, já agora é melhor tentar a inovação global do que o manter 

mutilado e, por isso mesmo, de complicada interpretação, em prejuízo da sociedade e da 

ordem jurídica.”398. 

                                                 

397 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção”: As cláusulas gerais no 

Projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 139, n. 35, p. 5-22, set. 1998. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/383. Acesso em 1º de junho de 2020, pp. 05, 06, 16 

e 17. 
398 MARINHO, Josaphat. Parecer Final do Relator no Senado Federal ao Projeto do Código Civil. Disponível 

em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4530591&ts=1543051870415&disposition=inline Acesso em 21 de outubro de 2018. 

Item 26. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4530591&ts=1543051870415&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4530591&ts=1543051870415&disposition=inline
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 Ponderou, no entanto, — e essa é a parte relevante para o nosso debate — que “[...] 

a prudência, se aconselha o prosseguimento do trabalho legislativo, também recomenda 

proceder-se com espírito isento de dogmatismo, antes aberto a imprimir clareza, segurança 

e flexibilidade ao sistema em construção, e, portanto, adequado a recolher e regular 

mudanças e criações supervenientes”. 

 

 Sob essa ótica, mencionou — como inspiração — o Código Civil Italiano de 1942 

que, segundo doutrina por ele destacada no referido Parecer, seria “[...] caratterizato da um 

alto grado di flessibilità”399. Nesse contexto de coroamento das cláusulas gerais, arrematou-

se o Código Civil de 2002.  

 

 Não se pretende, no presente capítulo, desenvolver um histórico das décadas de 

estudos e de tramitação voltadas à elaboração do atual Código Civil, resultado do trabalho 

inicialmente sob a batuta de Miguel Reale. Desta rica sucessão de debates, pincelamos única 

e especificamente um trecho do Parecer Final da relatoria do projeto no Senado para tomá-

lo como ponto de partida para breves ponderações sobre a adoção de cláusulas gerais de 

forma expressa e sistemática pela primeira vez no Código Civil pátrio, com o escopo de 

tornar a tessitura do ordenamento mais permeável às alterações na dinâmica social. Isso para, 

na sequência, discutirmos a conveniência da adoção de mais algumas cláusulas gerais como 

alternativa para o enfrentamento da velocidade das inovações sociais implementadas na 

sociedade em rede. 

 

 Preliminarmente e visando a ilustrar um pouco mais o debate, dedicaremos umas 

poucas linhas iniciais ao contexto histórico da adoção das cláusulas gerais por países da 

Europa Continental. Apresentando algumas das suas características essenciais e das suas 

funções, ao final aludiremos às críticas à sua forma de utilização em determinados sistemas 

jurídicos, bem como à conveniência de se limitar a sua aplicação. Tudo para, na sequência, 

refletirmos sobre o cabimento da adoção de cláusulas gerais no ordenamento, 

especificamente voltadas a permitir ao aplicador do Direito enfrentar com maior facilidade 

conflitos que emergirão com o advento de novas tecnologias associadas à atividade 

comunicativa na sociedade em rede.  

                                                 

399 Tradução livre: “[...] caracterizado por um alto grau de flexibilidade”. 
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 Não podemos olvidar — e isso também deverá ser encarado em nossas indagações 

— que o instituto é usualmente associado, quando adotado pelos diversos ordenamentos, a 

relações jurídicas oriundas de vínculos contratuais. Isso não impede, per se, a inserção, no 

sistema jurídico, de cláusulas gerais voltadas a disciplinar relações outras, extracontratuais. 

Um exemplo que já destacamos em capítulo precedente é o da vedação ao enriquecimento 

sem causa de gigantes da Internet, mais especificamente a necessidade de se remunerar o 

lucro da intervenção obtido por aplicações da Internet de busca ou de agregação de conteúdo, 

quando utilizam obras jornalísticas de terceiros para perceber receitas na rede mundial de 

computadores. Um outro exemplo de cláusula geral não associada à responsabilidade 

contratual que podemos destacar do nosso ordenamento é o dever objetivo de indenizar, sem 

a necessidade da aferição de dolo ou culpa, em casos de a atividade que causou o dano, pela 

sua própria natureza, naturalmente trouxer risco para os direitos de terceiros (CC, artigo 927, 

parágrafo único). 

 

 

9.2. Cláusulas gerais e um “novo” paradigma jurídico 

 

 Até aproximadamente a Primeira Grande Guerra, como nos é enfatizado por 

ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO400, imperava o paradigma da lei. Traumatizados 

pelo absolutismo, os juristas de então divisavam, na lei, a segurança jurídica perseguida. A 

norma deveria ser clara e precisa nas suas hipóteses de incidência. O seu aplicador e 

intérprete último, o juiz, seria — sob a ótica desse paradigma — o escravo da lei. O seu 

trabalho, as decisões judiciais, um produto de mero silogismo. O mesmo se diria da 

autoridade administrativa, cujos atos seriam resultados de mera subsunção a fattispecies.  

 

 Após o embate mundial travado na segunda década do século XX, continua 

JUNQUEIRA DE AZEVEDO, a rigidez da lei fora subordinada à figura do juiz. Noções 

propositadamente vagas foram introduzidas nos ordenamentos, deslocando o foco central 

para a figura do aplicador da lei, tornando a interpretação mais flexível. 

 

                                                 

400 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. O direito pós-moderno e a codificação. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 94, pp. 3-12, 1999. Disponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v94i0p3-12. Acesso em: 22 de novembro 2018. p. 6. 
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 Num natural movimento de fluxos e refluxos, antes mesmo da última virada de 

século, já se questionava a inserção, no ordenamento, de fórmulas vazias, conceitos, vagos, 

dúcteis, a serem preenchidos por magistrados ou autoridades administrativas. Juristas 

passaram a defender a necessidade de coexistirem vários códigos, fracionados em campos 

temáticos, elaborados e reelaborados progressivamente de modo participativo e 

democrático. A Constituição — segundo esse modelo — estabeleceria vetores materiais, 

diretrizes, que caracterizariam mais precisamente conceitos vagos como o interesse público 

e a função social. O foco não mais estaria na lei nem no juiz. Deslocar-se-ia do juiz para uma 

miríade de entidades aptas a decidir com base nos seus próprios códigos ontológicos (vg. 

câmaras arbitrais especializadas, entidades de classe, CVM, associações), restando ao 

Judiciário a atuação em casos extremos ou residuais. Esse seria o paradigma jurídico pós-

moderno centrado na resolução dos conflitos401 ou, como JUNQUEIRA DE AZEVEDO 

posteriormente preferiu denominar, o paradigma da solução rápida do caso concreto402. 

 

 Sob esse prisma — pedindo vênia por corromper a ordem lógica deste capítulo e 

desde já antecipar algumas ideias dos seus derradeiros itens —, alinham-se os juristas que 

criticam o sistema jurídico preconizado pelo Código Civil de 2002, recheado de cláusulas 

gerais que dão ao interprete estatal (aos juízes e às autoridades administrativas) o papel 

central na aplicação última do Direito. 

 

 Mas, antes disso, sigamos a estrutura proposta, com uma apresentação conceitual das 

cláusulas gerais. 

 

 

9.3. Breve panorama histórico das cláusulas gerais 

 

 Como lembrado por KARL ENGISH, houve um tempo em que tranquilamente se 

assentou a ideia de que seria possível estabelecer clareza e segurança jurídica através de 

normas rigorosamente elaboradas, garantindo-se, assim, absoluta univocidade das decisões 

                                                 

401 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. O direito pós-moderno e a codificação. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 94, pp. 3-12, 1999. Disponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v94i0p3-12. Acesso em: 22 de novembro 2018.  pp. 8-11. 
402 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código 

Civil (atualmente, código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO, Antonio. Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 156. 
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judiciais e dos atos administrativos. Essa teria sido a era iluminista, em que, repita-se, o juiz 

era visto como o escravo da lei403. 

 

 Em uma simplificação da conceituação Kantiana segundo a qual sistema seria um 

conjunto de conhecimentos organizados segundo princípios, caracterizado por ordenação e 

unidade, desenvolveu-se a ideia de que a segurança jurídica seria obtida a partir da 

completude e da coerência de um sistema fechado. Sistema, esse, supostamente livre de 

vaguezas, lacunas ou ambiguidades. O positivismo jurídico seria fundamentado nesta ideia 

de sistema fechado, supostamente apto a oferecer solução para qualquer caso concreto404. 

 

 Assim, sob inspiração de ideários da Revolução Francesa, plasma-se uma aliança 

entre o capitalismo comercial burguês e a segurança jurídica divisada a partir de um sistema 

jurídico pretensamente fechado e positivado de modo a robustecer o papel dos contratos num 

paradigma de Direito voltado a promover a concepção individualista, além dos princípios da 

igualdade e da liberdade. Nesse contexto cartesiano de ordenação e clareza — e 

sistematização, claro — é concebido o Código Napoleônico de 1804. 

 

 Superado esse modelo de sociedade centrado na figura da burguesia, o paradigma de 

sistema fechado em que era formalmente limitada a penetração de outras instâncias sociais 

no ordenamento jurídico foi alterado por um sistema apto a permitir a permeabilidade a 

valores metajurídicos. O acentuado desenvolvimento da tecnologia, ao lado da globalização 

do mercado, lembra-nos CAROLINE CASTRO COSTA VIEGAS, não mais se coadunava 

com a perspectiva da dedução da totalidade das normas a partir de regras previamente 

estabelecidas405. Uma mais complexa tessitura de relações sociais demandou alteração do 

paradigma da positividade estática do direito, do fechamento absoluto do sistema. 

 

 Partiu-se da premissa que seria impossível legislar com a pretensão de criarem-se 

normas aplicáveis a todos os problemas decorrentes das relações complexas desenvolvidas 

na sociedade. O casuísmo, como opção normativa característica de um sistema jurídico 

                                                 

403 ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução de J. Batista Machado. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2001. p 206. 
404 TUSA, Gabriele. Cláusulas gerais no Código Civil de 2002: reflexões acerca de sua aplicação. 220 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008. pp 103-104. 
405 COSTA VIEGAS, Caroline Castro. Dos limites do Direito Civil Constitucional: uma análise a partir da 

cláusula geral da boa-fé objetiva. 180 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2016. p. 111. 
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pretensamente completo, foi questionado.  

 

 Nesse cenário de constatação dos limites à tipificação de condutas e com vistas a uma 

propalada necessidade de mobilidade do direito, as cláusulas gerais permitiriam conferir uma 

abertura ao sistema. 

 

 Segundo ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR: 

 

Transitando entre a generalidade, a vagueza, e os valores, inseridas numa 

roupagem de proposição prescritiva estrita, as cláusulas gerais afirmam o objetivo 

de dotar o sistema de normas com característica de mobilidade, que propiciem 

abertura ao ordenamento jurídico, evitando-se a tensão entre preceitos normativos 

rígidos e valores em mutação a implicar um indesejável mal-estar decorrente de 

um embate sem solução sistêmica.406 

 

 O Direito estaria apto a adaptar-se às constantes e aceleradas alterações sociais — e 

tecnológicas — mediante a mobilidade e a abertura proporcionadas por cláusulas gerais, 

hábeis não somente à inserção de elementos extrajurídicos ao sistema, mas, igualmente, ao 

envio do exegeta e aplicador a dispositivos compreendidos em outras esferas desse sistema. 

 

9.4. Cláusulas gerais: um pouco sobre suas origens, sua conceituação, suas 

características e funções 

 

 Sob o império do caos econômico posterior ao desfecho da Primeira Grande Guerra, 

uma hiperinflação descontrolada assola a estabilidade da sociedade alemã. Nesse cenário, as 

relações contratuais sofrem impactos inéditos: referida crise econômica sem precedentes 

torna inviável o cumprimento de cláusulas celebradas em que, como na maior parte dos 

pactos então vigentes, sequer havia previsão de uma atualização monetária nos preços. 

 

 Convocado como nunca antes a interferir, o Poder Judiciário alemão lança mão do 

ainda recém-promulgado BGB para, a partir da aplicação de três de seus até então 

adormecidos dispositivos407, dirimir conflitos geralmente relacionados à equalização das 

relações contratuais estabelecidas anteriormente a esse contexto novo de hiperinflação e 

crise social. 

                                                 

406 JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 10.  
407 BGB: § 138 (dos negócios jurídicos contrários aos bons costumes); § 242 (da boa-fé no adimplemento das 

prestações); e § 826 (danos intencionais e condutas contra os bons costumes). 
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 Cláusulas gerais, essas, que já estavam incorporadas ao repertório de dispositivos 

legais do Bürgerliches Gesetzbuch desde o início da sua vigência, em janeiro de 1900. Isso, 

não somente porque — com muito bem observado por JOHN DAWSON408 — o princípio 

da separação dos poderes era mitigado de forma patente na Alemanha desde a sua unificação, 

como, ainda, em virtude de nítida influência dos movimentos do Direito Livre naquele país 

ou, até mesmo, porquanto desde o século XIX ali já se suscitava a inevitabilidade das lacunas 

no direito positivo e, nesse contexto, o papel mais abrangente do juiz na aplicação da lei409. 

 

Essas são algumas das circunstâncias que redundaram na ampla utilização das 

cláusulas gerais pelo Poder Judiciário alemão, que delas se serviu para exercer árdua tarefa 

de solucionar conflitos na profunda crise que assolava a República de Weimar. Isso, apesar 

de mesmo no auge do aludido caos econômico, durante o início da década de 1930, juristas 

como WILHELM HEDEMAN410 ressalvarem o risco de outorgar aos magistrados tanto 

poder, preconizando, como se depreende do ilustrativo título de obra sua clássica, uma “fuga 

das cláusulas gerais”.  

 

Tratava-se da utilização de ferramental apto a adaptar o sistema jurídico à 

mutabilidade da realidade socioeconômica, permitindo a manutenção da integridade do 

próprio sistema. 

 

MENEZES CORDEIRO, sob essa ótica, ressalva que: 

 

O Direito, no que surge já como lugar-comum, está sujeito às modificações 

sociais; ainda quando a lei não reaja, a ordem jurídica deve fazê-lo. A diversidade 

de situações carecidas de regulação, não pode, por outro lado, ser dogmatizada 

com recurso simples às reduções normais, sob pena de torções; deve-se 

salvaguardar-se uma margem mínima para integrar, no sistema, ocorrências 

impossíveis de prefigurar nos meios legislativos clássicos, com a linguagem 

disponível.411 

 

                                                 

408 DAWSON, John P. The general clauses viewed from a distance. Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht (The Rabel Journal of Comparative and International Private Law), ano 41, 

Caderno 3, pp. 441-456, 1977. pp. 444. 
409 MENKE, Fabiano. A interpretação das cláusulas gerais: a subsunção e a concreção dos conceitos. Revista 

de Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 50, pp. 9-35, abr. 2004. p. 10. 
410 HEDEMANN, Justus Wilhelm. Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Recht und Staat. 

Tubingen: Mohr, 1934. 
411 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da Boa Fé no Direito Civil. Vol. II. Coimbra: 

Almedina, 1984. p. 46. 
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Do mesmo modo, em momento histórico posterior, no contexto de uma sociedade 

com relações cada vez mais complexas, como a contemporânea, cenário em que não se pode 

esperar do legislador a previsão casuística de respostas predeterminadas para a miríade de 

conflitos emergentes, diversos sistemas jurídicos passaram a igualmente privilegiar, 

notadamente a partir da segunda metade do século XX, a utilização de cláusulas gerais nos 

seus respectivos ordenamentos. 

 

Como já adiantado, as cláusulas gerais, cuja origem etimológica nos remete às 

Generalklauseln alemãs, diferenciam-se das demais normas jurídicas orientadas pela lógica 

interpretativa da aplicação casuística por subsunção, vez que as primeiras promovem uma 

abertura do sistema jurídico na medida em que o método legislativo voltado à sua inserção 

no sistema, pelo aplicador (magistrado ou autoridade administrativa), redunda numa 

complementação do seu conteúdo, quando da sua utilização. A norma final, assim, será 

produzida pelo magistrado ou pela autoridade administrativa no caso concreto. 

 

São, pois, conforme lição de JUDITH MARTINS-COSTA412, normas abertas, ou 

vagas, ou, ainda segundo ela, enunciados elásticos porosos ou dúcteis. Vagueza, essa, que 

ocorre justamente para atender a uma necessidade de polarização dialética de modo a manter, 

no ordenamento, além da certeza e da segurança, de um lado, alguma imprecisão apta a 

moldar a fattispecie normativa a situações novas, não previstas pelo legislador quando posto 

o texto legal413. 

 

Em síntese, arremata CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY sobre a questão414, a 

cláusula geral constituiria uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma 

linguagem de tessitura intencionalmente aberta, fluida ou vaga, caracterizando-se pela ampla 

extensão do seu campo semântico. Essa disposição seria direcionada ao magistrado de modo 

a conferir-lhe competência para que crie normas jurídicas para os casos concretos, um 

mandato que, no mais das vezes, reenvia o operador determinado pela norma, para a 

integração do seu conteúdo, a critérios não definidos precisamente no texto da cláusula geral 

aplicada. 

 

 

                                                 

412 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. p. 133. 
413 Idem, p. 152. 
414 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 122. 
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Ainda conforme JUDITH MARTINS-COSTA415, esse tipo de norma, mediante o 

emprego de conceitos cujos termos têm significados intencionalmente vagos, abertos ou 

dúcteis, ao invés de traçar a hipótese e as suas consequências, desenha uma moldura. Isso, 

de modo a permitir a incorporação, ao sistema, de princípios, diretrizes e máximas de 

conduta, normalmente exteriores ao diploma legal aplicado, redundando na concreção desses 

princípios em novas normas jurídicas.  

 

KARL ENGISH, contrapondo-se a um sistema jurídico com pretensões de ser 

absolutamente fechado, moldado numa forja de tipicidade casuísta e fundado na exclusiva 

subsunção do fato à norma, ponderava que: 

 

As leis, porém, são hoje, em todos os domínios jurídicos, elaboradas por tal forma 

que os juízes e os funcionários da administração não descobrem e fundamentam 

as suas decisões tão somente através da subsunção a conceitos jurídicos fixos, a 

conceitos cujo conteúdo seja explicitado com segurança através da interpretação, 

mas antes são chamados a valorar autonomamente e, por vezes, a decidir e a agir 

de um modo semelhante ao do legislador. E assim continuará a ser no futuro.416 

 

Entusiasta das cláusulas gerais, KARL LARENZ justificava a sua adoção pelo direito 

alemão nos seguintes termos: 

 

La más moderna doctrina jurídica del método ha señalado que es absolutamente 

imposible captar e incluir por completo en una tupida red de conceptos la 

inegotable diversidad de las relaciones vitales, que siempre se hallan en 

transformación. De hecho, el legislador actual, así como el Código civil, utilizan, 

junto a conceptos fijos, módulos indeterminados que requieren recibir un 

contenido (como, por ejemplo, la ‘buena fe’, ‘motivo relevante’, ‘extraordinario’, 

‘inexigible”) cuya aplicación requiere una valoración en cada caso. 417-418. 

 

 

                                                 

415 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção”: As cláusulas gerais no 

Projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 139, n. 35, p. 5-22, set. 1998. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/383. Acesso em 1º de junho de 2020. p. 7. 
416 ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução de J. Batista Machado. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2001. p. 207. 
417 Tradução livre: “A doutrina jurídica mais moderna do método apontou que é absolutamente impossível 

capturar e incluir completamente em uma densa rede de conceitos a diversidade inesgotável de relações 

humanas, que estão sempre em transformação. De fato, o legislador atual, assim como o Código Civil, utiliza, 

juntamente com conceitos fixos, módulos indeterminados que exigem o recebimento de conteúdo (como, por 

exemplo, 'boa fé', 'razão relevante', 'extraordinário', 'inexequível'). Cuja aplicação requer uma avaliação em 

cada caso”. 
418 LARENZ, Karl. Derecho Civil: parte general. 3.ed. Traduzido por Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. 

