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A comunidade intelectual, de modo especial os criadores e editores de textos jornalísticos, 
acordaram para um problema muito sério que está ocorrendo. 
 
O desrespeito ao direito de autor. Felizmente não é isolada a preocupação e ela se estende aos 
países da Europa, sob a tutela original da Alemanha.  
 
Gerou-se, ali, a Declaração de Hamburgo, após encontro do Conselho Europeu de Publishers e 
da Associação Mundial de Jornais (WAN), conforme noticiou o Estado de S. Paulo. Pena que 
tenha sido apenas em meia coluna e que não haja perseverança no tema. 
 
O art. 7° da Lei 9610/98 é taxativo quando declina quais são os direitos intelectuais 
protegidos, constando nele, inciso l, "os textos de obras literárias, artísticas ou científicas". 
 
Não é, pois, para se interpretar, para se pesquisar cientificamente ou não a lógica do direito, 
como andam fazendo alguns sob influência de "experts" norte-americanos. 
 
Ele é pacífico, textual, indiscutível, apenas devendo cuidar a sociedade da aplicação da norma 
no zelo por um bem de valor inestimável. 
 
Já alertamos há tempos neste jornal 14.04.08 "Negação ao Direito do autor", da tentativa de 
vândalos no sentido de tornar o direito autoral uma coisa qualquer de valor risível. 
 
Agora são os textos jornalísticos que passam a ser "pirateados", usados sem o menor respeito 
na "internet", fenômeno que tudo pode, que satisfações não deve a ninguém. 
 
O mais ridículo de tudo é a existência da vulgaridade de alguns, ingênuos, ignorantes ou 
portadores de má-fé, que espalham solenemente que se trata de "domínio público". E de 
cavalar" ignorância. 
 
Então acham, proclamam e fazem uso, de forma indevida e não autorizada de textos, 
imagens, fotografias, melodias, obras de terceiros, como se a "internet" tivesse o condão da 
"apropriação", pois intocável. Não está ao alcance da lei, pensam alguns. 
 
Não é verdade. 
 
É crime, capaz de gerar ressarcimentos e privação da liberdade. 
 
Ora, a lei prevê de forma clara como se usar a obra por meio de cessão ou outra forma de 
transmissão de direitos, geralmente mediante o pagamento de um preço. 
 
O editorial, o artigo, as notícias e ponderações buscados com sacrifício e enormes 
investimentos precisam ser protegidos com a aplicação da legislação pertinente. 
 
A Declaração de Hamburgo foi muito feliz quando disse que "não devem existir zonas da 
internet onde as leis não se aplicam". 
 
No Brasil, felizmente, está previsto na Constituição Federal que nada, nenhum ato ou fato, 
esteja descartado da apreciação legal, da análise do Poder Judiciário. 
 
Ora, novas técnicas, novas invenções, novas criações no mundo da ciência não podem se 
sobrepor às normas que determinam o equilíbrio social. 
 
Importante que as pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras de direitos, de forma originária ou 
derivada, "busquem proibir" a utilização da sua criação, sem prévia e legal permissão. 
 



Leis já as temos, bastando que os interessados promovam a sua aplicação, exigindo do Estado 
o respeito aos preceitos normativos em vigor. Para tanto, o Poder Judiciário. 
 
A punição dos "piratas", eletrônicos ou não, é indispensável ao amparo do direito intelectual. 
A baderna, o abuso acabarão por "esfriar" o elã criativo tanto na sua qualidade quanto 
honestidade de propósitos. 
 
Compete às empresas jornalísticas, às universidades, aos editores, as agências, produtoras e 
demais segmentos sérios do mundo intelectual, imprimir na mente das pessoas que a 
contrafação, o plágio, a "pirataria" são crimes. 
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