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          Brasília, 16 de Outubro de 2020. 

Ofício nº. 15/2020 – FENAJ  
 
 
A Sua Senhoria, o Senhor  
LUIZ QUEIROZ 
Jornalista do site Capital Digital. 
 
 
Assunto: Esclarecimentos a respeito da proposta de taxação das grandes 
plataformas virtuais e da criação do Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo 
e aos Jornalistas. 
 
 
Caro Jornalista, 
 
 
Muito respeitosamente, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) dirige-
se a V. Sa. para prestar esclarecimentos sobre proposta de taxação das 
grandes plataformas virtuais e da criação do Fundo de Apoio e Fomento ao 
Jornalismo, que submete ao debate público nacional. 
 
Acreditamos que os esclarecimentos a que nos dispomos são necessários, em 
razão de publicação, por V. Sa, de artigo intitulado "Fenaj quer criar o 'Bolsa 
Jornalista'", publicado no site Capital Digital, no dia 2 de outubro deste ano de 
2020.   
 
Consideramos necessário esclarecer que a proposta de taxação das grandes 
plataformas digitais e de criação de um Fundo de Apoio e Fomento ao 
Jornalismo e aos Jornalistas é uma iniciativa para fomentar a produção 
jornalística no país e não para remunerar conteúdos já produzidos. No referido 
artigo, o senhor trata como se fosse únicos dois documentos distintos da 
FENAJ: um no qual a Federação expôs sua opinião sobre a proposta de uma 
coalização de entidades empresariais da comunicação de emendar o PL 2630 
e outro no qual a FENAJ propõe a taxação das plataformas digitais e a criação 
do Fundo de Fomento ao Jornalismo.  
 
Apesar de serem temas correlatos, eles não são idênticos e estão sendo 
tratados pela FENAJ em separado. Reiteramos que a Federação dos 
Jornalistas é absolutamente favorável à remuneração dos conteúdos 
jornalísticos quando utilizados por terceiros. Somente consideramos, como 
exposto no documento, que uma emenda ao PL 2630 não é a melhor forma de 
tratar da questão. O documento, com os nossos argumentos, segue anexo e 
nele não há qualquer crítica a entidades, grupos ou pessoas que se reuniram 
para discutir a questão.  
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Quanto à proposta de taxação das grandes plataformas e criação do Fundo de 
Fomento ao Jornalismo, informamos que ela surge a partir da "Plataforma 
Mundial por um Jornalismo de Qualidade", idealizada pela Federação 
Internacional dos Jornalistas (FIJ) e que está em discussão em cerca de 140 
países do mundo, nos quais a FIJ tem entidades filiadas.  
 
O entendimento da FIJ, com o qual a FENAJ concorda inteiramente, é de que 
as sociedades de cada país precisam debater e implementar medidas para 
garantir o financiamento da produção jornalística. A taxação das grandes 
plataformas para compor um Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo e aos 
Jornalistas é, dentro dessa avaliação, uma alternativa viável. 
 
A FENAJ tem acompanhado os recentes debates sobre o poder e a influência 
das grandes plataformas digitais, especialmente sobre a apropriação indevida 
dos dados pessoais das pessoas, na formação de grandes monopólios de 
comunicação de massa, e no domínio do fluxo da informação e na utilização da 
produção jornalística para obtenção de receita, sem qualquer contrapartida 
para quem as produz (empresas e jornalistas). Também levou em conta o fato 
de as grandes plataformas praticamente não pagarem impostos nos diversos 
países do mundo. 
 
Por isso, propomos a criação de uma Cide (Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico), medida prevista na Constituição Brasileira, e a 
destinação dos recursos a um Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo e aos 
Jornalistas. Esse fundo, como os já existentes no país, por nossa proposta 
deverá ter gestão pública tripartite (governo, empresas e trabalhadores da 
área) para destinar os recursos à produção jornalística de 
organizações/empresas públicas e/ou privadas e jornalistas independentes. 
Nosso manifesto também segue anexo. 
 
Esclarecemos também que a FENAJ lançou as bases da proposta e vai 
dialogar com outras entidades e, obviamente, com os parlamentares que 
integram a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Acreditamos que 
nossa proposta pode trazer grandes benefícios para o país, especialmente, 
para os pequenos e médios municípios nos quais não existem veículos 
informativos, justamente por falta de recursos financeiros para mantê-los. 
Acreditamos também que um Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo pode 
beneficiar pequenas empresas ou organizações (cooperativas, coletivo etc.) 
que produzem jornalismo e lutam com dificuldade para sobreviver, sem os 
recursos do mercado publicitário. E o senhor, como profissional da 
comunicação, sabe da importância da informação jornalística para a vida em 
sociedade.  
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Em razão dos esclarecimentos acima expostos, pedimos ao senhor que 
informe seu público leitor sobre a real posição da FENAJ acerca da 
remuneração dos conteúdos jornalísticos quando utilizados por terceiros, 
especialmente as grandes plataformas digitais, e sobre a proposta da taxação 
dessas plataformas, com a destinação dos recursos para a instituição de um 
Fundo de Apoio e Fomento do Jornalismo e aos Jornalistas.  
 
Na expectativa de sermos atendidos, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 

   
Maria José Braga 

Presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 