Madrid: Revista de Derecho Privado, 1978. p. 88. 
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JUDITH MARTINS-COSTA, antes de se debruçar por sobre as funções das 

cláusulas gerais, indica dois critérios para a sua aplicação419. Inicialmente, ressalta a 

adstrição do aplicador ao mandato (ou à delegação) que foi atribuído pelo legislador ao 

redigir a norma cujo conteúdo deverá ser preenchido pelo exegeta. O aplicador (julgador ou 

autoridade administrativa, repita-se), no exercício da concreção, é reenviado a normas 

externas ao sistema ou para outra do próprio ordenamento. 

 

Outro critério para a aplicação é a atenção ao local, ambiente, do direcionamento do 

aplicador, balizado pelas pautas de valoração “[...] objetivamente vigentes no ambiente 

social em que o juiz opera”420. 

 

Tradicionalmente atribuída às cláusulas gerais, a sua primordial função é a de 

proporcionar a já aludida abertura do sistema. Permeabilidade, essa, que redunda numa 

adaptação valorativa em que a doutrina exerce (ou deveria exercer) papel relevante por meio 

do oferecimento de modelos hermenêuticos a serem seguidos pelo Poder Judiciário, numa 

construção jurisprudencial que, ao final, terá o condão de — em processo gradativo e 

dinâmico — plasmar o conteúdo a ser integrado. 

 

As cláusulas gerais funcionariam como elementos de conexão entre as regras 

presentes no interior do sistema jurídico e, para alguns autores, caracterizar-se-iam 

por uma função bem mais ampla, qual seja, a de propiciar o ingresso de valores 

situados fora do sistema jurídico e que podem, através das cláusulas gerais, vir a 

ser nele introduzidos pela atividade jurisdicional.
421 

 

Nesse sentido, o magistrado, por exemplo, ao interpretar conflito relacionado ao 

cumprimento de um contrato para avaliar se teria havido violação à boa-fé por parte de um 

dos celebrantes, deverá considerar o posicionamento doutrinário e o acervo jurisprudencial 

sobre os comportamentos e as práticas sob o prisma dos usos efetivamente seguidos no local, 

na época e no setor econômico-social em que pactuado e/ou cumprido (ou não) o contrato 

em debate. Daí a mobilidade valorativa na interpretação proporcionada pela utilização das 

cláusulas gerais no ordenamento. 

 

                                                 

419 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. p. 173. 
420 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. p. 173. 
421  JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

23. 
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Oura função das cláusulas gerais, resultado do papel primevo acima mencionado, é 

a de facilitar a sistematização de novos institutos não anteriormente previstos num 

determinado ordenamento. Função, essa, de grande utilidade no progresso do Direito e na 

sua estabilização. 

 

JUDITH MARTINS-COSTA ilustra a importância dessa função derivada ou 

residual, chamemos assim, das cláusulas gerais a partir do ingresso, no ordenamento pátrio, 

do inadimplemento antecipado e do adimplemento substancial, a partir da sucessão de 

referências, a eles formuladas pela jurisprudência, inspiradas pela aplicação da cláusula da 

boa-fé. O mesmo ocorre, poderia se dizer, das figuras pareclares da boa-fé objetiva (dentre 

elas a suppressio, surrectio, venire contra factum proprio, tu quoque), dela decorrentes.  

 

MENEZES CORDEIRO, ao classificar as cláusulas gerais, indica três tipos: as 

restritivas, as extensivas e as regulatórias422. O tipo restritivo operaria contra uma série de 

permissões singulares depreendidas de regras e princípios, delimitando-os, como — no 

nosso ordenamento — à função social do contrato, que restringe a liberdade contratual. O 

tipo extensivo de cláusulas gerais é o que permite a ampliação de determinada regulação, 

remetendo o aplicador a normas dispersas, de outros corpos normativos. Finalmente, o 

terceiro e último tipo de cláusulas gerais, em classificação também adotada por JUDITH 

MARTINS-COSTA423, é o tipo regulativo, voltado a regular hipóteses não casuisticamente 

previstas em lei. 

 

Após aludirmos às funções e aos tipos das cláusulas gerais, e antes de nos dedicarmos 

aos próximos pontos desse breve capítulo o sobre o instituto, vale alertarmos para a 

necessidade de o aplicador lançar mão delas de modo subsidiário, quando haja lacuna na 

legislação, e nunca atribuindo poder ao juiz para prevalecer sobre o legislador. Ressalva, 

essa, enfatizada por JAN PETER SCHMIDT424, que será aprofundada a seguir, quando 

destacaremos algumas críticas ao modo como têm sido utilizadas as cláusulas gerais. 

 

 

                                                 

422 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da Boa Fé no Direito Civil. Vol. II. Coimbra: 

Almedina, 1984. p. 1184. 
423 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção”: As cláusulas gerais no 

Projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 139, n. 35, p. 5-22, set. 1998. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/383. Acesso em 1º de junho de 2020. p. 9. 
424 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; RODAS, Sergio. Entrevista com Reinhard Zimmermann e Jan Peter 

Schmidt. Revista de Direito Civil Contemporâneo, vol. 5, ano 2, pp. 329-362, out./dez. 2015. 
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9.5. Cláusulas gerais: a sua adoção em alguns países no segundo pós-guerra e a sua 

introdução no Brasil; algumas críticas ao modo como têm sido empregadas 

 

Como acima mencionado, as cláusulas gerais já integraram o repertório do 

ordenamento jurídico alemão a partir da virada do século XX425. No entanto, desde o Código 

Civil francês de 1804, há quem defenda que os sistemas jurídicos dos países careciam de 

atualização — segundo ASCENSÃO — perante a magnitude dos problemas a resolver. 

Irresistível tentação conduzia o aplicador do Direito a lançar mão da equidade. Mas, como 

ressaltado pelo aludido jurista lusitano, “[...] utilizar a equidade sem haver lei que o permita 

é recorrer a um expediente ilícito, pura e simplesmente.”426. 

 

Nesse cenário, em 1942, fora aprovado o Código Civil italiano. Contestando o 

paradigma da totalidade da previsão legislativa casuística do modelo do Código 

Napoleônico, a complexidade das relações econômico-sociais e a profusão de inovações 

científicas redundaram na necessidade de reforma dos códigos de direito privado de vários 

países. Após a Itália, foi a vez de Portugal, em 1966, da Espanha, em 1976 e, na sequência, 

da Grécia. 

 

O artigo 1.337 do Código Civil Italiano, por exemplo, estabeleceu restrição à 

autonomia privada com base na necessidade da atenção à correção da conduta dos 

contraentes, principalmente na fase pré-contratual. Igualmente no sentido da limitação da 

autonomia da vontade, agora com fundamento em normas axiológicas, veio o artigo 239 do 

Código Civil português. Esses são alguns dos diversos exemplos de introdução de cláusulas 

gerais nos códigos de Direito Civil de ordenamentos europeus continentais na segunda 

metade do século XX, a que aqui aludimos a título exemplificativo. 

 

No Brasil, como mencionado no introito deste capítulo, o Código Civil de 2002 optou 

por inserir várias cláusulas gerais. Além de outras, difusamente espalhadas pelo corpo do 

Código Civil, tal qual ressaltam ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY 

                                                 

425 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): § 138 (dos negócios jurídicos contrários aos bons costumes); § 242 (da 

boa-fé no adimplemento das prestações); e § 826 (danos intencionais e condutas contra os bons costumes). 
426 ASCENSÃO, José de Oliveira, Um Direito de cláusulas gerais? Sentido e limites. Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 33, n. 2, jul./dez. 2013. p. 301. 
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JUNIOR427, são cláusulas gerais, além da função social do contrato como limite à autonomia 

privada (CC, art. 421), a adstrição dos contratantes à boa-fé objetiva e à probidade (CC, art. 

422), os usos do local de celebração na interpretação dos negócios jurídicos (CC, art. 113), 

a necessidade do atendimento às finalidades sociais e econômicas dos atos e negócios 

jurídicos (CC, art. 187), como, ainda, a atenção da atuação empresarial à sua função (CC, 

art. 2035), a razoabilidade da indenização pela interrupção de empreitada (CC, art. 623) e 

diversas outras. ALBERTO GOSSON JORGE JUNIO também nos lembra a necessidade da 

atenção ao melhor interesse da criança na adoção (CC, art. 1.625)428 e a vedação às 

interferências prejudiciais, no direito de vizinhança, limitada pelo interesse público (CC, 

arts. 1.277 e 1.278)429. 

 

Como há campos do Direito Civil que requerem maior ductilidade ou vagueza 

redacional nos conceitos, é no Livro dos Direitos das Obrigações (também no Direito de 

Família) que são encontradas essas disposições com menor “fechamento conceitual”. Dentre 

elas, dedicaremos algumas poucas linhas — novamente a título ilustrativo — às mais 

importantes, mas não as únicas, na orientação das condutas negociais: a função social do 

contrato e a boa-fé objetiva. Isso, sem termos a pretensão de nos aprofundarmos no debate 

dessas cláusulas gerais, cada uma delas merecedora de tratados próprios voltados ao seu 

estudo. 

 

Apesar de os contratos terem como uma das suas funções primordiais o da 

instrumentalização da aquisição e da circulação de bens e direitos, o artigo 421 do Código 

Civil de 2002 ressalta a necessidade de se transcender, nesse exercício de direitos, à esfera 

unicamente privada e individual. Considerados os impactos da natureza econômica das 

relações privadas na sociedade, a cláusula geral do referido artigo 421 estabelece uma 

condicionante ao princípio liberal da liberdade contratual, integrando a função social 

constitucional à normatização civil. O exercício dos direitos de contratar, pois, fica adstrito 

à função social (e econômica) das operações regulamentadas pelas respectivas contratações. 

 

 

                                                 

427 NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil – Vol. III: Contratos. 

1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 23. 
428 JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 

96-97. 
429 Idem, pp. 102-105.  
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Já a boa-fé objetiva (CC, art. 422), diferentemente da boa-fé na sua acepção subjetiva 

(estado de consciência individual, intenção subjetiva do contratante) refere-se, como bem 

apontado por JUDITH MARTINS-COSTA, a um “[...] modelo de conduta social, arquétipo 

ou standard jurídico segundo o qual cada pessoa deve ajustar a sua própria conduta a esse 

arquétipo, obrando como obraria um homem reto, com honestidade, lealdade, probidade...”, 

levando-se em conta  

 [...] os fatores concretos do caso, tais como o status pessoal e cultural dos 

envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica do standard, de tipo 

meramente subsuntivo... O que importa é a consideração de um padrão objetivo 

de conduta, verificável em certo tempo, em certo meio social ou profissional e em 

certo momento histórico.430  

 

Aí se insere o fundamento para as expectativas sociais legitimamente geradas pela 

conduta contratual das partes. 

 

Da boa-fé nascem, assim, os deveres laterais dos contratantes (mesmo não previstos 

em leis ou no contrato) como o de prestar claras informações e o da manutenção de sigilo, 

em todas as fases da relação (anterior, durante e posterior à da celebração). 

 

Evidenciados os aspectos positivos da adoção de cláusulas gerais nos códigos de 

direito privado modernos  — compreendidos aqueles relacionados à regulamentação das 

relações jurídicas numa sociedade marcada por complexas relações econômico-sociais e pela 

profusão de inovações científicas —, poderíamos cogitar na conveniência da edição de novas 

cláusulas gerais voltadas a aportar alguma ductilidade ao aplicador do Direito nas relações 

jurídicas afetas às comunicações — constantemente impactadas por inovações tecnológicas 

— permitindo, no direito da comunicação social, uma maior abertura do sistema jurídico a 

conceitos importados da dinâmica social contemporânea. 

 

Mas, antes disso, não nos furtemos a indicar as críticas à utilização das cláusulas 

gerais sem um rigor metodológico apto a manter a higidez do próprio sistema. 

 

ASCENSÃO431 nos alerta para os perigos do que chama a “[...] emergência de um 

                                                 

430 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção”: As cláusulas gerais no 

Projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 139, n. 35, p. 5-22, set. 1998. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/383. Acesso em 1º de junho de 2020. p. 14. 
431 ASCENSÃO, José de Oliveira, Um Direito de cláusulas gerais? Sentido e limites. Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 33, n. 2, jul./dez. 2013. pp. 306-308. 
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Direito valorativo e funcionalizado”. A ordem judicial exige, continua o jurista lusitano, 

estabilidade e previsibilidade das soluções. A imposição aos demais membros da sociedade 

de uma cosmovisão limitada, tornando o Direito refém de uma ideologia, é inadmissível em 

uma sociedade pluralista. 

 

Outro perigo consiste na aplicação sem critérios, acrítica, das cláusulas gerais. Seu 

manuseio deve ser, como já anteriormente ressaltado, sempre subsidiário, atendendo a um 

método definido responsavelmente pela doutrina e pela jurisprudência com o 

estabelecimento progressivo e criterioso de modelos. Assim será possível a manutenção da 

segurança jurídica e da previsibilidade, sem prejuízo de uma evolução do Direito, 

constantemente acompanhando o dinamismo econômico-social e tecnológico. 

 

Doutrina e jurisprudência, em permanente diálogo, devem assim trabalhar em 

conjunto para precisar o sentido de cada cláusula geral, extraindo-o, e o potencial de cada 

uma delas para atender às novas demandas fáticas. 

 

Mas isso não pode ocorrer sem, igualmente, ponderarmos sobre a conveniência de 

— voltando a tema já aludido e introduzindo discussão a seguir aprofundada — mitigarmos 

o papel central e monopolista do Poder Judiciário na resolução dos conflitos, privilegiando 

modelos de solução de litígios mais céleres e muitas vezes mais aptos a dirimir conflitos.  

 

Ressaltamos já no início deste capítulo, haver várias entidades de classe, agências 

reguladoras, associações, tribunais arbitrais e tribunais esportivos, instituições, essas, 

descentralizadas em todo o âmbito do tecido social e hábeis a dirimir conflitos emergentes 

no complexo contexto econômico e cultural da sociedade contemporânea. Isso, a ressalvar o 

conceito, por alguns atualmente defendidos, que a utilização das cláusulas gerais, per se, 

seria a panaceia à manutenção do ordenamento atualizado e apto a dirimir os conflitos da 

sociedade contemporânea. 

 

Não obstante, retomando o tema das críticas à aplicação das cláusulas gerais, vale 

lembrar que a banalização do uso dos princípios, afastando o intérprete da aplicação do 

repertório de regras do direito privado, em nome de uma justiça, sem a preocupação com a 

atenção a critérios doutrinários nem com uma coerência jurisprudencial, teria o condão de 

abalar a higidez do próprio sistema jurídico. A aplicação, direta e sem maiores cautelas, de 
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princípios constitucionais às relações jurídicas, por exemplo, afastando as regras legalmente 

positivadas, caracteriza um modelo hoje muito criticado de Direito Civil Constitucional, uma 

“[...] prática perigosa, em um contexto como o brasileiro, de longo histórico de subordinação 

do direito, inclusive da Constituição, a particularismos de fatores sociais diversos, que 

redunda em baixa capacidade de reprodução constitucionalmente consistente do direito.”432. 

Não bastasse, tal prática permite a manipulação do ordenamento para atender a interesses 

particulares, políticos ou corporativos, e a rejeição das regras infraconstitucionais. 

 

Não se olvide que as cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva e a função social dos 

contratos já previstas no nosso ordenamento para relações negociais, podem e devem ser 

utilizadas como interface entre o Direito Constitucional e o Direito Civil. Isso não resulta 

em qualquer risco à segurança jurídica e à higidez do sistema. Pelo contrário. Mas, sempre, 

com as cautelas necessárias para que não redundem no aporte direto ao ordenamento, não 

subsidiariamente nem com o rigor demandado, de princípios à legislação civil, pervertendo 

o sistema e em detrimento de regras positivadas pelo legislador. 

 

Historicamente, assistimos a exemplos de como a aplicação equivocada de cláusulas 

gerais pode ser catastrófica, convertendo o ordenamento num ferramental de jugo a serviço 

de grupos dominantes. 

 

FRANZ LEOPOLD NEUMAN, um dos mais importantes juristas alemães da 

primeira metade do século XX, celebrizado por sua crítica feroz ao nacional-socialismo, 

regime em que o Estado de Hitler eliminou em massa inimigos políticos em proclamados 

atos de defesa nacional, esclarecia, já em 1937, como a estrutura jurídica nazista impregnara 

o ordenamento jurídico de cláusulas gerais. A partir daquele momento, segundo o aludido 

jurista, “[...] o verdadeiro direito passa a ser ou a ordem do Führer ou a cláusula geral”433. 

 

Aludindo a esse mesmo período da história alemã, MENEZES CORDEIRO ressaltou 

o coroamento das cláusulas gerais pelos juristas alinhados à ideologia nazista, segundo os 

quais  

 

                                                 

432 COSTA VIEGAS, Caroline Castro. Dos limites do Direito Civil Constitucional: uma análise a partir da 

cláusula geral da boa-fé objetiva. 180 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2016. p. 151. 
433 NEUMANN, Franz. A mudança de função da lei no direito da sociedade burguesa. Tradução de Bianca 

Tavolari. Revista do Instituto de Pesquisa Social Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 

109, pp. 13-87, jul./dez. 2014. p. 47. 
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O juiz deveria dispor de maior poder, como modo de dar conteúdo ao 

Führersprinzip; o Führer, imagem da ideia concreta de Direito e de Estado e 

guarda máximo da Constituição, exprimia, dizia-se, o sentir jurídico do espírito do 

povo – a velha locução savignyana foi descoberta, mas agora com um sentido 

reificado – a que os tribunais dariam voz.434. 

 

Mas não foi somente durante a era da supremacia nacional socialista na Alemanha 

— exemplo repetidamente mencionado pelos que suscitam os riscos da utilização das 

cláusulas gerais — que elas foram aplicadas de modo a submeter o ordenamento a uma 

ideologia dominante.  

 

Ao longo do domínio soviético sobre a República Democrática Alemã, por exemplo, 

o princípio da moral socialista, assim definido como o conjunto de normas éticas voltadas a 

libertar as classes trabalhadoras, foi nitidamente plasmado em uma cláusula geral política. 

 

O § 44 do Código Civil de 1975 da RDA (ZGB/DDR) estabelecia, nesse sentido, que 

“[n]a preparação, na conclusão, na interpretação e na execução dos contratos os cidadãos e 

as empresas são obrigados, como contratantes, a colaborar com confiança e a pautar-se pelos 

princípios da Moral socialista”. Isso, de modo a claramente submeter a interpretação do 

direito contratual ao sistema político-social imposto pela cúpula ideológica dominante435. 

 

Formuladas todas essas ressalvas e voltando ao nosso atual contexto, vale ressaltar a 

ponderação de JAN PETER SCHMIDT que, ouvido sobre o tema estudado no presente 

capítulo, em entrevista concedida ao periódico eletrônico Consultor Jurídico, alertou que: 

 

[...] talvez as cláusulas não deem tanto poder ao juiz, mas o juiz pode acreditar que 

agora ele tem muito poder. Então, ele pode ir longe demais nos seus poderes 

discricionários. E isso é algo que pode ser observado hoje em dia em alguns 

tribunais brasileiros, quando determinados juízes revelam uma certa tendência a 

desprezar as normas específicas que foram promulgadas pelo legislador, e, em vez 

disso, preferem se basear diretamente no princípio da boa-fé, por exemplo, e 

recorrer a ele para solucionar o caso, mesmo se a solução for contrária ao que a 

norma específica diz. Então, na realidade, eles invertem as decisões que o 

legislador tomou. E o objetivo das cláusulas não é dar poder ao juiz para prevalecer 

sobre o legislador. A função delas é permitir que o juiz tome decisões razoáveis 

quando existir uma lacuna na legislação, para que, por exemplo, quando não 

houver normas, ele possa encontra-las nas cláusulas gerais, que podem guia-lo 

nessa direção.436. 

