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Judith Brito, presidente da ANJ, prevê que o novo órgão estará funcionando até o fim do ano 
  
A presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Judith Brito, anunciou ontem, durante a 
abertura do 8º Congresso Brasileiro de Jornais, no Rio, que a entidade decidiu criar um 
Conselho de Autorregulamentação, formado por sete membros, que julgará casos a ele 
submetidos. A criação do conselho foi definida em reunião da ANJ realizada no dia 22 de julho 
e, segundo Judith, a expectativa dos associados da entidade é que esteja funcionando até o 
fim deste ano. Na abertura do congresso, Judith disse também que a ANJ criou um grupo 
técnico, "que está dialogando com as grandes multinacionais da internet" na busca de um 
modelo que permita preservar os direitos autorais das empresas jornalísticas, que têm hoje o 
conteúdo que produzem livremente replicado na rede. 
 
Tanto a autorregulamentação como o tema dos direitos autorais serão discutidos hoje, no 
segundo e último dia de trabalhos do congresso. Sobre o primeiro, Judith disse que a ideia não 
é nova, mas ganhou corpo após a derrubada da antiga Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em abril do ano passado. Segundo a presidente da ANJ, as atribuições do 
conselho ainda estão sendo definidas, mas uma das questões que ele poderá tratar é o direito 
de resposta. 
 
Em relação aos direitos autorais, ela informou que os jornais são hoje responsáveis por cerca 
de metade de produção de conteúdo jornalístico novo, enquanto as plataformas digitais 
produzem apenas 4%. Ressaltou, contudo, que essas novas plataformas chegam a replicar até 
15 vezes as informações novas, de todas as origens, na internet (4,4 vezes em média), "sem 
qualquer pagamento aos produtores de tais conteúdos". 
 
Judith disse que o grupo técnico da ANJ está trabalhando em uma proposta que defenda o 
direito autoral dos jornais e que alguns avanços serão apresentados hoje no 8º Congresso da 
entidade. A base para a discussão com as grandes empresas, como Google, Yahoo e outras, é 
a Declaração de Hamburgo, documento lançado no ano passado por empresas jornalísticas da 
Europa, do qual a ANJ é signatária, que defende a remuneração das empresas jornalísticas 
pelo uso na internet do conteúdo que produzem. 
 
A presidente da ANJ manifestou também, na apresentação de abertura do evento, 
preocupação com as ameaças à liberdade de expressão que vêm dos que buscam, de alguma 
forma, estabelecer o "controle social da mídia", citando países vizinhos como a Venezuela, 
ressaltando que no Brasil "este não é um desejo majoritário, mas apenas a expressão de 
alguns grupos contrários à livre manifestação da opinião". 
 
Os temas da democracia e do futuro do jornal impresso ante o avanço inexorável das mídias 
digitais ocuparam a maior parte dos trabalhos do congresso na manhã de ontem. Otavio Frias 
Filho, diretor de Redação da "Folha de S. Paulo", disse que "o receio que está na mente de 
todas as pessoas que se ocupam desse tema (da democracia), sobretudo no ambiente latino-
americano, é a erupção de governantes autoritários que, embora preservando o aspecto 
formal da democracia, estão exercendo variados graus de tutela sobre o conteúdo da 
democracia nos seus respectivos países", citando líderes como Hugo Chávez, na Venezuela, 
Rafael Corrêa, no Equador, e Evo Morales, na Bolívia. 
 
Frias ressaltou que a situação do Brasil é muito diferente da daqueles países do ponto de vista 
da solidez democrática, mas destacou na palestra o fato de o atual governo acusar a 
"imprensa independente" de fazer o jogo dos seus adversários, esquecendo que a imprensa 
exerceu também "um papel muito incômodo" nos oito anos do governo Fernando Henrique 
Cardoso. 
 
Sobre o futuro do jornal impresso, o diretor de Redação da "Folha" usou uma metáfora 
darwiniana (referência à teoria evolucionista do cientista inglês Charles Darwin) para dizer que 
a "competição é a principal alavanca para o crescimento" e que o surgimento de novas mídias 



tornará o ambiente jornalístico cada vez mais competitivo e que, ao final, "os mais 
competitivos irão se estabelecer e se fixar". 
 
O americano Joshua Benton, diretor do Nieman Journalism Lab da Universidade de Harvard, se 
disse "otimista" quanto ao futuro dos jornais, destacando que em outros momentos de saltos 
tecnológicos se pensou que era o fim para as formas de expressão já estabelecidas. Como 
exemplo, lembrou que quando surgiu o rádio pensou-se que seria o fim para os músicos, que 
já não precisavam estar presentes para terem suas execuções ouvidas. Ele ressaltou os 
méritos da internet e das novas ferramentas, como o iPad, mas disse que, mesmo nos Estados 
Unidos, onde a crise da imprensa escrita é mais aguda, já há casos, como o do jornal "Dallas 
Morning News" (onde Benton trabalhou), de retomada de contratação de jornalistas. 
 
O sociólogo Demétrio Magnoli, colunista dos jornais "O Estado de S. Paulo" e "O Globo", disse 
que hoje os jornais impressos são "mais importantes do que nunca", porque eles impedem a 
"desconstrução" da opinião pública pelos milhões de palanques de debates criados pela 
internet. Esses palanques, segundo ele, correm o risco de nunca se encontrarem. A 
credibilidade dos jornais escritos, segundo ele, está associada à ideia de valor, ao dinheiro 
necessário para publicá-los. "Publicar na internet não custa nada" e por isso não tem valor, 
segundo a análise de Magnoli. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A6. 