                                                 

434 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da Boa Fé no Direito Civil. Vol. II. Coimbra: 

Almedina, 1984. p. 399. 
435 Idem, pp. 1269-1270. 
436 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; RODAS, Sergio. Princípios do Código Civil não autorizam juiz a 

atropelar a lei. Entrevista concedida por Reinhard Zimmermann e Jan Peter Schmidt. Consultor Jurídico, 01 
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Nesse sentido, importante que o sistema recursal previsto no ordenamento e a 

necessidade de se motivarem as decisões coíbam o voluntarismo, o mero arbítrio do julgador, 

práticas não restritas aos períodos de autoritarismo.  

 

Ainda sobre o movimento pendular pelo qual oscila a doutrina, ora coroando, ora 

demonizando o emprego das cláusulas gerais, vale mencionar a recentíssima reforma da 

parte do Código Civil francês atinente ao Direito dos Contrato e das Obrigações efetivada a 

partir da ordonnance nº 131, de 10 de fevereiro de 2016. 

 

Segundo a sua exposição de motivos, reportada à correspondente Presidência da 

República, “La sécurité juridique est le premier objectif poursuivi par l'ordonnance...”437 e 

438. 

 

Apesar de a boa-fé — na redação do atual artigo 1104 do Código Civil francês — ter 

passado a se exigir desde a fase de negociação e de formação dos contratos, e não somente 

na sua execução (como previa o revogado artigo 1134), o que redundaria, assim, numa 

ampliação da sua incidência (da boa-fé) na interpretação dos negócios, forçoso reconhecer 

que, em sentido oposto, algumas disposições da novel reforma podem ser interpretadas como 

limitadoras à aplicação das cláusulas gerais. 

 

Dentre elas, inicialmente salta aos olhos a disposição constante do artigo 1162 da 

mais recente redação daquele Código. Vejamos. Em apertado resumo, o artigo 1162 do atual 

Código Civil francês hoje dispõe que o contrato não pode afrontar a ordem pública, seja por 

suas estipulações, seja por seu propósito, seja este conhecido ou não por todas as partes. Tal 

disposição veio a revogar os anteriores artigos 1128, 1131 e 1133 que estabeleciam a 

ilicitude de cláusulas que violassem não somente a ordem pública como, ainda, os bons 

costumes. Os bons costumes foram extirpados dessa cláusula geral regulamentadora dos 

contratos. Mais uma limitação ao emprego das cláusulas gerais, na recente reforma do 

Código Civil francês. 

                                                 

mar. 2015. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-mar-01/entrevista-reinhard-zimmermann-jan-

peter-schmidt-juristas. Acesso em: 5 de dezembro de 2018. 
437 Tradução livre: “A segurança jurídica é o principal objetivo perseguido pela ordonnance”. 
438 RAPPORT au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte.  Acesso aos 20 de novembro de 

2018. 

https://www.conjur.com.br/2015-mar-01/entrevista-reinhard-zimmermann-jan-peter-schmidt-juristas
https://www.conjur.com.br/2015-mar-01/entrevista-reinhard-zimmermann-jan-peter-schmidt-juristas
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte
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Os mesmos bons costumes, aliás, foram igualmente extirpados das regras que 

regulamentam a atuação das partes na condução e no rompimento das tratativas pré-

contratuais, mantido unicamente o imperativo da satisfação às exigências da boa-fé, 

conforme preceitua o artigo 1112 do vigente Código Civil francês. 

 

 

9.6. Algumas derradeiras ponderações sobre cláusulas gerais 

 

Como vimos, empregadas com maior habitualidade a partir da crise econômica que 

assolou a República de Weimar, as cláusulas gerais, aptas a dar maior mobilidade ao sistema 

jurídico, foram importantes na superação do paradigma de sistemas jurídicos fechados, 

permitindo aos ordenamentos adaptarem-se a novas realidades em sociedades mais 

complexas, sem que para isso fosse necessária uma acelerada produção legislativa.  

 

ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR, nesse sentido, preconiza que: 

 

[...] se visualizamos o ordenamento jurídico sob uma ótica funcional, dotado de 

fins perseguidos pelo Estado, em meio a uma sociedade em transformação, 

encontraremos o ambiente propício para a inserção de cláusulas gerais de modo a 

dotar o sistema jurídico da mobilidade necessária para enfrentar situações 

cambiantes.439 

 

Enquanto as cláusulas gerais sejam aplicadas de modo responsável e criterioso, 

subsidiariamente às outras regras do direito posto, atentando aos limites e ao alcance 

definidos em constante diálogo realizado entre doutrina e jurisprudência, a permeabilidade 

por elas aportada não representará riscos à segurança à integridade do ordenamento. 

 

No entanto, vimos que a aplicação de cláusulas gerais sem maiores critérios pelo 

Poder Judiciário ou pela administração pública é capaz de abalar o sistema, corrompê-lo. Do 

mesmo modo, não são poucos os exemplos de países em que, aproveitando-se da ductilidade 

das cláusulas gerais, as utilizaram de modo abusivo para submeter o ordenamento a 

imperativos ideológicos. 

 

Instituto importante (ou técnica legislativa, como outros preferem definir), as 

                                                 

439  JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 

11-12. 
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cláusulas gerais certamente não são a panaceia de todos os desafios enfrentados pelo 

aplicador do Direito na resolução de conflitos emergentes numa sociedade tão complexa 

como a contemporânea. Até mesmo pelo risco do seu emprego de modo menos criterioso. 

 

STEFANO RODOTÀ, ressaltando “[...] que a experiência do passado demonstra a 

rápida obsolescência das disciplinas muito rígidas...”, alerta para a conveniência de 

intervenções institucionais dotadas de elevada flexibilidade. Por essa razão, não somente 

apregoa a edição de normas para casos específicos destacadas dos códigos como, ainda a 

previsão de um controle difuso relegado a entidades setoriais. Além disso, defende a adoção 

de técnica legislativa “[...] constituída essencialmente por cláusulas gerais e normas 

processuais”, a ser aplicada por “uma autoridade administrativa independente”440. 

 

Assim, após termos aludido, no Título II deste trabalho, a alguns dos diversos 

conflitos característicos da atividade comunicativa diuturnamente enfrentada pelo aplicador 

do Direito e que, no contexto da sociedade em rede, adotaram novos matizes, poderíamos 

arriscar, em poucas linhas e de lege ferenda, a sugestão de um par de cláusulas gerais que 

nos socorreriam. 

 

Especificamente quanto à questão das prerrogativas dos jornalistas, por exemplo, 

assunto espinhoso num momento em que se multiplicam aqueles que produzem e transmitem 

conteúdo sem a intermediação de estruturas tradicionais de jornalismo (media), poderíamos 

sugerir — coerentemente com as conclusões que adotamos no capítulo em que debatemos o 

tema — uma cláusula geral com redação aproximada à seguinte: 

 

As prerrogativas dos jornalistas são garantidas àqueles que exercem a atividade 

comunicativa de natureza jornalística com habitualidade em qualquer meio ou 

veículo, impresso, radiofônico, audiovisual ou telemático. 

 

A partir desta regra, o intérprete poderá importar de fora do sistema jurídico os 

conceitos de “atividade comunicativa de natureza jornalística” e “habitualidade”. Ao aplicar 

o Direito, o exegeta tomará emprestados subsídios das ciências sociais e da comunicação, 

mais ágeis do que o subsistema jurídico no acompanhamento das alterações características 

da sociedade em rede. 

                                                 

440 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância. Traduzido por Maria Celene Bodin de Moraes. São 

Paulo: Renovar, 2008. p. 87.  
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Outra das diversas cláusulas gerais que, num exemplo pertinente ao presente estudo, 

poderíamos sugerir fosse incorporada ao ordenamento relaciona-se ao cada vez mais 

complexo tema do direito ao esquecimento. 

 

Tomaríamos como porto de partida a proposta de tese apresentada pelo Ministro 

Edson Fachin no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ acima comentado 

para, nela inspirados, sugerirmos a seguinte redação de uma cláusula geral eventualmente 

incorporada ao ordenamento. Redação, essa, que — a despeito da posição adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao deliberar sobre o Tema 786 — regulamentaria mais 

adequadamente a questão. Ao menos sob a ótica das conclusões que tiramos no breve debate 

travado sobre o tema. 

 

O Direito ao esquecimento poderá ser exercido pelo titular de um direito da 

personalidade violado em razão de conteúdo originalmente lícito, reputado 

historicamente irrelevante após decurso razoável de tempo. Reconhecido, não 

redundará na alteração do conteúdo na base de dados em que foi originalmente 

publicado. 

 

Nessa nossa proposta legislativa, foram inseridos propositalmente dois conceitos 

vagos, dúcteis, que dependerão de aportes externos ao sistema jurídico, ambos de natureza 

valorativa e que demandarão, assim, contextualização sociológica, além de balizamentos por 

parte da doutrina e da jurisprudência. Tanto a questão do que é “historicamente relevante”, 

quanto a do que seria um “decurso razoável de tempo” seriam interpretadas pelo aplicador 

do Direito com base no que é aceito social e geograficamente num determinado momento, o 

que, por um lado, tornaria a interpretação relativamente flexível e apta a acompanhar 

alterações contextuais sem, por outro, prescindir de uma mínima segurança jurídica. 

 

No entanto, vale ponderar que, especificamente em relação às novas tecnologias e ao 

intenso desenvolvimento científico, novos fatos sociais têm demandado soluções jurídicas 

particulares, que nem sempre se acomodam às técnicas da codificação, ainda que realizada 

com a utilização de normas abertas.  

 

Nesse sentido, vale mencionar o exemplo da tramitação, nas nossas casas legislativas, 

de vários projetos de lei voltados a atualizar o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos eletrônicos, antecipados pelo Decreto 7.962, de 15 de março de 2013. Apesar do 
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pioneirismo do Diploma Consumerista no estabelecimento da boa-fé objetiva como norte 

nas relações de consumo, no destaque do abuso como causa de invalidade de disposições 

contratuais, na expressa previsão da desconsideração da personalidade jurídica e na 

introdução de outras cláusulas gerais expressas, ainda assim, o microssistema de relações de 

consumos no ambiente digital demandou a edição de um regramento especial. A comunidade 

jurídica do País houve por bem entender conveniente a edição de regras específicas para 

regulamentar relações no ambiente virtual. 

 

Assim, mesmo em sistemas dotados da razoável permeabilidade promovida a partir 

da inserção, em seus diplomas legais, de cláusulas gerais, podemos neles constatar uma 

dificuldade de se manter intacta a hegemonia absoluta dos Códigos. ORLANDO GOMES 

já prenunciava essa tendência no início da década de 1980441. Leis especiais seriam 

vantajosas porquanto melhor disciplinam situações jurídicas novas. Sob essa ótica, aliás, que 

o Parlamento Europeu e o respectivo Conselho, em abril de 2019, promulgaram a Diretiva 

(UE) 2019/790 voltada a regular direitos de autor e direitos conexos no ambiente 

especificamente virtual. 

 

ANTONIO CARLOS MORATO, ao debater movimentos contemporâneos ora no 

sentido da codificação ora no da descodificação do Direito, lembra que “[...]o intérprete não 

pode mais dispensar o recurso a conceitos oriundos da economia, da biologia e de outras 

ciências que contribuem, cada vez mais, para tornar a decisão judicial cada vez mais difícil 

de ser prolatada.”. Isto para, sem desprezar a necessidade da manutenção dos códigos como 

instrumentos principiológicos, concluir que “[...] a codificação hoje não terá mais condições 

de desempenhar o mesmo papel totalizante e sistemático que desempenhava no passado, sem 

que fosse necessário recorrer ao legislador para que este venha a suprir as cada vez mais 

constantes lacunas do ordenamento jurídico”. O Código Civil, pois, ainda segundo o aludido 

jurista, não mais exerceria o papel de “[...] um repositório de soluções para os problemas da 

vida contemporânea, que apresentam uma hiper-complexidade cada vez mais 

acentuada.”.442. 

 

                                                 

441 GOMES, Orlando. A caminho dos microssistemas. In: GOMES, Orlando. Novos temas de Direito Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 1983. pp 40-50. 
442 MORATO, Antonio Carlos. Codificação e descodificação: uma análise acerca do tema. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 98, p. 95-120, 2003. pp. 112, 117 e 118. 
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Nessa esteira que, para disciplinar situações específicas, posteriormente à 

promulgação do Código Civil de 2002, vimos a recente edição de diplomas como o Marco 

Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como a tramitação de diversos 

projetos de lei a respeito de temas específicos outros como o das fake news. 

 

Estaria o nosso ordenamento apto a municiar o exegeta de subsídios para enfrentar 

os impactos das novas tecnologias no direito da comunicação? A permeabilidade do 

ordenamento formalmente garantida a partir da expressa adoção de cláusulas gerais 

contribuiria para reforçar a higidez do sistema, ainda fortemente marcado pela codificação? 

Ou o incremento da velocidade das mais recentes inovações tecnológicas sinalizaria num 

sentido outro, de uma tendência pela progressiva edição de diplomas legais setoriais, 

voltados a regular microssistemas do direito privado? 

 

Outra questão que merece destaque é que o modelo de cláusula geral, diversamente 

de “abrir” verdadeiramente o sistema (ou subsistema) jurídico, serviria apenas para 

emoldura-lo de maneira diversa, posto que essa “abertura” também depende de texto legal, 

não fugindo da necessidade de formal iniciativa legisferante. Mantida, pois, a dependência 

ou um condicionamento a manifestação expressa do direito positivo, o sistema de cláusulas 

gerais corresponderia, pois, a um modelo de transição para um sistema efetivamente 

aberto443. 

 

Ainda para que nos municiemos de subsídios para o enfrentamento dessas questões, 

todas agravadas pela maior complexidade das relações na sociedade contemporânea, antes 

de voltarmos a avaliar a aptidão do nosso ordenamento para lidar com conflitos 

característicos da sociedade em rede, ou emergentes no contexto da modernidade líquida de 

BAUMAN — se assim preferirmos —, propomos o debruçamento sobre uma outra 

alternativa (ou complementar) linha de dirimição de conflitos: aquela dissociada da atuação 

dos Tribunais. 

 

 

  

                                                 

443  CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento sem causa no código civil brasileiro. 184 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, pp. 162. 
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CAPÍTULO 10 – FUGA DO JUDICIÁRIO E AUTORREGULAÇÃO 

 

10.1. O paradigma da resolução do conflito 

 

ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO nos convida a um breve passeio pelas 

ideias de THOMAS KUHN, para ilustrar os impactos das revoluções científicas sobre 

paradigmas socialmente cristalizados444. Físico norte-americano e professor das mais 

renomadas universidades daquele país, KUHN destacou-se, no entanto, como intelectual do 

campo da filosofia e da história da ciência. Do seu repertório — aceitando a proposta lógica 

de AZEVEDO — emprestaremos o conceito de paradigma, definido pelo aludido físico 

como “[...] as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência” 445.  Segundo ele: “Para ser aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor 

que suas competidoras, mas não precisa (e de fato isso nunca acontece) explicar todos os 

fatos com os quais pode ser confrontada.”446. 

 

Paradigmas seriam balizas de harmonização de entendimento adotadas por um grupo 

científico (ou social) em determinado momento histórico, em que neutralizadas estariam, 

pelo menos por certo período, contestações mais profundas ao quanto estabilizado nos 

postulados reputados aceitos. 

 

Mas essas realizações científicas não são imutáveis, estáticas. KUHN leciona que, 

diversamente, com o passar do tempo, constata-se uma “[...] transição sucessiva de um 

paradigma a outro, por meio de uma revolução”. O que, na realidade, indica “[...] o padrão 

usual de desenvolvimento da ciência amadurecida.”447. 

 

Assim, os “[...] paradigmas adquirem seu status porque são mais bem sucedidos que 

seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece 

                                                 

444 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código 

Civil (atualmente, código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO, Antonio. Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 155. 
445 KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. Traduzido por Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998. p. 13. 
446 Idem, p. 38. 
447 Ibidem, p. 31. 
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como graves.”. No entanto, há momentos em que esses paradigmas entram em crise, 

oportunidades em “[...] que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos”, até a 

elaboração de novos paradigmas448. A resposta, portanto, às crises dos paradigmas é 

exatamente a emergência de novas teorias que poderão (ou não) se cristalizar na sua 

renovação, estabelecendo, a partir de então, novo paradigma para o enfrentamento das 

questões a eles atinentes. 

 

Resumindo — e simplificando bastante — modelos técnica ou socialmente admitidos 

como satisfatórios para a solução de problemas de natureza técnico-científicos ou sociais 

evoluem a partir do momento em que são questionados de modo fundamentado por parcela 

relevante dos estudiosos do campo de conhecimento específico, emergindo, a partir de então, 

a tal “crise”. Essa circunstância demandará a adoção de novas técnicas e teorias para que, 

atingido certo grau de consenso entre os que questionavam as premissas científicas ou sociais 

anteriores, se permita a formulação de novo paradigma, em substituição do anterior. Assim, 

sucessivamente, numa madura evolução do conhecimento. 

 

AVEZEDO, como vimos, aplicou as lições de KUHN para, em relação aos sistemas 

jurídicos — e como vimos acima — demonstrar a evolução dos paradigmas que orientam a 

aplicação do Direito, exercício, esse, que introduzimos no capítulo em que foram debatidas 

as cláusulas gerais. 

 

Como vimos, até o início do século passado, imperava o paradigma da lei, plasmado 

na segurança jurídica então perseguida. O aplicador das regras positivadas seria um escravo 

da lei, do silogismo. No período entre guerras, a rigidez da lei fora subordinada à figura do 

juiz, a partir do advento das cláusulas gerais. O aplicador do Direito tornou-se a figura central 

desse novo paradigma. No entanto, antes mesmo da última virada de século, juristas 

passaram a defender a necessidade de coexistirem vários códigos, fracionados em campos 

temáticos, elaborados e reelaborados progressivamente de modo participativo e 

democrático. O foco se deslocaria do juiz para a rápida resolução do conflito, “[...] devendo 

o paradigma atual basear-se nas soluções rápidas do caso concreto, ficando o recurso ao 

Judiciário somente como derradeira possibilidade.”449. 

                                                 

448 KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. Traduzido por Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998. pp. 44 e 105. 
449 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código 
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A complexidade das relações sociais, acentuada pelas novas formas por meio das 

quais as pessoas passaram a se relacionar na sociedade em rede demandaria, sob essa ótica, 

não somente a coexistência de vários códigos (ou de códigos e de diplomas especiais) para 

regulamentar essa hipercomplexidade como, igualmente, a coexistência de entidades aptas 

a decidir com base em seus próprios códigos deontológicos, como conselhos profissionais, 

além de instituições diversas e setoriais que aplicariam as normas incidentes sobre os seus 

campos de atuação específicos (Bolsa de Valor, CVM, Justiça Desportiva), atendendo mais 

rápida e eficientemente a demanda pela resolução dos conflitos e relegando ao Poder 

Judiciário atribuições subsidiárias. 

 

Igualmente sobre a superação de um modelo de resolução de conflitos centrado 

unicamente no Poder Judiciário, LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA pondera: 

 

Ocorre, porém, que esse caminho deixou de ser lógico tendo em vista a saturação 

da via judicial, na medida que o aparelho estatal não conseguiu mais dar conta de 

resolver os inúmeros litígios que com o tempo passaram a se avolumar nos recintos 

com esse fim.450 

 

Sob esse prisma, o acesso à justiça dependeria não somente do socorro aos órgãos do 

Poder Judiciário com os seus mecanismos adequados à solução de conflitos. Segundo 

KAZUO WATANABE: 

 

É necessário, também, que na esfera extrajudicial haja a organização e o 

oferecimento de serviços de solução adequada de controvérsias e também 

organização e o oferta de serviços de orientação e informação. [...] deve haver a 

participação das próprias partes e de toda a sociedade, e não apenas do Estado, 

como também no sentido de que a própria sociedade, por suas instituições, 

organizações e pessoas responsáveis devem também organizar e oferecer os 

serviços adequados de prevenção e solução dos conflitos de interesses.451 

 

Com a edição da Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de 2004, os meios 

alternativos de solução de conflitos foram ganhando destaque no ordenamento pátrio. Mas 

                                                 

Civil (atualmente, código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO, Antonio. Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 148. 
450  ALMEIDA GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de. Manual dos MESCs: Meios extrajudiciais de 

solução de conflitos. Barueri: Manole, 2016, p. 5. 
451  WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. GRANDINO RODAS, 

João et. al (Coordenadores).  Visão multidisciplinar das soluções de conflitos no Brasil, Curitiba: Editora 

Prismas, 2018, pp. 93-98, 2014, p. 97. 
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antes disso, os denominados ADRs – Alternative Dispute Resolution já eram objeto de alta 

indagação no cenário internacional. Nessa esteira, o Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas, em 28 de julho de 1999, já havia editado a sua Resolução 26, voltada a 

estimular aos Estados membros a desenvolverem e a implementarem mediação e medidas 

restaurativas, em especial para dirimir conflitos atinentes à esfera criminal. 

 

Optamos por não discutir, neste capítulo, a arbitragem — modelo de resolução de 

contendas certamente inserido nesse paradigma atual — principalmente em razão da sua 

natureza eminentemente contratual. Focados na responsabilidade civil extracontratual, a 

seguir dedicaremos algumas linhas ao estudo da autorregulação, com a expectativa de um 

enriquecimento do estudo a partir de reflexões sobre as contribuições por ela aportadas ao 

enfrentamento dos conflitos agora com os novos matizes emergentes a partir do advento das 

recentes tecnologias e do seu impacto no direito da comunicação. 

 

 

10.2. Regulação e autorregulação 

 

Para o estudo proposto neste item, tomaremos inicialmente emprestado das lições de 

FABIO NUSDEO a definição de regulação, como o “[...] processo pelo qual restrições são 

impostas às escolhas dos agentes por uma entidade não diretamente envolvida nas atividades 

daqueles.”, englobando-se, no conceito, os diversos meios legais pelos quais ela se 

manifesta, quais sejam leis, decretos, regulamentos, resoluções, medidas administrativas e 

demais normas estabelecidas no ordenamento para disciplinar a vida social e econômica,  

condicionar ou restringir o comportamento dos seus agentes452. 

 

Já mencionamos algumas deficiências ou inoperacionalidades no modelo de 

regulação estatal, como, por exemplo, a dificuldade de o Estado acompanhar a velocidade 

da emergência de novas configurações nos conflitos da complexa sociedade em rede, 

editando sucessivamente regras viáveis à sua satisfatória resolução. Também aludimos aos 

questionamentos à hegemonia do modelo centrado na codificação, ainda que se lance mão 

de cláusulas gerais tendentes a regulamentar situações que desafiam uma satisfatória (ou 

                                                 

452 NUSDEO, Fábio. A crise da regulação e a autorregulação. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. 

Belo Horizonte, ano 16, n. 64, pp. 33-47, out./dez. 2018. p 34. 
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rápida) resposta do ordenamento normativo positivado. Nessa esteira, cogitou-se a crise do 

paradigma regulatório centrado na Lei ou na figura do juiz.  

 

No tocante às relações entre o sistema social e um dos seus subsistemas, o jurídico, 

não podemos ignorar a limitação na incorporação de elementos das novas e hipercomplexas 

realidades sociais e tecnológicas aos corpos normativos. Em outras palavras, nem sempre o 

ferramental propiciado pelo sistema jurídico bastará, isoladamente e como já mencionado 

ao nos referirmos a LAWRENCE LESSIG, para ditar às novas relações econômicas, sociais 

e de manifestação de pensamento, padrões preceituados no Direito, a elas exógenos. Por 

meio de sua dinâmica própria, o setor objeto de regulação poderá, reagindo à implementação 

de normas do ordenamento jurídico, desenvolver, em movimento de autopoiese, mecanismos 

voltados a minimizar o impacto trazido pela regulação estatal, com o escopo de, tanto quanto 

possível, contornar o que legalmente estabelecido. 

 

Tomemos um exemplo para ilustrar essa limitação. Violações à privacidade 

perpetradas por meio da mídia impressa usualmente são combatidas mediante o ajuizamento 

de pleitos indenizatórios ou, mesmo, através da implementação de medidas inibitórias 

tendentes a retirar de circulação, quando ainda possível, o conteúdo violador. Na rede 

mundial de computadores – descentralizada e idealizada para proteger e perpetuar as 

informações que nela circulam, como vimos – a situação é mais complexa. A simples 

derrubada de determinada informação de um endereço onde ela originalmente se hospedou 

não impede a sua reprodução em outro local. Isso, se a informação já não tiver sido 

repercutida, antes da adoção da medida jurisdicional, em diversas outras páginas, tituladas 

por diferentes pessoas ou até estabelecidas em outros continentes. Assim, para questões 

como essa, pode-se admitir que os meios disponibilizados para uma satisfatória resolução 

dos conflitos não se limitem àqueles propiciados pelo socorro aos órgãos do Poder 

Judiciário, muitas vezes menoscabando a arquitetura própria da rede e a dinâmica particular 

dos setores em que os ilícitos são perpetrados. 

 

Por essa razão, como vimos, LAWRENCE LESSIG defende a combinação de outros 

modos de se regularem os comportamentos, além do viabilizado a partir do estabelecimento 

de regras legais pelo ordenamento estatal453. 

                                                 

453  LESSIG, Lawrence. Code version 2.0. 2. ed. New York: Basic Books, 2006. pp. 122-123. 
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MARCEL LEONARDI, mesmo lembrando que, no País, nenhuma lesão a direitos 

ocorrida no âmbito da Internet possa escapar à apreciação do Poder Judiciário — até mesmo 

por determinação constitucional, aliás —, ressalta que:  

 

[...] a demora inerente ao trâmite processual, e os aspectos técnicos da matéria, 

fazem com que seja mais conveniente, em determinados casos, a coexistência de 

um sistema de auto-regulamentação que possa ser aplicado de modo célere, 

impedindo a continuidade da prática ilícita ou a sua repetição, até que, caso 

necessário, seja dirimida a questão judicialmente.454 

  

Examinaremos, a seguir, e nessa esteira, a autorregulação como uma alternativa 

(ainda que complementar) à exclusiva regulação estatal. 

 

A partir das suas características essenciais, FRANCISCO DEFANTI propõe uma 

definição de autorregulação como forma de efetiva regulação de condutas realizada com o 

afastamento total ou parcial do Estado e exercida de forma coletiva. Um sistema privado de 

conformação de comportamentos e condutas que funcionaria em paralelo ou em 

complementação ao modelo de exclusiva regulação estatal455.  

 

Segundo FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, e sob o ponto de vista da 

intensidade da sua relação com o direito estatal, há três distintas espécies de autorregulação: 

 

Há a autorregulação delegada, instituída por mecanismo de transferência legal 

de competências regulatórias do Estado para os particulares. Nela a atividade 

regulatória é cometida por lei para ser exercida por organizações corporativas 

dotadas de algum grau (mecanismos) de coercitividade. É o que ocorre entre nós 

com as ordens profissionais (OAB, CONFEA, etc.). Há a autorregulação 

induzida. Nela a atividade regulatória é exercida por instâncias da sociedade, por 

incentivo ou recomendação estatal, como forma de substituir uma maior 

intervenção do poder público. A lei não comete competências regulatórias 

específicas a uma entidade ou instituição. Apenas admite e reconhece que tal 

atividade seja por elas exercida. É o que ocorre, por exemplo, nos institutos de 

certificação de processos ou produtos. O instrumento de relação com o Estado não 

é a lei, mas instrumentos de natureza contratual (convênios, termos de parceria) 

ou autorizatórios (licenças, credenciamentos). 

Por fim, há a autorregulação espontânea, criada pelos agentes privados e 

independentes da ação estatal. Sua instituição se dá por livre disposição autônoma 

dos agentes privados e se institui fundamentalmente por instrumentos associativos. 

                                                 

454 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. p. 191. 
455 DEFANTI, Francisco. Um ensaio sobre a autorregulação: características, classificações e exemplos práticos. 

Revista Brasileira de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 16, n. 63, pp. 149-181, 

jul./set. 2018. pp. 157 e 160. 
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Não há nem delegação de competências regulatórias expressas, nem tácitas (como 

ocorre com os mecanismos de deslegificação que acabam por propiciar a 

autorregulação induzida). Bons exemplos são os selos de pureza de produtos 

agroindustriais ou as associações de criadores de raças puras. Alguns exemplos de 

autorregulação profissional sem previsão legal expressa também aqui se 

enquadram.456 

 

A autorregulação, portanto, pode se implementar de forma espontânea ou contar com 

a participação do Estado, ora por meio de uma delegação ora como resultado de uma indução 

ou um reconhecimento, uma forma de legitimação, a posteriori.  

 

Em relação às suas funções, as atividades da entidade autorreguladora podem ser 

classificadas como normativas, fiscalizatórias ou sancionatórias. Normativas, quando a 

atividade é concretizada por meio do estabelecimento de padrões, especificações ou 

procedimentos a serem seguidos pelos regulados; fiscalizatórias, quando a entidade é voltada 

a verificar o atendimento às normas estabelecidas e atesta, ou não, a conformidade com as 

mesmas; e, finalmente; sancionatória, quando, exercida a função fiscalizatória, a entidade 

que exerce a autorregulação aplica sanções dos mais variados tipos ao agente 

autorregulado457. Sanções, essas, que – atingidas após procedimentos mais rápidos e 

econômicos, como veremos adiante tomando o exemplo do CONAR – podem ser dotadas 

de elevado grau de acatamento voluntário pelos autorregulados. 

 

Os conceitos de regulação e de autorregulação associam-se usualmente à intervenção 

estatal na economia. No entanto, podemos destacar atividade autorreguladora nos mais 

diversos cenários e instâncias sociais do País, como no setor elétrico (Operador do Sistema 

Nacional – ONS), no publicitário (Conselho Executivo das Normas-Pardão – CENP e 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR), no âmbito de 

normatização técnica (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT) e no relativo ao 

desenvolvimento e ao uso da Internet no País (Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI). 

Algumas dessas entidades nasceram por inciativa única do setor e detêm natureza 

exclusivamente privada, como, por exemplo, o CENP458 e o CONAR, aos quais dedicaremos 

                                                 

456 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação estatal e autorregulação na economia contemporânea. 

Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 33, pp. 79-94, jan./mar. 2011, 

negritos nossos. pp 90-91. 
457 DEFANTI, Francisco. Um ensaio sobre a autorregulação: características, classificações e exemplos práticos. 

Revista Brasileira de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 16, n. 63, pp. 149-181, 

jul./set. 2018. p. 159. 
458 O CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão — associação civil sem fins lucrativos, responsável pela 

promoção da autorregulação das relações ético-comerciais entre os agentes do mercado publicitário, por meio 
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algumas linhas adicionais no decorrer deste capítulo. Outras, como o CGI, foram criadas por 

norma estatal459.  

 

Desta forma, poderíamos cogitar, ainda que em tese, a autorregulação da imprensa, 

no País, como alternativa complementar aos métodos de resolução de litígios jurisdicionais 

ante os novos matizes adotados pelos conflitos a partir do advento das mais recentes 

tecnologias e da alteração da dinâmica comunicativa na sociedade contemporânea. 

 

 

10.3. Autorregulação da imprensa 

 

Debatendo o assunto, mas antes de adentrar no específico tema da autorregulação da 

imprensa, HELENA SOUZA e JOAQUIM FIDALGO observam, no tocante à relevância do 

tema do controle da atividade midiática que: 

 

Regulation takes place because the media have responsibilities towards society. 

The general consensus regarding media responsibilities has led societies to 

develop some sort of media regulation. What is highly disputed, however, is the 

the degree and kind of obligation that might be involved in those responsibilities, 

and how they should be promoted.460-461. 

                                                 

da implementação e a fiscalização do atendimento às Normas-Padrão da Atividade Publicitária. 
459 Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil - CGI.br e sobre o modelo de governança da Internet no Brasil criou a entidade, dotada das seguintes 

atribuições: estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil, 

estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro 

de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol ) e na administração pertinente ao 

Domínio de Primeiro Nível “.br”, no interesse do desenvolvimento da Internet no País, propor programas de 

pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica 

e inovação no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando 

oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados, promover estudos e 

recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços 

de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela sociedade, articular as ações relativas à 

proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet, ser 

representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet, adotar os procedimentos 

administrativos e operacionais necessários para que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões 

internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste 

ou instrumento congênere, e deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos serviços 

de Internet no País. 
460 Tradução livre: “A regulamentação ocorre porque a mídia tem responsabilidades em relação à sociedade. O 

consenso geral sobre as responsabilidades da mídia levou as sociedades a desenvolverem algum tipo de 

regulamentação da mídia. O que é altamente contestado, no entanto, é o grau e o tipo de obrigação que pode 

estar envolvida nessas responsabilidades e como elas devem ser promovidas.”. 
461 SOUZA, Helena; FIDALGO, Joaquim. The role of the state and self-regulation in journalism: the balance 

of power in Portugal. Artigo apresentado na conferência internacional “Comparing media Systems, West Meets 

East”, Breslávia, Polônia, 23 a 25 de abril de 2007. p. 08. 
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Sob essa ótica, a autorregulação da imprensa foi alçada a discussão de relevante 

papel, posto que divisada como mecanismo hábil 

 

 […] to enforce or contribute to the enforcement of the ethical codes of a particular 

activity,... to cover the distance between the government’s regulatory frameworks 

and the ideal and flexible ethical code in a sphere of the social activity, by 

prompting each one to assume its share of responsibility.462-463. 

 

Como já mencionamos anteriormente, as novas tecnologias e a inovação da forma 

como as pessoas produzem, pesquisam e consomem conteúdo jornalístico na sociedade em 

rede causam, ao mesmo tempo, entusiasmo e preocupações. A legislação de vários países, 

bem como diretivas, tratados e acordos voltados a regular a difusão de conteúdos que 

transitam pela rede mundial de computadores tentam proteger seus cidadãos de matérias 

prejudiciais e de violações a direitos de autor. No entanto, sempre houve resistência a normas 

voltadas a regulamentar a manifestação de pensamento, muitas vezes motivada pelo receio 

de sobrevirem efeitos colaterais à democracia, como uma indevida limitação à liberdade de 

expressão. A autorregulação, nesta esteira, é uma das formas de — protegendo os cidadãos 

destinatários da informação, os retratados nas notícias e os que titulam direitos de autor sobre 

conteúdos — impedir-se, ou pelo menos limitar, a interferência exacerbada do Estado no 

conteúdo informativo publicado pela mídia impressa e pelas plataformas digitais. 

 

A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa - OSCE, organismo 

internacional composto por 57 Estados europeus e voltado ao debate sobre a segurança de 

seus membros, sob aspectos amplos como o político-militar, econômico, ambiental e social, 

no seu Guia de Autorregulação da Mídia Online publicado em 2013, já apregoava as 

vantagens da autorregulação da imprensa, especificamente daqueles setores da mídia cujas 

atividades são exercidas no ambiente virtual. Conforme o documento aprovado em Viena, 

resultado de intensos debates promovidos naquele ano entre os Estados-Membros da 

entidade por iniciativa da sua Divisão Liberdade de Imprensa:  

 

                                                 

462 Tradução livre: “[...] para impor ou contribuir para a aplicação dos códigos éticos de uma atividade 

específica, ... para cobrir a distância entre os marcos regulatórios do governo e o código ético ideal e flexível 

de uma esfera da atividade social, demandando de cada um a assunção da sua parcela de responsabilidade.”. 
463 GONZÁLES-ESTEBAN, José Luis et al. Self-regulation and the new challenges in jounalism: Comparative 

study across European countries. Revista Latina de Comunicación Social, Madrid, n. 66, pp. 426-453, 2011. p. 

427. 
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The digitalization process has greatly increased the amount of media content 

available. This new environment makes legal supervision difficult and therefore 

opens up new prospects for media self-regulation. First, because at a time of rapid 

and constant change of media technology, self-regulation offers more flexibility 

compared to the option of state regulation. Second, because courts need, by 

definition, more time to deal with such issues, a burden which can be decreased 

by self-regulatory bodies. In addition, self-regulation is less costly for 

governments and society.464-465 

 

Esse mesmo organismo internacional – a OSCE – em 2008, no seu Guia Prático da 

Autorregulação das Mídias já registrava que a autorregulação deve ser implementada “[...] 

par les professionnels des médias soucieux de qualité et soucieux de maintenir un dialogue 

avec le public. Un mécanisme indépendant et fonctionnant de manière rationnelle est mis en 

place pour répondre aux inquiétudes et plaintes des usagers des médias.”466 e 467.  

 

A autorregulação, ainda segundo esse documento programático expedido pela 

referida entidade europeia, seria vantajosa para a mídia, porque ajudaria a preservar a sua 

credibilidade, convencendo a sociedade da sua responsabilidade; seria conveniente aos 

jornalistas, porquanto os conflitos emergentes da atividade comunicativa, os desacertos nas 

condutas éticas dos profissionais, seriam julgados por seus pares; e seria bem vista pelos 

órgãos da imprensa, normalmente receosos de pressões provenientes dos órgãos judicantes 

estatais. Também seria uma iniciativa saudável para a sociedade, porque agilizaria o exame 

de reclamações sobre faltas éticas e porque o público teria maior certeza de que a imprensa 

estaria guiada por normas deontológicas transparentes, e não por interesses escusos468. 

Finalmente, a autorregulação seria salutar à própria democracia porque “[...] la démocratie 

est incompatible avec un État gardien de la presse. L’autorégulation des médias symbolise 

                                                 

464 Tradução livre: “O processo de digitalização aumentou bastante a quantidade de conteúdo de mídia 

disponível. Esse novo ambiente dificulta a supervisão legal e, portanto, abre novas perspectivas para a 

autorregulação da mídia. Primeiro, porque em um momento de mudança rápida e constante da tecnologia de 

mídia, a autoregulação oferece mais flexibilidade em comparação com a opção de regulamentação do Estado. 

Segundo, porque os Tribunais precisam, em geral, de mais tempo para lidar com essas questões, um ônus que 

pode ser diminuído pelos órgãos de autorregulação. Além disso, a autorregulação é menos onerosa para 

governos e sociedade”. 
465 HULIN A.; STONE, M. (ed.). The online Media Self-Regulation Guidebook. Viena: OSCE - Representative 

on Freedom of the Media, 2013. p. 77. 
466 Tradução livre: “[...] pelos profissionais da mídia preocupados com a qualidade e preocupados em manter 

um diálogo com o público. Um mecanismo independente e racionalmente funcional implementado para atender 

às preocupações e reclamações dos usuários da mídia.”. 
467 ORGANISATION pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Guide Pratique de 

l’Autorégulation des Médias. Viena: Bureau du Représentant pour la Liberté des Médias, 2008. p. 10. 
468 Idem, p. 11. 



263 

 

cet effort de garantir une démocratie indépendante des forces politiques.”469-470. 

 

Mesmo o exaustivo relatório oficial elaborado no bojo da longa investigação voltada 

a reformular o pioneiro modelo de autorregulação exercido desde o início da década de 1990 

na Grã-Bretanha pela Press Complaints Commission (PCC), que não economizou críticas ao 

sistema e sobre o qual voltaremos adiante a nos debruçar mais atenciosamente, até mesmo 

esse documento destacou que “[w]itnesses from the PCC were clear about the benefits of a 

system of self-regulation for the press... the speed and flexibility of the current system are 

advantageous when compared with attempts to find resolution through the courts.”471-472. 

 

Como vimos, a autorregulação pode ser voluntária, concebida e desenvolvida por 

agentes privados sem qualquer imposição, delegação ou até mesmo reconhecimento por 

parte do Estado, num exercício de autonomia da vontade implementada por meio de uma 

associação dos próprios destinatários da regulação, com a elaboração de normas 

deontológicas a serem seguidas por seus membros e o estabelecimento de órgãos aptos a 

aplicarem as diretrizes de conduta estabelecidas. Há exemplos, no entanto, de associações 

privadas de autorregulação que acabam tendo o posterior reconhecimento da sua atuação e 

da sua legitimidade pelo Estado, como por exemplo se viu, no País, com o Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, cuja esfera de regulamentação, 

estritamente privada, chegou a ser reconhecida pelo Poder Judiciário com tão elevado grau 

de legitimidade que, no caso específico da normatização de publicidade sobre o consumo de 

álcool, até mesmo redundou numa atenuação do dever estatal de regular a matéria473. 

Finalmente, há casos em que a autorregulação é delegada por normas estatais, como 

                                                 

469 Tradução livre: “[...] a democracia é incompatível com um Estado que tutela a imprensa. A autorregulação 

da mídia simboliza esse esforço para garantir uma democracia independente das forças políticas”. 
470 ORGANISATION pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Guide Pratique de 

l’Autorégulation des Médias. Viena: Bureau du Représentant pour la Liberté des Médias, 2008. p. 12. 
471 Tradução livre: “Testemunhas do PCC foram claras sobre os benefícios de um sistema de autorregulação 

para a imprensa ... a velocidade e a flexibilidade do sistema atual são vantajosas quando comparadas às 

tentativas de encontrar uma solução nos Tribunais.”. 
472 LEVESON, Justice. An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press – Report. Volume I. 

Londres: The Stationery Office Limited, 2012. p. 235. 
473 Essa questão será mais detidamente abordada quando, adiante, aludiremos ao julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO 22, pelo Supremo Tribunal Federal onde, em apertado resumo, 

deliberou-se pela ausência de lacuna normativa na regulamentação de propagandas de bebidas de teor alcoólico 

inferiores a treze graus Gay Lussac (13° GL), em função da existência de “[...] normas validamente 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária”, cf STF, ADO 22, Sessão 

Plenária, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada improcedente por v.u. aos 22 de abril de 2015 e publicada no 

DJe aos 03 de agosto de 2015. 
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resultado de uma deliberação apriorística do Estado, que opta por transferir competências 

regulatórias a uma entidade privada. 

 

Como mencionado por FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, 

independentemente da forma como a autorregulação é concretizada — de forma espontânea, 

reconhecida posteriormente pelo Estado ou por ele implementada — é importante haver 

certa unicidade no sistema regulado, de modo que as entidades autorreguladoras atuem de 

forma centralizada. Isso, porque a pluralidade de instâncias regulatórias tenderia a tornar a 

sua atuação ineficaz474. 

 

A autorregulação da imprensa, seja ela impressa ou digital, em geral tem por ponto 

de partida o estabelecimento, pela entidade reguladora, de códigos de ética, além de manuais 

de edição, importantes instrumentos normativos voltados a guiar a atuação dos profissionais 

e a implementação de sanções em caso de transgressões. Não podemos também olvidar dos 

Conselhos Editoriais (Press Councils) geralmente estabelecidos por grupos de editores e de 

titulares de órgãos da imprensa para debater e manter os melhores padrões éticos no 

desenvolvimento das suas atividades. Há também — no mais das vezes inseridos no âmbito 

interno de cada grupo de comunicação — os ombudsmen, pessoas ou órgãos dotados de 

ampla autonomia, responsáveis por receber críticas sobre as atividades exercidas pela 

imprensa, processá-las, direcioná-las às respectivas editorias e, finalmente, por veicular 

relatórios críticos475. Isso, sem contar com câmaras arbitrais e órgãos de mediação 

estabelecidos para lidar com conflitos relacionados à atividade informativa virtual ou 

impressa. 

 

10.3.1. Um pouco sobre a autorregulação da imprensa na Europa 

 

Um rápido passar de olhos por sobre a autoregulação da imprensa na Europa nos 

indica uma situação desuniforme, no atinente ao modo como é implementada, entre os países 

daquele bloco. Pelo menos até meados da década passada, somente na França 

identificaríamos a adoção de códigos de ética relativos à atividade virtual da imprensa, 

                                                 

474 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação estatal e autorregulação na economia contemporânea. 

Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 33, pp. 79-94, jan./mar. 2011. p. 

94. 
475 FENGLER, Susanne et al. How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of 

European journalists. European Journal of Communication, vol. 30, pp. 249-266, 2015. p. 256. 
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enquanto países como a Dinamarca, a Espanha e a Polônia lançavam mão de códigos de 

ética para a autorregulação das mídias impressas, por radiodifusão e televisivas. Na 

Alemanha, códigos de ética haviam sido adotados exclusivamente por órgãos da mídia 

impressa, porque integrantes de associações internacionais de imprensa no país a eles já 

haviam aderido476. Em relação aos ombudsmen, pelo menos até meados da década anterior, 

nenhum órgão da imprensa virtual europeia havia implementado essa iniciativa de 

autorregulação, tendo desaparecido da Alemanha em quase todas as modalidades da 

mídia477. Já os conselhos editoriais independentes têm sido cada vez mais atuantes na 

maioria dos países do velho continente, sendo que, na Dinamarca, por exemplo, essa forma 

de autorregulação da imprensa não é um resultado exclusivo de movimentos espontâneos 

dos agentes; os conselhos editoriais foram ali estabelecidos por lei478. 

 

Dentre os mecanismos usuais utilizados na autorregulação da imprensa, impressa ou 

virtual, os códigos de ética certamente compõem o mais importante instrumento do 

ferramental disponível às entidades autorreguladoras. Afinal:  

 

Pour les propriétaires et les éditeurs d’organes d’information, un code constitue 

une protection contre la critique et les actions en justice ; pour les journalistes, il 

sert de normes à l’aune desquelles leur travail peut être jugé ; pour le public, il 

garantit que les informations qu’il reçoit sont impartiales, exactes et vérifiées.479-

480 

 

Havendo diferentes culturas jornalísticas em distintos países ou blocos de países, os 

códigos deontológicos também serão normalmente diferentes, respeitando e refletindo as 

diversidades éticas de cada um deles. Até mesmo podem coexistir, num mesmo país, mais 

de um código de ética para a imprensa. No entanto, questões como respeito à diversidade, 

limites à violação da privacidade, restrição ao abuso na liberdade de informação e definições 

ou o estabelecimento de contornos para o que é interesse público, em geral são temas comuns 

a grande parte dos códigos de ética jornalística. Controversa, no entanto, por exemplo, é a 

                                                 

476 GONZÁLES-ESTEBAN, José Luis et al. Self-regulation and the new challenges in jounalism: Comparative 

study across European countries. Revista Latina de Comunicación Social, Madrid, n. 66, pp. 426-453, 2011. 

pp. 431-435. 
477 Idem, pp. 435-438. 
478 Ibidem, pp. 438-443. 
479 Tradução livre: “Para os proprietários e editores dos veículos de informação, um código fornece proteção 

contra críticas e ações legais; para jornalistas, serve como um padrão pelo qual o seu trabalho pode ser julgado; 

para o público, garante que as informações recebidas sejam imparciais, precisas e verificadas.”. 
480 ORGANISATION pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Guide Pratique de 

l’Autorégulation des Médias. Viena: Bureau du Représentant pour la Liberté des Médias, 2008. p. 25. 
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inclusão, nos diplomas deontológicos, de itens sobre a regulamentação de bom gosto e da 

decência481. 

 

Diferentemente das sanções aplicadas pelo Estado quando os conflitos são dirimidos 

por órgão do Poder Judiciário, a principal sanção divisada na autorregulação é a crítica 

pública que em geral os veículos de comunicação ou as plataformas comprometem-se a 

veicular ao voluntariamente aderirem ao sistema. Na Grã-Bretanha, por exemplo, durante 15 

anos de atividade, somente três reclamações submetidas ao seu sistema de autorregulação 

foram reexaminadas pelo Poder Judiciário, o que indica, assim, a eficácia do sistema. 

 

Especificamente no tocante à autorregulação da indústria de informação virtual, 

podemos destacar que as grandes empresas que controlam as plataformas digitais de 

comunicação são conduzidas com a prioridade de gerar lucros e manterem-se na ativa, sem 

que os agentes tenham, como na mídia impressa ou audiovisual, uma cultura arraigada de 

defesa da liberdade de informação. Característica, essa, que evidencia certa contradição na 

legitimidade autorregulatória do setor. 

 

Na Grã-Bretanha, interessante experiência de autorregulação de conteúdo digital foi 

desenvolvida. Em 1996, estabeleceu-se a Internet Watch Foundation (IWF), constituída 

pelos órgãos locais da mídia digital para originalmente lidar com aspecto muito específico 

do abuso de informação: conteúdo sexualmente violador aos interesses dos menores, 

retirando material abusivo em até uma hora da formulação da queixa. Em 2009, novo acordo 

foi celebrado entre os titulares dos provedores de aplicações e órgãos de informação digital 

para que conteúdo pornográfico explícito fosse também derrubado, após processadas 

reclamações. Por ser uma entidade de autorregulação, o IWF consegue agir com eficiência, 

agilidade e sempre acompanha as mudanças tecnológicas do setor em que atua. Críticas ao 

modelo partem de quem divisa, na atuação da IWF, uma limitação à liberdade de expressão 

e poderes exagerados, que, segundo os críticos, deveriam ser monopolizados pelo Estado. 

 

Sobre as experiências de autorregulação da imprensa, tradicional e online, vejamos 

como alguns países da Europa têm lidado com a questão.  

                                                 

481 ORGANISATION pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Guide Pratique de 

l’Autorégulation des Médias. Viena: Bureau du Représentant pour la Liberté des Médias, 2008. pp. 27-29. 
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Em Portugal, por exemplo, o Estado exerce um papel de destaque na regulação da 

atividade jornalística. Enquanto a Constituição da República Portuguesa de 1976, cuja 

sétima revisão ocorreu em 2005, dedica o artigo 26 à tutela da integridade das pessoas, do 

bom nome, da imagem, da privacidade e do que denomina outros direitos pessoais, o artigo 

37 garante a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Na sequência, o 

artigo 38 da Carta Maior portuguesa dispõe sobre a ampla liberdade de imprensa e dos meios 

de comunicação social, antes de, no artigo 39 do Diploma, prescrever a necessidade de a 

comunicação social ser regulada por entidade administrativa independente definida em lei 

que, dentre outras questões, deliberará sobre a concentração dos meios de comunicação, a 

liberdade de imprensa e o direito à informação482.  

 

Para essa finalidade regulatória disposta no artigo 39 da Constituição Portuguesa, foi 

ali estabelecida, em fevereiro de 2006, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social-

ERC, sucessora da Alta Autoridade para a Comunicação Social portuguesa. Criada pela Lei 

nº 53, de 8 de novembro de 2005, a ERC é uma pessoa jurídica de direito público dotada de 

autonomia financeira e administrativa, não sujeita a diretrizes ou orientações por parte do 

poder político (Lei nº 53/2005, art. 1º) e com atribuição, dentre outras, de incentivar a adoção 

de mecanismos de autorregulação pelas entidades que exercem atividades de comunicação 

social (Estatutos, artigo 9º). No entanto, quase a totalidade dos membros do seu principal 

órgão, o Conselho Regulador, são indicados pelo Poder Legislativo (Estatutos, arts. 14 a 16), 

o que indica o perfil centrado no Estado, do modelo regulatório português483. 

 

O Estatuto do Jornalista lusitano, na mesma linha, também é previsto em Lei (Lei nº 

64/2007). De todo modo, a indicar algum grau de autorregulação, fato é que os sindicatos de 

classe dispõem de um Código Deontológico, cuja última redação é de 2017484, voltado a 

orientar o trabalho do Conselho Deontotógico do Sindicato dos Jornalistas, que garante o 

cumprimento dessas normas éticas. Além disso, o Estatuto do Jornalista (no seu artigo 13) 

                                                 

482 Constituição da República Portuguesa obtida em. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso aos 15 de 

junho de 2020. 
483 Lei nº 53/05 (Portugal) e anexo obtidos em http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf. Acesso 

aos 15 de junho de 2020. 
484 Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses em https://jornalistas.eu/novo-codigo-deontologico/. 

Acesso aos 15 de junho de 2020. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf
https://jornalistas.eu/novo-codigo-deontologico/
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dispõe sobre a criação dos Conselhos de Redação, órgãos que ocupam papel relevante na 

apreciação de questões de natureza ética dos jornalistas e na participação dos profissionais 

da imprensa nas decisões das empresas de comunicação. Por todas essas razões, muito claro 

o forte papel ocupado pelo Estado na estrutura de autorregulação da imprensa portuguesa485. 

 

Na Espanha, a autorregulação foi implementada de forma pioneira na região da 

Catalunha, por meio do Conselho de Informação, criado pelo Colégio Oficial de Periodistas 

da Catalunha em março de 1997 para velar pelo cumprimento do seu Código Deontológico. 

Dois anos depois da sua constituição, o Conselho de Informação obteve personalidade 

jurídica própria, passando a adotar a designação Fundação Conselho de Informação da 

Catalunha (FCIC), mantendo o objetivo primário de ser um órgão de arbitragem privado e 

independente. Constituiu-se, assim, num órgão setorial de decisões de conflitos sob a ótica 

do respectivo Código de Ética Jornalística. 

 

Em nível nacional, a Federação das Associações de Periodistas da Espanha – FAPE 

implementou a sua Comissão Deontológica no ano de 2004. Mas desde 1993 já havia sido 

criado o Conselho Deontológico da Federação que, após algumas alterações nas suas 

composição, atribuições e denominação, finalmente, em julho de 2011, passou a designar-

se Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo (Comissão de Arbitragem, 

Queixas e Deontologia do Jornalismo)486. Composta em sua maioria por jornalistas 

profissionais indicados pela administração da FAPE, mas também por representantes da 

Academia e da sociedade, tem por função responder a consultas formuladas sobre questões 

éticas, além de decidir, arbitrar ou mediar conflitos relativos a questões deontológicas a ela 

submetidas. Dentre as sanções aplicáveis, além da publicação de relatórios e da veiculação 

de reprovações públicas, também pode recomendar o pagamento de indenizações487. 

 

Segundo JUAN CARLOS SUÁREZ-VILLEGAS, igualmente à grande maioria das 

entidades de autorregulação da imprensa, “[...] no se trata de un órgano disciplinario, sino 

                                                 

485 Lei nº 64/2007 (Estatuto do Jornalista) obtida em 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=938&tabela=leis&so_miolo=.  Acessada aos 15 

de junho de 2020. 
486 Cf. https://www.comisiondequejas.com/creacion/ . Acessado em: 16 de junho de 2020. 
487 Regulamento da Comissão de Arbitragem, Queixas e Deontologia dos Periodistas da Espanha, artigos 2º, 

3º, 9º e 10. Disponível em https://www.comisiondequejas.com/reglamento/. Acessado em: 16 de junho de 

2020. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=938&tabela=leis&so_miolo
https://www.comisiondequejas.com/creacion/
https://www.comisiondequejas.com/reglamento/
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de un mero órgano moral instituido por la FAPE para velar por el cumplimiento del Código 

Deontológico... No adopta sanciones sino un reproche moral”488 e 489. Em relação ao tipo 

de questões submetidas à Comissão da FAPE, praticamente a metade das queixas referem-

se a indagações sobre a veracidade das notícias publicadas por órgãos da imprensa 

espanhola, seguidas de querelas relativas a direitos de imagem e à intimidade, violações à 

honra e, em último lugar, afrontas a direitos de autor490.  

 

Voltada a também deliberar em averiguações de violação a condutas éticas realizadas 

por meio de publicações de conteúdos informativos que circulam na rede mundial de 

computadores, a Comissão de Arbitragem, Queixas e Deontologia do Jornalismo da FAPE 

divisa, na questão do exame da responsabilidade pelos comentários formulados por terceiros 

em reportagens publicadas na Internet, um dos mais relevantes desafios. Tende a sugerir aos 

órgãos de imprensa virtuais, nesta modalidade de casos, a exigência da identificação 

completa dos terceiros que farão comentários e a adesão prévia deles a um código ético 

redigido pelas plataformas. Orientam, ainda, os periódicos, em casos outros, a não tomar 

como verdades informações originadas nas redes sociais. Em relação aos blogs, dado o seu 

caráter personalíssimo, as recentes deliberações da Comissão da FAPE equiparam as 

manifestações de pensamento ali encerradas a artigos de opinião. Finalmente, no tocante ao 

sensacionalismo nos títulos, nos artigos digitais ou até no atinente à utilização de imagens 

fortes, tudo isso com o escopo de aumentar o número de visitas às páginas eletrônicas e, 

assim, majorar as receitas dos seus titulares, temas como esses têm sido recorrentes nos 

julgamentos da Comissão, sempre redundando em reprovações491.  

 

São escassas, no entanto, até o momento, as resoluções adotadas pela Comissão 

Deontológica da imprensa espanhola relativas a publicações digitais, o que não redundou, 

por ora, na necessidade da elaboração de um código de ética espanhol específico para a 

atuação no mercado da imprensa virtual. De todo modo, podemos divisar a iniciativa de 

alguns veículos daquele país, pelo menos de forma isolada, no sentido de inserirem nos seus 

                                                 

488 Tradução livre: “Não é um órgão disciplinar, mas um mero órgão moral estabelecido pela FAPE para 

garantir o cumprimento do Código de Ética ... Não adota sanções, mas uma censura moral”. 
489 SUÁREZ-VILLEGAS, Juan Carlos. La Comisión de Deontología como referente de la autorregulación del 

periodismo: apuntes doctrinales sobre el periodismo digital. Communication & Society, Pamplona, vol. 28, n. 

3, pp. 135-150, 2015. p. 137. 
490 Idem,  p. 143. 
491 Ibidem, pp. 135-150, 2015. pp. 145-146. 
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manuais internos critérios específicos de abordagem de dilemas éticos do jornalismo, quando 

a atividade é exercida por meio da rede mundial de computadores. Tomemos por exemplo o 

grupo de comunicação espanhol El País que, na última revisão efetuada no seu manual de 

estilo, em 2014, adaptou as suas normas de estilo e deontológicas ao jornalismo no ambiente 

virtual, atribuindo, aliás, a demora de seis anos para a publicação desta última edição à “[...] 

irrupción de Internet en el ecosistema de la producción y distribución de información que, 

en sus esencias, había cambiado solo de forma muy marginal en las últimas décadas...”492-

493. 

 

Na Noruega, país com forte tradição de liberdade de imprensa, a cantora, ativista 

política e então Ministra da Cultura Åse Kleveland, em 1993, para evitar uma inédita 

implementação de órgãos estatais de regulação da mídia no país, provocou os titulares dos 

órgãos de comunicação a remodelarem o sistema de autorregulação então vigente — eram 

várias entidades — para que se constituísse uma única instituição apta a resolver reclamações 

referentes à atividade jornalística difundida por qualquer formato, impresso ou não. Passados 

alguns anos, no início de janeiro de 1996, o Pressens Faglige Utvalg – PFU, ou Comissão 

de Reclamações da Imprensa, foi, assim, renovado, passando a ter a atribuição de processar 

as reclamações éticas relativas não somente às matérias jornalísticas e aos artigos de opinião 

veiculados na mídia impressa como, igualmente, àquelas relacionadas às difusões na 

televisão e nos rádios, incumbência, essa última, até então exercida pela Klagenemda. De 

fato, como ponderado por JOHAN LIDBERG ao estudar o desenvolvimento do modelo 

norueguês de autorregulação da imprensa: 

 

The Norwegian Government also came to understand that a statutory system 

would be problematic from a freedom of speech/press perspective, and so it 

changed course from pushing for legislation to encouraging a one-stop-shop 

model that remained firmly grounded in the industry, but was still independente 

and retained integrity. The outcome was that the PFU was given expanded powers 

to handle and decide on complaints, regardless of the media format.494-495 

                                                 

492 Tradução livre: “[...] a irrupção da Internet no ecossistema da produção e distribuição de informações que, 

em sua essência, havia mudado apenas muito sutilmente nas últimas décadas”. 
493 GRIJELMO, Álex. El País: Libro de Estilo. 22. ed. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. L, 2014. 

Prólogo à atual edição. 
494 Tradução livre: “O governo norueguês também entendeu que um sistema previsto em Lei seria problemático 

do ponto de vista da liberdade de expressão / imprensa e, portanto, alterou posicionamento no sentido do 

anterior pressionamento por uma legislação para o de incentivar um modelo de atuação abrangente que 

manteria fundamentos firmes no setor, mas, ainda assim, seria independente e íntegro. O resultado foi que a 

PFU recebeu amplos poderes para lidar e decidir sobre reclamações, independentemente do formato da mídia”. 
495 LIDBERG, Johan. A one-stop shop for grievances: Norway’s self-regulation model as a way to rebuild trust 

in Australian journalism. Australian Journalism Review, St. Lucia, vol. 33, n. 2, pp. 113-127, 2011. p. 115. 
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Esse modelo de autorregulação da mídia por meio de uma única entidade e 

constituída por titulares de veículos da imprensa que representam tanto a mídia impressa, 

quanto a audiovisual e radiofônica, adaptou-se, na sequência, aos novos desafios da 

sociedade em rede mediante a constante atualização dos seus membros, capacitando-os a 

lidar com as novas tecnologias e o modo como a notícia hoje é difusamente produzida, 

difundida e consumida. Nesse sentido: 

 

This was assured by recruiting new committee members and by making sure that 

the PFU secretariat, which prepares the complaints before they go before the 

committee, incorporated this knowledge. Responding to this challenge 

nevertheless engaged the PFU in a steep learning curve. Its second challenge 

arose from the new need to handle online publications in an increasingly 

converged media milieu. One of the pivotal points considered here has been the 

“rolling deadlines”. that have significantly sped up publication and at times lead 

to less good decisions being made – particularly regarding the use of images. This 

challenge is ongoing and was again dealt with by making sure both the committee 

members and the secretariat had the background needed to handle such 

complaints.496-497 

 

Seguindo um modelo diametralmente oposto, a Lituânia, país cuja recente 

independência ocorreu no início da década de 1990 e é carente de uma tradição democrática 

arraigada, teve a autorregulação da imprensa implementada diretamente pelo Estado, a partir 

da edição da Lei de Prestação de Informações ao Público, de 2 de julho de 1996, cuja última 

redação é de 23 de dezembro de 2015498. Diploma voltado não somente a regulamentar o 

procedimento para a coleta, a produção, a publicação e a divulgação de informações públicas 

em geral, como, igualmente, os direitos, deveres e responsabilidades dos produtores e 

disseminadores de informações jornalísticas e das instituições que regulam as suas atividades 

(artigo 1º). 

                                                 

496 Tradução livre: “Isso foi assegurado com o recrutamento de novos membros do comitê e a garantia de que 

o secretariado da PFU, que prepara as reclamações antes que elas sejam encaminhadas ao comitê, incorporasse 

esse conhecimento. Responder a esse desafio, no entanto, envolveu a PFU em uma curva acentuada de 

aprendizado. Seu segundo desafio surgiu da nova necessidade de lidar com publicações on-line em um 

ambiente de mídia cada vez mais convergente. Um dos pontos centrais considerados aqui foram as demandas 

por rápida veiculação de matérias. que aceleraram significativamente a publicação e, às vezes, levam a menos 

decisões boas sendo tomadas - principalmente com relação ao uso de imagens. Esse desafio está em andamento 

e continua sendo tratado, a partir da certificação de que os membros do comitê e o secretariado tenham a 

formação necessária para para lidar com essas queixas.”. 
497 LIDBERG, Johan. A one-stop shop for grievances: Norway’s self-regulation model as a way to rebuild trust 

in Australian journalism. Australian Journalism Review, St. Lucia, vol. 33, n. 2, pp. 113-127, 2011. p. 118. 
498Disponível em https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2865241206f511e687e0fbad81d55a7c?jfwid=1clcwosx33. Acessada aos 

17 de junho de 2020. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2865241206f511e687e0fbad81d55a7c?jfwid=1clcwosx33
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2865241206f511e687e0fbad81d55a7c?jfwid=1clcwosx33
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Típica Lei de Imprensa, a Lei de Prestação de Informações ao Público da Lituânia 

define alguns conceitos — atribuição normalmente exercida pela doutrina — como vida 

privada, opinião, direito de crítica, desinformação e figura pública (art. 2º); dedica todo um 

capítulo à liberdade de imprensa e ao sigilo de fonte (artigos 4º a 12); para, na sequência, 

dispor sobre direitos à honra (artigo 13), à privacidade (artigo 14), acerca do direito de 

resposta (artigo 15) e sobre a proteção aos menores (artigo 17). Já a partir do artigo 41 da 

Lei, são prescritas regras que compõem as normas deontológicas orientadoras do jornalismo 

lituano, como os deveres de imparcialidade, de checar as fontes com acuidade, de não se 

pressionarem as fontes para a obtenção de informações, de não se captarem imagens privadas 

sem o consentimento do retratado, além de diversas outras regras que normalmente estariam 

inseridas em códigos de ética profissionais espontaneamente redigidos pelos interessados. 

 

A partir do artigo 45 do aludido Diploma lituano, são estabelecidas as regras que 

disciplinam a autorregulação no país, como as relativas à implementação da entidade 

reguladora pelo governo (artigo 45), à criação de uma Comissão de Ética (artigo 46) e de 

uma comissão específica para regular as atividades de rádio e televisão (artigos 47 e 48). 

Finalmente, os artigos 49 e 50 da Lei de Prestação de Informações ao Público da Lituânia 

introduzem a figura do Inspetor de Ética Jornalística, espécie de ombudsman do setor 

indicado pelo Parlamento. 

 

As decisões da Comissão de Ética relacionadas a faltas deontológicas de jornalistas 

devem ser, ainda segundo a Lei de Prestação de Informações ao Público da Lituânia, 

imediatamente publicadas no mesmo veículo ou plataforma em que o agravo foi veiculado. 

De um perfunctório exame da forma como estabelecida a autorregulação da imprensa na 

Lituânia, podemos concluir, portanto, pela forte presença estatal, ao menos na 

implementação do sistema, já que todo resultante de um modelo esboçado em Lei.  

   

Com a ampla convergência comunicativa para as plataformas virtuais, de modo que 

toda natureza de conteúdo — audiovisual, musical, informativo, mensagens — convirja para 

a rede mundial de computadores, recomendável que as entidades de autorregulação não 

sejam compartimentadas por tipos de mídias, digitais ou impressas. Contrariamente, e 

seguindo o modelo norueguês acima mencionado, a atuação das entidades autorreguladoras 

deve estar focada nos conteúdos. Assim, conveniente que um mesmo órgão regulador tenha 
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atribuição de atuar nos conflitos gerados por matéria informativa, pouco importando se fora 

veiculada na televisão, na mídia impressa ou em plataforma digital. Para isso, no entanto — 

e repita-se — necessária a capacitação dos membros dos órgãos, bem como dos que lhes dão 

suporte. Veremos, em algumas linhas, um par de exemplos da experiência europeia de 

autorregulação da imprensa especificamente no atinente a conteúdo publicado no ambiente 

virtual. 

 

Na Alemanha, por exemplo, o Presserat, ou Conselho de Imprensa Alemã, formado 

por duas organizações do campo editorial (Associação Federal de Editores Digitais e de 

Jornais e Associação Alemã de Editoras de Revistas) e por duas entidades de classe de 

jornalistas (Associação Alemã dos Jornalistas e União Alemã dos Jornalistas), tem por 

atribuição, de um lado, proteger a liberdade de imprensa e, de outro, a velar pela reputação 

da imprensa alemã. Essas quatro organizações indicam, em conjunto, os 28 membros do 

Plenário da entidade, que julgarão, separados em Turmas ou Comitês de Reclamação, 

demandas formuladas com base no código de ética próprio da instituição499. Interessante 

destacar a presença de entidades da chamada media online dentre as que indicam os membros 

que comporão os Comitês do Conselho de Imprensa alemã, habilitados, portanto, a lidar com 

as peculiaridades do ambiente virtual. 

 

O Conselho de Imprensa da Holanda também se adaptou aos impactos das novas 

tecnologias comunicativas a partir da nova redação atribuída aos itens 5.4 e 5.5 dos seus 

Guidelines, já em de 2010, segundo os quais o titular do órgão virtual da imprensa será 

responsável pelos comentários de terceiros postados na sequência de artigos publicados na 

rede mundial de computadores, ainda que não tenha de antecipadamente fiscalizá-los, 

devendo, no entanto, removê-los após a devida provocação500.   

 

Outra questão que demandou atenção de vários Conselhos de Imprensa é se eles 

teriam competência para processar reclamações relativas a conteúdos não necessariamente 

produzidos por jornalistas, questão atual porque, principalmente na rede mundial de 

computadores, não há como se certificar que todo conteúdo informativo é redigido e 

difundido por jornalistas. Em geral, na Europa, não são aceitos reclamos éticos sobre 

                                                 

499 Dados sobre o Presserat disponível em https://www.presserat.de/. Acessado em: 18 de junho de 2020. 
500 Conforme https://www.rvdj.nl/english/guidelines. Acessado em: 18 de junho de 2020. 

https://www.presserat.de/
https://www.rvdj.nl/english/guidelines
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material não editado pelos titulares dos órgãos, como comentários, sobre os quais, no 

máximo, poderia ser demandar uma recomendação de exclusão. Na Grã-Bretanha, por 

exemplo, orienta-se que o código deontológico seja acatado por todos que contribuem para 

publicações informativas, não somente por jornalistas501. Em relação a blogueiros, os 

Conselhos de Imprensa europeus tendem a processar querelas éticas relacionadas aos seus 

trabalhos, dês que eles se considerem jornalistas ou atuem como se jornalistas fossem. 

Igualmente, material postado no Facebook, Twitter ou no Youtube, quando essas 

plataformas são utilizadas como ferramentas de disseminação de informações de natureza 

jornalística, nestes casos, o conteúdo é tratado pelos Conselhos de Imprensa como 

jornalístico, independentemente da plataforma em que efetivamente divulgado. 

 

 

11.3.2. Críticas à autorregulação da imprensa: o caso da PCC britânica 

 

Como vimos, vários são os desafios da autorregulação da imprensa. No tocante a 

conteúdo jornalístico difundido por meio das mídias digitais, já apontamos, dentre outros, 

um possível conflito de interesse dos titulares das plataformas virtuais, cujo lucro pode ser 

incrementado a partir da majoração do número de acessos às suas páginas eletrônicas, de 

cliques, o que, muitas vezes se obtém com a divulgação de material sensacionalista, 

direcionado e, em geral, pouco comprometido com a verdade. Nesse contexto, altamente 

questionável a legitimidade de um modelo autorregulatório. 

 

Também sob a ótica da eficácia, várias críticas já foram lançadas à autorregulação da 

imprensa. Para ilustrar o problema, tomemos o exemplo da PCC inglesa, entidade que, 

pioneira e de atuação paradigmática na autorregulação do setor na Grã-Bretanha, teve o seu 

modelo de atuação contestado a partir das críticas ao modo como enfrentou graves 

escândalos envolvendo a imprensa local. 

 

No ordenamento da Grã-Bretanha, não divisamos uma lei especialmente dedicada à 

regulamentação da atividade jornalística. A entidade que, de 1991 até setembro de 2014, 

exercia a autorregulação da imprensa britânica era a Press Complaints Comission. Fora 

                                                 

501 HULIN A.; STONE, M. (ed.). The online Media Self-Regulation Guidebook. Viena: OSCE - Representative 

on Freedom of the Media, 2013. pp. 92-93. 
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precedida pelo Press Council, organização estabelecida em 1953 como resposta a prenúncios 

de uma regulação estatal e que atuou timidamente para manter a qualidade da informação 

jornalística em bons patamares até mesmo em virtude da baixa aderência dos órgãos de 

imprensa que colaboravam com as suas atividades e acatavam as suas sugestões. A PCC, por 

outro lado, ou a Comissão de Reclamações da Imprensa britânica, como livremente 

traduzimos, obteve a adesão de grande parte dos veículos do país de modo a fazer com que, 

mesmo carente de competência para aplicar multas, seu código deontológico fosse aplicado 

pelas entidades reguladas. Em casos de violações éticas, a Comissão detinha atribuições para 

instaurar procedimentos que poderiam redundar na emissão de recomendações ou 

advertências públicas, difundidas pelos veículos cujos titulares eram ligados à entidade 

reguladora. 

 

Segundo o relatório oficial publicado em novembro de 2012 e elaborado no bojo de 

longa investigação voltada a reformular o pioneiro modelo de autorregulação exercido pela 

Press Complaints Commission (PCC) desde o início da década de 1990 na Grã-Bretanha:  

 

The primary function of the newly incorporated PCC was to provide an effective 

means of redress for complaints made by members of the public against the press, 

including the ability to consider accusations of unfair treatment and unwarranted 

infringements of privacy. In addition, the Commission was to “publish, monitor 

and implement a comprehensive code of practice for the guidance of both the press 

and the public”, as well as to operate a 24-hour hotline for complainants.502-503. 

 

Nesse sentido, o artigo 53.1 dos seus Estatutos dispunha, como objetivo central da 

entidade: 

 

The primary function of the Commission shall be to consider, and adjudicate, 

conciliate and resolve or settle by reference to the Press Code of Practice 

promulgated by PressBoF for the time being in force complaints from the public 

of unjust or unfair treatment by newspapers, periodicals or magazines and 

unwarranted infringements of privacy through material published in newspapers, 

periodicals or magazines (in each case excluding advertising by third parties) or 

in connection with the obtaining of such material but shall not consider complaints 

of any other nature.504 

                                                 

502 Tradução livre: “A principal função do tecém estabelecido PCC era fornecer um meio eficaz de reparação 

de reclamações formuladas pelo público contra a imprensa, incluindo a capacidade de considerar acusações de 

tratamento injusto e violações injustificadas da privacidade. Além disso, o Comitê deveria “publicar, monitorar 

e implementar um código de prática abrangente para orientação da imprensa e do público”, além de operar uma 

linha direta de 24 horas para os reclamantes.” 
503 LEVESON, Justice. An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press – Report. Volume I. 

Londres: The Stationery Office Limited, 2012. p. 220. 
504 Tradução livre: “A principal função da Comissão será conhecer e julgar, conciliar e resolver aplicando o 

Código de Práticas de Imprensa promulgado pela entidade mantenedora da PCC (PressBof), as queixas do 
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Ao atuar, a PCC não detinha poderes para intimar partes, nem requisitar documentos. 

Exercia o seu múnus regulatório mediando interesses dos envolvidos num caso específico 

para obter uma solução amigável. Caso não lograda a realização de acordo, poderia publicar 

uma nota, enviar advertência ao editor responsável pelo jornalista que teria atuado em 

desacordo com as normas deontológicas ou advertir os editores por meio de ofício aos 

titulares da empresa jornalística. Além disso acompanhava, preventivamente, medidas 

adotadas pela imprensa para evitar a repetição de violações éticas. 

 

Além dessa ausência de poderes para determinar condutas e impor penalidades, 

outras limitações poderiam ser destacadas da atuação da PCC, segundo o extenso relatório 

elaborado para revisar o seu modelo regulatório. Dentre elas, a impossibilidade de atuar de 

ofício ou caso provocada por pessoa que não seja a diretamente afetada pela conduta antiética 

do órgão de imprensa. A PCC tampouco avaliava condutas objeto de discussão já submetida 

ao Poder Judiciário ou violações que a entidade entendia fossem de conveniente deliberação 

por autoridade estatal. Finalmente, vale destacar o fato de que a PCC unicamente processava 

reclamações relacionadas a afrontas ao código perpetradas por meio de jornais ou revistas 

impressas ou de página na Internet mantida por esses mesmos veículos da mídia tradicional. 

Importante limitação da debatida Comissão, essa última, no contexto atual em que grande 

parte do conteúdo informativo, como se viu, é produzido descentralizada e horizontalmente, 

para difusão em redes sociais, blogs e em outras plataformas virtuais da rede mundial de 

computadores.505 

 

A insatisfação com o modelo autorregulador protagonizado pela PCC, no entanto, 

não emergiu em razão dessas acima aludidas limitações. Transbordou a partir do momento 

em que ficou evidenciada a inaptidão da entidade em lidar com rumoroso caso de grampos 

realizados em telefones de celebridades, políticos e de membros da realeza britânica, em 

benefício do periódico “News of The World”, jornal à época controlado pelo magnata das 

comunicações Rupert Murdoch. 

                                                 

público sobre tratamento injusto irregular por parte de jornais, periódicos ou revistas e violações injustificadas 

da privacidade por meio de material publicado em jornais, periódicos ou revistas (em todos os casos, exceto 

publicidade de terceiros) ou relativas à obtenção desse material, no entanto não conhecendo queixas de 

qualquer outra natureza”. 
505 LEVESON, Justice. An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press – Report. Volume I. 

Londres: The Stationery Office Limited, 2012. p. 225. 
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Fato é que, a partir do final de 2013, e culminando com o encerramento total das 

atividades da PCC, em 2014, a atividade de autorregulação da imprensa britânica sofreu 

profunda alteração. Nova entidade foi criada, a Independent Press Standards Organisation 

- IPSO, que logo agregou em torno de 1.500 periódicos impressos e mais de 1.000 

publicações virtuais. Entidade, essa, agora dotada de poderes para determinar a publicação 

de retratações ou de direitos de resposta, além de, inclusive, aplicar pesadas multas aos 

órgãos de imprensa que, em caso de reiterações nas violações apuradas, podem atingir o 

valor de 1 milhão de libras. 

 

Como vimos, desde 2014 e no atual cenário britânico, a autorregulação da imprensa 

está a cargo da ISPO, responsável por processar reclamações sobre violações ao seu código 

de ética atribuídas à maior parte dos veículos da mídia impressa da Grã-Bretanha e das 

páginas por eles mantidas na rede mundial de computadores. Especificamente para questões 

relacionadas a conteúdo sexualmente violador aos interesses dos menores e a pornografia 

explícita na Internet, a autorregulação é protagonizada pela já mencionada IWF.  

 

Finalmente, não podemos olvidar o Office of Communications - OFCOM, entidade 

reguladora britânica com atribuição legal para dirimir conflitos relativos à comunicação, 

especificamente atinentes à telefonia fixa e móvel, Internet, televisão, rádios, correios e 

radiofrequências. Além de questões relacionadas à infraestrutura das empresas reguladas e 

de natureza consumerista, o OFCOM também lida — nos termos da Seção 13, do 

Communications Act de 2003506 — com reclamações sobre conteúdos ofensivos veiculados 

nas televisões e nos rádios, além de violações à privacidade dos consumidores. O OFCOM 

não processa conflitos relacionados a conteúdos veiculados por jornais impressos e revistas, 

mesmo nas suas páginas da Internet.  

 

No início de 2020, no entanto, foram anunciados estudos voltados à ampliação das 

atribuições do OFCOM, para atuar também na regulação de material difundido 

exclusivamente na rede mundial de computadores. Antecipou-se a intenção de a entidade 

passar a estimular as plataformas para que elas derrubem veiculações ofensivas e, 

igualmente, para o órgão incentivar os titulares de aplicações de Internet a publicarem e a 

                                                 

506 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/section/13. Acesso aos 23 de junho de 2020. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/section/13
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fazerem cumprir seus próprios termos e condições pelos usuários dos serviços ofertados na 

rede507. Tudo isso, indicando um viés de maior presença estatal na resolução de conflitos de 

imprensa no ambiente virtual britânico e ressalvando, assim, um pouco mais a tradição de 

autonomia autorregulatória da imprensa da Grã-Bretanha na resolução dos conflitos gerados 

pelas suas publicações. 

 

Apartando-nos um pouco do exemplo britânico, podemos assistir a iniciativas 

pontuais da imprensa europeia, indicando a utilização progressiva de importantes 

ferramentas de autorregulação por veículos daquele continente no ambiente virtual.  

 

A BBC, por exemplo, na sua plataforma digital, incrementou a transparência da sua 

atuação por meio da contínua divulgação de como são adotadas as suas resoluções editoriais. 

Para tanto, lançou mão da publicação dessas informações em blogs como o About the BBC 

Blog508 e o BBC Academy, esse último, voltado a debater com o público questões sobre a 

técnica e a ética do grupo de comunicação na produção dos conteúdos jornalísticos que 

veicula509.  

 

O periódico italiano La Reppublica, em sua versão digital, há vários anos divulga os 

vídeos das reuniões de pauta comandadas pelos editores chefes e diretores de redação, 

apontando aos leitores os caminhos traçados pelo órgão de imprensa desde a concepção de 

uma ideia de matéria jornalística até a final publicação das suas reportagens510.  

 

Outra importante ferramenta de autorregulação tendente a majorar a transparência do 

veículo de imprensa digital é a dedicação de espaço de destaque a seções dos órgãos de 

comunicação virtual especialmente dedicados à veiculação de erratas, iniciativa muito bem 

explorada pelo periódico holandês NOS511. 

 

Alguns grupos de comunicação vão além, disponibilizando, por exemplo salas de 

                                                 

507 Conforme WHAT powers will Ofcom have to regulate the internet? The Guardian, 12 fev. 2020. Disponível 

em: https://www.theguardian.com/media/2020/feb/12/what-powers-ofcom-have-regulate-internet-uk. 

Acessado em: 23 de junho de 2020. 
508 Disponível em https://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc. Acessado em: 24 de junho de 2020. 
509 Disponível em https://www.bbc.co.uk/blogs/academy.  Acessado em: 24 de junho de 2020. 
510 Conforme https://video.repubblica.it/rubriche/repubblica-domani.  Acesso aos 24 de junho de 2020. 
511 Conforme podemos constatar em https://nos.nl/herstel/. Acesso em 24 de junho de 2020. 

https://www.theguardian.com/media/2020/feb/12/what-powers-ofcom-have-regulate-internet-uk
https://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc
https://www.bbc.co.uk/blogs/academy
https://video.repubblica.it/rubriche/repubblica-domani
https://nos.nl/herstel/
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bate papo virtual para discussões com os jornalistas, como o já há alguns anos realizado pelo 

periódico virtual francês Rue89, e abertura de fóruns de debate no Twitter, tal qual 

protagonizado pelo The Guardian.  

 

São, todas essas, ferramentas isoladas que podem ser utilizadas – independentemente 

de um sistema centralizado e robusto de autorregulação – por grupos de comunicação sem 

que incorram em grandes ônus financeiros nem a perda de autonomia editorial. 

 

Em adição, respondendo à indagação sobre a conveniência de ombudsmen atuarem 

junto a grupos de comunicação e plataformas digitais, mesmo na era da predominância da 

mídia não impressa, JEFFREY DVORKIN esclarece512: 

 

It’s clear that the role of the Ombudsman is evolving into something more than a 

defensive or reactive responder. The Ombudsman has a primary obligation to the 

public and the reasoning should be as transparent and accountable as possible. 

At the same time, the Ombudsman can play a more useful role offline by assuming 

the role of “trusted adviser” to the newsroom and Media self-regulation 

mechanisms in the online world to management by pointing out where the training 

needs are and how the public’s perception of the media is changing.513 

 

Isso, ponderando, em relação aos ombudsmen no atual contexto da sociedade em 

rede, que deverão atuar para legitimar e autorregular a atividade da imprensa de outra forma. 

Trabalharão em conjunto com blogueiros ligados aos próprios veículos. Não como os 

clássicos ouvidores que quedavam inertes, pelo menos no tocante ao recebimento de 

reclamos.  

 

That means being more pro-active in scouring the Web for postings that can help 

media do a better job. It’s like playing offense and not always defense when it 

comes to identifying ethical issues in journalism. It’s being a more effective 

linkage among the public, the media and the blogosphere. It’s being a true agent 

for ‘citizen journalism’514. 

                                                 

512 HULIN A.; STONE, M. (ed.). The online Media Self-Regulation Guidebook. Viena: OSCE - Representative 

on Freedom of the Media, 2013. pp. 85-86. 
513 Tradução livre: “É claro que o papel do Ombudsman está se transformando em algo mais do que um defensor 

reativo ou defensivo. O Provedor de Justiça tem uma obrigação primária perante o público e o raciocínio deve 

ser o mais transparente e responsável possível. Ao mesmo tempo, o Ombudsman pode desempenhar um papel 

também útil offline assumindo o papel de "consultor de confiança" da redação e dos mecanismos de 

autorregulação da mídia no mundo on-line, apontando onde estão as necessidades de treinamento e como está 

a percepção do público enquanto a mídia está mudando.”. 
514 Tradução livre: “Isso significa ser mais proativo em vasculhar a rede mundial de computadores em busca 

de publicações que possam ajudar a mídia a fazer um trabalho melhor. Atuar ativamente e não se limitar a 

defender quando se trata de identificar questões éticas no jornalismo. É uma ligação mais eficaz entre o público, 

a mídia e a blogosfera. Atuando como um verdadeiro agente do 'jornalismo cidadão'”. 
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ADELINE HULIN, em relação à atividade dos Conselhos Editoriais (Press 

Councils), geralmente estabelecidos por grupos de editores e de titulares de órgãos da 

imprensa para debater e manter os melhores padrões éticos no desenvolvimento das suas 

atividades, destaca a plena capacidade de esses importantes órgãos de autorregulação – já 

presentes em vários países – atuarem sobre o conteúdo jornalístico veiculado na rede 

mundial de computadores.  No entanto, em alguns países, há a necessidade de alterações 

estatutárias nos Conselhos Editoriais para que permitam a adesão de órgãos informativos 

exclusivamente virtuais no sistema, além de uma promoção para que essa adesão seja 

relevante515. 

 

Outra questão relevante para a resolução dos conflitos no ambiente online, mesmo 

por meio da autorregulação, é a adaptação que as entidades autorreguladoras, como os 

Conselhos Editoriais, deverão tolerar nos prazos máximos – entre as veiculações e os 

reclamos – para a avaliação das faltas éticas. Quiçá, alterando os seus estatutos. Questão, 

aliás, que mereceria um estudo próprio: a dos impactos das novas tecnologias comunicativas 

na apreciação da prescrição das pretensões referentes a delitos relativos à manifestação de 

pensamento praticados na rede mundial de computadores. 

 

Vimos, em capítulo precedente, que o Facebook, em nítida resposta autorregulatória 

a pressões sociais, implementou o Facebook Oversight Board, órgão recursal de exame de 

reclamações e pleitos de âmbito internacional da plataforma, afetado para atuar 

especificamente em assuntos estratégicos ou reputados de maior relevância pelo colegiado. 

Órgão que no dia 5 de maio de 2021 divulgou histórica decisão sobre a suspensão do perfil 

do ex-Presidente norte-americano Donald Trump da plataforma em razão de postagens por 

ele efetuadas relacionadas ao episódio da invasão do Capitólio por apoiadores seus. Apesar 

de ter endossado a suspensão do referido perfil, determinou um limite temporário de seis 

meses para reavaliação das medidas, bem como necessidade de futuras sanções deste tipo 

sejam acompanhadas de motivação mais clara. 

 

 

                                                 

515 HULIN A.; STONE, M. (ed.). The online Media Self-Regulation Guidebook. Viena: OSCE - Representative 

on Freedom of the Media, 2013. p. 89. 
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10.4. Autorregulação da atividade comunicativa no Brasil 

 

No País, excetuado o setor publicitário, podemos dizer serem muito tímidas, 

praticamente inexistentes, as iniciativas de autorregulação da atividade comunicativa. Como 

já mencionamos, possível identificar recentes ações adotadas por grupos brasileiros de 

comunicação contra a proliferação de fake news como a da Agência Lupa, da Folha de S. 

Paulo, e a do portal Fato ou Fake, vinculado ao Grupo Globo. Isso, sem contar com os 

intentos de associações independentes como as já aludidas Aos Fatos e Boatos.org, 

igualmente voltadas à checagem de informações publicadas em páginas nacionais da rede 

mundial de computadores.  

 

Também merece nota, a pioneira implementação do ombudsman do Grupo Folha, 

iniciativa até então inédita no País, inicialmente conduzida pelo colunista Caio Túlio Costa 

em setembro de 1989 e seguida, de forma acanhada e isolada, por outros veículos de 

comunicação. Segundo FERNANDO OLIVEIRA PAULINO e MADALENA OLIVEIRA, 

a adoção de um ombudsman por órgãos imprensa é:  

 

[...] uma opção livre do jornal, que não segue nenhuma diretiva que o obrigue a 

manter essa função. Nesses periódicos, são competências gerais do ombudsman 

receber e analisar as queixas dos leitores e produzir uma coluna semanal que, 

nesses dois títulos, publica-se aos domingos. Ao contrário do que acontece nos 

meios audiovisuais, na imprensa, o ombudsman atua exclusivamente em função 

da informação sem mediar manifestações relacionadas com o entretenimento.516 

 

Já no domínio do mercado publicitário brasileiro, podemos asseverar os avanços na 

autorregulação, ali implementada de forma centralizada por instituições que congregam 

entidades de todo o País. Dentre elas, vale destacar inicialmente o Conselho Executivo das 

Normas-Padrão – CENP, constituído em dezembro de 1998 para atualizar as Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária inicialmente aprovadas em 1957 e mantido exclusivamente pelo 

setor privado para assegurar boas práticas comerciais entre anunciantes, agências de 

publicidade e veículos de comunicação. 

 

Dentre os órgãos do CENP, podemos considerar de papeis mais relevantes para a 

                                                 

516 PAULINO, Fernando Oliveira e OLIVEIRA, Madalena. Ombudsman em veículos de Comunicação do 

Brasil e de Portugal: reflexão sobre atividades desenvolvidas entre 1989-2013. Brazilian Journalism Research, 

Brasília, vol. 10, n. I, pp. 64-81, 2014. p. 72. 
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persecução da sua atividade-fim o Conselho Superior das Normas-Padrão, órgão normativo, 

e o Conselho de Ética, o órgão competente para conciliação e mediação, bem como para 

arbitrar conflitos entre agentes e interesses do mercado no atinente às Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária. Apesar da sua natureza de associação e de ser regido exclusivamente 

por normas de direito privado, a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe “[...] sobre 

as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de 

publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda”, reconhece a relevância 

das atribuições autorreguladoras do CENP ao estabelecer, no seu artigo 4º, § 1º e no tocante 

à qualificação das agências a serem contratadas pelas esferas administrativas, que:   

 

O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste 

artigo poderá ser obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - 

CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais 

que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente, 

legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas 

de agências de propaganda. 

 

Vale sublinhar que, em mais de uma oportunidade, o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE reconheceu que o marco regulatório estatal do setor publicitário 

incentiva as normas de autorregulação adotadas pelo CENP há décadas. Nessa esteira, 

merece destaque o julgamento da Consulta nº 60, de 2000, em que a citada autarquia federal 

reconheceu as premissas de autorregulação do CENP como adequadas às regras 

concorrenciais vigentes.  

 

O Tribunal de Contas da União, por sua vez, em 2007, na audiência pública 

conduzida pelo então Presidente da entidade, Ministro Marcos Vinicios Vilaça, realizada 

para avaliar o modelo de contratação de agências pela administração pública, reconheceu, 

durante as diligências que julgou relevantes para formar o seu convencimento antes de 

deliberar no Processo nº 019.444/2005-2, o relevo das atribuições de CENP para a regulação 

da concorrência do setor em que atua. 

 

Outro bem-sucedido exemplo de autorregulação no País, igualmente adotado no setor 

publicitário, é o do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR. 

Precedida pela aprovação de um Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária por 

ensejo do 3º Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1978, em São Paulo, no ano 

seguinte, a então Comissão Nacional de Autorregulamentação Publicitária foi fundada. Em 
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maio de 1980, passou a ter a atual denominação, bem como novos Estatutos, subscritos pelas 

mais representativas associações que congregavam as agências de publicidade, os 

anunciantes, os jornais, as televisões e as editoras de revistas517. Naquele ano, o CONAR já 

discutia questões relevantes, como, por exemplo, a publicidade de medicamentos com 

representantes do Ministério da Saúde. 

 

No decorrer destes mais de 40 anos de existência, o CONAR fez-se presente não 

somente na atividade que exerce com maior notoriedade — o julgamento de representações 

relativas a violações a normas do seu Código de Ética — como, também, discutiu projetos 

de lei voltados a regular o mercado publicitário, sempre fornecendo subsídios ao Poder 

Legislativo. Além disso, o CONAR auxiliou com sua expertise o Poder Judiciário, quando 

consultado como amicus cuirae em demandas de alta relevância social. Não bastasse, 

aprovou normas para o setor, autorregulamentando a produção e a veiculação de campanhas 

relacionadas a bebidas alcóolicas, defensivos agrícolas, armas de fogo, produtos e serviços 

para crianças e adolescentes e Internet móvel. Tudo, estabelecendo um marco regulatório 

hoje sedimentado nos anexos de letras “A” a “V” do seu Código e nas suas 9 (nove) Súmulas. 

 

Suas deliberações são normalmente acatadas voluntariamente, sendo raros os casos 

em que algum questionamento é submetido ao Poder Judiciário. Até mesmo, porque o Poder 

Judiciário reconhece a legitimidade da entidade e a sua profunda competência na 

autorregulação do setor. Tanto que, como já mencionamos, por ensejo do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 22, pelo Supremo Tribunal Federal, 

voltada a deliberar sobre suscitada omissão legislativa na regulamentação de propaganda de 

bebidas de teor alcóolico inferior a 13 graus Gay Lussac, o Colegiado da nossa Suprema 

Corte, em sessão Plenária, acatou, por maioria, a tese defendida pela Presidência do Senado 

Federal, no sentido da suficiência dos padrões já utilizados quanto às limitações de 

publicidade de cervejas e vinhos, notadamente em virtude da eficaz autorregulação 

publicitária realizada pela sociedade civil por meio do CONAR. 

 

Sob esse prisma, e nos termos do princípio da subsidiariedade invocado inicialmente 

                                                 

517 Os Estatutos Sociais primeiros do CONAR foram subscritos, dentre outros, por representantes da 

Associação Brasileira das Agências de Propaganda (ABAP), da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), 

da Associação Nacional de Jornais (ANJ), da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT), e da 

Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER). 
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pelo Senado Federal, seria dispensável uma iniciativa legiferante do Poder Público em temas 

cuja regulamentação é protagonizada pelo CONAR. O Estado, assim, somente deve agir 

quando a sociedade não puder, por sua própria força, satisfazer as exigências do bem comum, 

circunstância não divisada no caso então examinado em virtude da eficaz atuação do 

CONAR. 

 

Nesse cenário, considerando as “[...] normas validamente estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária”, o Supremo Tribunal Federal, em 

Sessão Plenária, reconheceu a inexistência da alegada omissão legislativa518. 

 

Podemos concluir, pois, pela maturidade do modelo autorregulatório adotado no 

setor publicitário, exercido ora por meio do CENP, ora através do CONAR. No entanto, e 

também como acima destacamos, no âmbito informativo, jornalístico, são tímidas e 

descentralizadas as iniciativas de autorregulação. Quiçá pela resistência desse setor a um 

controle, num cenário de jovem e titubeante democracia. 

 

Na oportunidade em que — por ensejo do julgamento da ADPF 130519 — o Supremo 

Tribunal Federal extirpou do ordenamento, em bloco, a Lei de Imprensa (Lei Federal nº 

5.250, de 1967), os Ministros da mais alta Corte do País não economizaram tinta ao registrar 

nas centenas de páginas do respectivo Acórdão profundas lições doutrinárias sobre a 

liberdade de imprensa e acerca do direito de informar e de ser informado. Especificamente 

sobre a relação entre Estado e Imprensa, logo na ementa do Acórdão, no item de número 9, 

destacou-se decorrer “[...] da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a 

autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua 

liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil.”.  

 

Mesmo o voto vencido proferido pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF 130 e que 

julgava a ação parcialmente procedente para declarar não recepcionados pela Constituição 

Federal de 1988 somente alguns artigos da Lei de Imprensa de 1967, após um rico estudo de 

Direito Comparado entre ordenamentos em que se regula a atividade jornalística, o aludido 

                                                 

518 STF, ADO 22, Sessão Plenária, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada improcedente por v.u. aos 22 de abril 

de 2015 e publicada no DJe aos 3 de agosto de 2015. 
519 STF, ADPF 130, Sessão Plenária, Rel. Min. CARLOS AYRES BRITO, julgada procedente por maioria aos 

30 de abril de 2009 e publicada no DJe aos 6 de novembro de 2009. 
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Magistrado igualmente ressaltou a conveniência de a atividade informativa ser autorregulada 

ao ponderar que a norma então em debate “[...] deve ser substituída por uma nova lei, que 

seja aberta, na medida do possível, à autorregulação, fixando, dessa forma, princípios gerais 

e normas instrumentais de organização e procedimento”. 

 

CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, sob o mesmo prisma, ao debater o atual 

cenário de regulamentação da atividade informativa, destaca: 

 

A autorregulação é a melhor saída, a mais legítima e a mais eficaz, para essa e 

outras situações. Uma nova lei de imprensa apenas aumentaria a confusão e a 

insegurança jurídicas. Infelizmente, como um subproduto da já mencionada 

atitude de arrogância dos comunicadores, que também — para piorar — são 

capazes de adotar as piores práticas do espírito de corpo exagerado, não se veem 

muitos sinais de disposição de sua parte para, de fato, se regularem rigorosamente 

antes que o Estado encontre amparo social e político suficiente para fazê-lo. 

Mesmo iniciativas simples, como a instituição de ouvidorias públicas ou posições 

de ombudsman, são raridade nos veículos de comunicação brasileiros (contam-se 

nos dedos das mãos os que as fizeram). 

(...) 

O que não é admissível é que o Estado tente criar mecanismos que pretensamente 

falem em nome de toda a sociedade e que, provavelmente, serão aparelhados com 

rapidez por partidos ou facções políticas para que estes façam o patrulhamento da 

atuação da imprensa. Também nesse caso, o amadurecimento da convivência 

democrática traçará os limites para a intervenção do Estado e forçará os veículos 

de comunicação a acionarem instrumentos de autorregulação em defesa de sua 

própria sobrevivência.520 

 

Autorregulação, aliás, preconizada nas Ementas 59521 e 85522, editadas por ensejo da 

conclusão da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios realizada pelo 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em agosto de 2016 sob a 

direção do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes. 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPG, de recentíssima vigência no País, por 

exemplo, inovou ao facultar, no seu artigo 50, aos controladores e operadores, 

individualmente ou por meio de associações, a formulação de regras de boas práticas e de 

                                                 

520 LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Censura judicial à imprensa no Brasil: autorregulação e maturidade 

democrática. Revista de Direito Administrativo – RDA, Belo Horizonte, n. 253, pp. 49-77, jan./abr. 2010. pp. 

75-76. 
521 Enunciado 59 – A obrigação de estimular a adoção da conciliação, da mediação e de outros métodos 

consensuais de solução de conflitos prevista no § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil aplica-se às 

entidades que promovem a autorregulação, inclusive no âmbito dos processos administrativos que tenham 

curso nas referidas entidades. 
522 Enunciado 85 – O Poder Público – inclusive o Poder Judiciário – e a sociedade civil deverão estimular a 

criação, no âmbito das entidades de classe, de conselhos de autorregulamentação, voltados para a solução de 

conflitos setoriais. 
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governança, o regime de funcionamento, procedimentos referentes ao processamento de 

reclamações e de petições de titulares, além da possibilidade de emitirem normas de 

segurança e sobre padrões técnicos, sem contar com a adoção de ações educativas e a 

implementação  de mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos. Tudo isso, 

delimitando as balizas de uma nítida autorregulação do setor e sem prejuízo de uma 

concorrência normativa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (art. 55-J da 

LGPD). 

 

Não há dúvidas da natural dificuldade de o Poder Judiciário deliberar em litígios que 

envolvam a liberdade de informar e de ser informado, de um lado, e, de outro, direitos 

fundamentais diversos como os de imagem, de privacidade e de autor. Para tanto, demanda-

se do julgador uma ponderação entre princípios, que deve ser efetivada casuisticamente de 

modo a se constatar, na hipótese em exame, quais terão precedência e quais cederão. Essa 

dificuldade, como vimos, é majorada exponencialmente no contexto de alta complexidade 

em que se desenvolvem as dinâmicas comunicativas da sociedade em rede. 

 

Por essas razões, salutar seria a adoção de iniciativas pelas próprias empresas de 

comunicação do País no sentido do estabelecimento de um cenário de autorregulação do 

setor a exemplo de como as associações que atuavam no ramo publicitário fizeram ao 

instituir, há décadas, o CONAR e o CENP. Conflitos seriam mais rapidamente dirimidos e 

certamente haveria menor resistência dos órgãos de comunicação em acatar as deliberações 

de uma entidade de autorregulação. Além disso, imunizados estariam os receios das 

empresas jornalísticas de ingerências exógenas nas suas pautas e na sua atividade editorial. 

Ingerências essas, aliás, recorrentemente suscitadas como lastro em não poucas reclamações 

deduzidas por entidades da comunicação perante o Supremo Tribunal Federal, voltadas a 

restabelecer a autoridade do quanto deliberado na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF nº 130 por meio da cassação de atos qualificados pelas reclamantes 

como de censura judicial. 

 

Na ausência de iniciativas espontâneas das empresas de comunicação voltadas ao 

estabelecimento de um modelo de autorregulação estruturado, o Estado, até mesmo com o 

escopo de desobstruir o Poder Judiciário do alto número de demandas, poderia, por meio de 

inovação legislativa, exercer uma conduta indutiva. Seria capaz, assim, de induzir a 

instituição de um cenário de autorregulação da comunicação social, em especial da imprensa, 
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por meio da edição de regras implementando, por exemplo, modelo análogo àquele adotado 

para o processamento de Direitos de Respostas, segundo o qual é necessária a superação de 

uma fase extrajudicial para que, somente então, possa ser deduzido o reclamo perante os 

órgãos jurisdicionais523.  

 

Nessa esteira, e ausente iniciativa espontânea do setor para estabelecer a 

autorregulação do setor — repita-se —, conveniente seria a edição de regra determinando a 

submissão prévia de pleitos como o ressarcitório, inibitório, de resposta ou de retificação de 

conteúdo, diretamente à empresa de comunicação responsável pela violação de direitos ou 

até mesmo a entidade autorreguladora para, somente após frustrada essa tentativa 

extrajudicial de resolução de conflito num prazo estabelecido na legislação, fosse possível a 

dedução de pleito perante o Poder Judiciário, implementando-se, assim, nova condição de 

procedibilidade para demandas judiciais atinentes ao assunto. 

  

                                                 

523 De fato, tanto o artigo 32 da ab-rogada Lei nº 5.250, de 1967, quanto o artigo 5º da vigente Lei nº 13.188, 

de 2015, estabelecem a recusa da publicação extrajudicial da resposta ou a inadequação da forma de sua 

veiculação espontânea como condições necessárias à emergência do interesse jurídico para a propositura de 

ação judicial. 
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CONCLUSÃO 

 

A escolha do tema do presente estudo foi motivada pela necessidade de se debater a 

aptidão do ordenamento pátrio no fornecimento de subsídios ao aplicador do Direito para 

lidar com os mais variados conflitos relacionados à comunicação social na Era da sociedade 

em rede. Contexto social, esse, em que o advento de recentes tecnologias comunicativas e a 

nova dinâmica da produção, da distribuição, do consumo e do arquivamento de informações 

adicionou novas tintas aos confrontos entre o direito de informar e de ser informado, de um 

lado, e, de outro, direitos fundamentais diversos igualmente tutelados pelo Direito Civil. 

 

Um alerta precisa ser formulado ao leitor, ainda que estranhamente inserido neste 

capítulo dedicado à indicação de conclusões. Após o amadurecimento das pesquisas e o 

avanço na redação do trabalho escrito, alteraram-se as premissas inicialmente projetadas 

para o presente estudo. Apesar de o título inicialmente escolhido delimitar o tema proposto 

sugerindo o exame dos impactos de novas tecnologias no Direito da Comunicação Social e, 

no mesmo sentido, várias páginas da Tese aludirem ao reflexo de técnicas comunicativas 

mais recentes nos conflitos que deverão ser dirimidos pelo operador do Direito, inelutáveis 

inferências que emergiram a partir deste estudo sinalizam num sentido diverso. A nova 

dinâmica social em rede que projeta — esta, sim — efeitos sobre a Comunicação.  

 

Inovações tecnológicas sempre existiram e continuarão nos surpreendendo. Mas não 

são elas, per se, que têm o condão de redesenhar as relações sociais. As mais recentes 

tecnologias são, igualmente, reflexos de uma nova configuração social, em rede. Mesmo que 

sejam elas tão importantes para a sua definição. A rigor, melhor seria, assim, termos adotado 

o título “Impacto da Sociedade em Rede no Direito da Comunicação Social”. No entanto, 

mantemos o título original para marcar a evolução da Tese desde a sua concepção, do seu 

projeto, até a redação destas linhas conclusivas. 

 

Apresentado o alerta, voltemos a algumas conclusões finais, além daquelas dispersas 

pelos Títulos e Capítulos precedentes deste trabalho. 

 

Refletimos, por meio de um debruçamento sobre novos desafios apresentados ao 

exegeta a partir do estabelecimento da sociedade em rede, se o ordenamento pátrio já dispõe 
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de normas e, principalmente, de regras expressas, hábeis a orientar o aplicador do Direito na 

resolução desses conflitos relacionados à comunicação social. Conflitos, todos, emergentes 

num contexto social diverso daquele em que editada a maior parte dos diplomas voltados a 

regulamentá-los e dotados de características que desafiam a efetividade das instituições 

originalmente implementadas para dirimi-los. Averiguamos a conveniência do aumento da 

flexibilidade do sistema jurídico mediante a edição de novas cláusulas gerais. Na sequência, 

examinamos o investimento em formas extrajudiciais de resolução de conflitos, como 

alternativa ou senda complementar ao aumento da permeabilidade do sistema jurídico. 

 

O Título I dedica-se, assim, à apresentação de um breve apanhado histórico da 

comunicação social. Dividido em dois capítulos, o primeiro deles retrata a evolução dos 

veículos da mídia desde os precursores da imprensa escrita até o advento da televisão, 

passando pela criação e difusão dos jornais impressos, da telegrafia, do rádio e do cinema. 

No capítulo inicial, evidenciam-se a relevância de cada um desses meios de comunicação 

para o desenvolvimento cultural e econômico da sociedade e a relação entre mídia e Estado. 

O capítulo 2, do Título I, introduz o cenário da sociedade em rede. A evolução da 

comunicação social com o advento de novas tecnologias é ali abordada. Relatamos um 

rápido histórico da criação do computador pessoal, da Internet, dos aparelhos celulares, e 

dos dispositivos vestíveis, bem ainda de como todas essas tecnologias passaram a interagir 

de forma convergente, permitindo a implementação de novas formas de relacionamento 

social e alterando paradigmas da comunicação. Dedicamo-nos à análise da sociedade em 

rede, com ênfase no exame do impacto dessa nova dinâmica social nas atividades atinentes 

à comunicação social, em especial sobre a imprensa.  

 

O Título II, dividido em seis capítulos, reveste-se de especial importância para o 

estudo. Nele, indicamos como o modelo comunicativo concebido na sociedade em rede 

ensejou a emergência de variáveis até então inéditas às já conhecidas modalidades de 

conflito desenvolvidas no domínio da comunicação social. Em cada capítulo do Título II, 

um novo desafio característico da sociedade contemporânea, relacionado à comunicação, é 

apresentado ao aplicador do Direito e examinado sob a ótica do ordenamento posto. Não se 

trata, evidentemente, de um rol exaustivo das novas situações relacionadas à comunicação 

enfrentadas pelo exegeta no mundo contemporâneo. Mas, ao menos, um exemplificativo rol 

de recentes dificuldades encaradas diuturnamente pelos profissionais do Direito habituados 

às lides atinentes a essa esfera do Direito Civil que demandariam um maior questionamento 
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doutrinário.  

 

Dentre elas, inicialmente analisamos os novos contornos do direito ao esquecimento, 

agora tão alardeado em razão da arquitetura adotada pela rede mundial de computadores, 

concebida com o escopo de perpetuar a memória social. Ausente regulamentação legal sobre 

a questão e, ainda, incipientes os estudos doutrinários referentes ao tema, constatamos uma 

absoluta discrepância do nosso Poder Judiciário no enfrentamento do assunto.  

 

A inevitável digitalização dos acervos jornalísticos — ora para preservar conteúdos 

do risco de seu perdimento diante da facilidade de destruição do frágil e etéreo papel, seu 

mais habitual suporte físico, ora para garantir mais rápidas pesquisas, além de acessos 

ubíquos — é outra questão que abordamos no Título II. Sob a ótica da titularidade originária 

de direitos de autor das respectivas obras coletivas pelos responsáveis pela sua edição, 

encetada por ANTONIO CARLOS MORATO, objetamos os argumentos dos que, de forma 

fundamentada, mas de quem divergimos, preconizam a necessidade de autorização de cada 

subscritor de matéria ou de coluna para que a obra jornalística toda, originalmente impressa 

em papel, seja inserida no ambiente virtual. 

 

Ainda acerca de direitos de autor sobre conteúdo jornalístico no ambiente virtual, 

passamos a analisar a questão da indexação de reportagens, a sua exibição em resultados de 

busca de aplicativos da Internet, a sua seleção e difusão em clippings e, finalmente, a sua 

compilação ou distribuição por meio de agregadores de conteúdo. Questões, todas essas, que 

geram discussões há mais de uma década, mas que hoje estão no centro de debates em vários 

países. Assunto regulamentado recentemente pelo Parlamento Europeu, carece de 

normatização no País. Concluímos, ao final do respectivo capítulo, que, hoje, a problemática 

é tranquilamente passível de enfrentamento no País a partir do exame do tema sob a ótica do 

abuso do direito, do enriquecimento sem causa ou do lucro da intervenção. De todo modo, 

esclarecemos que várias são as propostas legislativas voltadas a regular o assunto, por meio 

de regras expressas e específicas. 

 

Estabelecida em novas plataformas, a imprensa — horizontal e descentralizada — 

não mais é caracterizada pela intermediação classicamente realizada por empresas de 

comunicação social: as assim denominadas entidades da “mídia”. Blogueiros, podcasters e 

videoblogueiros passaram a atuar diuturnamente na produção e na difusão de conteúdo 
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informativo, acessado de forma crescente pela sociedade. Como vimos, tablets, aparelhos 

celulares e computadores são, hoje, consultados para o acesso a reportagens tanto ou mais 

do que jornais impressos e revistas. Daí surge a questão da equiparação destes produtores de 

conteúdo informativo da rede a jornalistas. Enfrentamos essa questão, em capítulo próprio 

do Título II, debatendo o alcance de prerrogativas desses jornalistas do ambiente virtual, 

como a do relevante direito ao sigilo de fonte. Tudo, com o apoio de subsídios emprestados 

da doutrina estrangeira, já mais habituada a estudar questões desta natureza. 

 

Também tema de ampla repercussão, as fake news, foram objeto de análise no Título 

II. Favorecida pela arquitetura da rede, especificamente pela sua estrutura reticular, nodal e 

descentralizada, bem ainda pela forma como as plataformas são remuneradas, essa 

modalidade de desinformação dolosa teve a sua disseminação potencializada nos últimos 

anos. Ao debater o assunto — e inspirados por LESSIG — evidenciamos a necessidade da 

adoção cumulativa de medidas, legais, educativas, sociais, econômicas e estruturais, para o 

combate efetivo das fake news, não bastando, como solução isolada, a edição de legislação 

específica para o enfrentamento da questão. 

 

Na sequência, dedicamo-nos ao estudo de um exemplo paradigmático de como ainda 

é necessário o desenvolvimento de uma jurisprudência firme, ilustrada e orientada por 

robusto acervo doutrinário pátrio, para que os órgãos do Poder Judiciário deliberem 

amparados por uma maior compreensão do ambiente virtual demandada ao enfrentamento 

de questões atinentes à sociedade em rede. Sob essa ótica, dedicamos específico capítulo do 

Título II ao enfrentamento de uma situação que ilustrou a limitada visão de alguns julgadores 

acerca do alcance de decisões suas relacionadas a temas dessa natureza. Examinamos, com 

esse objetivo, o enfrentamento, pelo Supremo Tribunal Federal, em duas ações julgadas em 

conjunto, de diversas determinações de derrubada dos serviços da ferramenta de 

comunicação da plataforma WhatsApp em âmbito nacional, derivadas de órgãos 

monocráticos da Justiça Estadual espalhados pelo País. 

 

Evidenciados esses novos desafios aportados ao aplicador do Direito e apesar de — 

em cada capítulo  do Título II — termos registrado algumas ponderações parciais acerca da 

maturidade (ou não) do nosso ordenamento para lidar com novas configurações de conflitos 

emergentes na sociedade em rede, passamos ao Título III, dedicado, em seu primeiro 

capítulo, ao possível socorro a cláusulas gerais como alternativas à sucessiva edição de 
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regras legais voltadas a municiar autoridades administrativas e magistrados de subsídios para 

a dirimição de conflitos numa realidade social e tecnológica caracterizada pela evolução em 

velocidade exponencial. Abordamos o instituto de forma um pouco mais aprofundada, 

dedicando-nos às suas origens, à sua conceituação, às suas características e funções para, na 

sequência, evidenciarmos algumas das suas vantagens, ao lado de críticas usualmente tecidas 

à sua adoção. Debruçamo-nos sobre argumentos de alguns autores que divisam, na utilização 

da técnica das cláusulas gerais, um caminho viável de permeabilização do subsistema 

jurídico, flexibilizando-o e o adaptando à velocidade das evoluções sociais, tecnológicas e 

econômicas da sociedade em rede. 

 

Finalmente, no último capítulo do Título III, aventamos a fuga do Judiciário como 

alternativa viável de resolução de litígios nesse já debatido contexto de progressivo 

incremento na complexidade das relações sociais e de marcante impacto das novas 

tecnologias da sociedade em rede no Direito da Comunicação Social. Destacando linha 

doutrinária que orienta no sentido da conveniência da superação de paradigmas exegéticos 

rumo à prevalência do paradigma da resolução dos conflitos, este derradeiro capítulo aborda 

a autorregulação — em especial a autorregulação da imprensa — como opção demandada 

para se contornarem deficiências e inoperacionalidades do modelo de regulação puramente 

estatal, na sociedade contemporânea. 

 

Partimos da dificuldade de o Poder Judiciário lidar com conflitos desenvolvidos 

numa tessitura social constantemente em evolução, marcada por complexidade técnica e de 

relações que torna a adoção de decisões coerentes ainda mais desafiadora. O Título II ilustra 

essa problemática ao evidenciar a ausência de uma jurisprudência minimamente coesa sobre 

temas como o direito ao esquecimento, as prerrogativas de comunicadores do ambiente 

virtual e demais questões, quando atinentes a conflitos perpetrados na rede mundial de 

computadores.  

 

A profusão de decisões prolatadas por juízos monocráticos determinando a suspensão 

nacional dos serviços de comunicação prestados pela plataforma WhatsApp, todas elas 

sustadas por recentes deliberações do Supremo Tribunal Federal, deveria ter o condão de — 

como o ocorrido no mercado publicitário à época da gênese do CONAR — alertar as 

empresas de comunicação brasileiras para que se unam num esforço de autorregulação do 

setor. Inúmeras são as reclamações ajuizadas na nossa Suprema Corte, fundadas na 
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inobservância da autoridade exarada no julgamento da ADPF nº 130, todas suscitando 

formas de cerceamento à liberdade de informação por órgãos do Poder Judiciário brasileiro. 

No entanto, repita-se, não se divisa movimentação das empresas de comunicação no sentido 

de, por meio do estabelecimento de uma autorregulação efetiva do setor, afastar essa 

ingerência exógena, que, segundo elas mesmas, teria o condão de ressalvar a sua liberdade 

editorial, restando aos Tribunais — ainda hoje e apesar dos alertas de LESSIG — a 

continuidade do exercício do monopólio na resolução de conflitos relacionados à 

comunicação. 

 

Assim, apesar da já evidenciada maturidade do ordenamento pátrio, municiado de 

subsídios normativos suficientes para dirimir sem grandes percalços os litígios que são 

submetidos ao aplicador do Direito, conveniente seria inspirarmo-nos nas lições de 

LAWRENCE LESSIG para — visando à satisfatória, menos custosa e rápida resolução dos 

conflitos comunicativos emergentes na cada vez mais complexa rede tecnológica e de 

relacionamentos característica da sociedade contemporânea — desenvolvermos um suporte 

doutrinário ao estabelecimento de modalidades complementares de solução de demandas, 

onde restaria ressaltado o importante papel exercido, nesse sentido, pela autorregulação da 

atividade comunicativa. 
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