
ACESSO AO CONHECIMENTO

Ao autor o
que é do autor

Tudo indica que, neste mês, será colocada em consulta pública a proposta
de reforma da Lei de Direitos Autorais. O direito de remuneração dos autores
deve, sim, ser garantido, mas não se pode perder de vista o interesse público

viso: a cópia da obra audiovisual contida
neste disco, inclusive sua trilha sonora,
destina-se exclusivamente à exibição pri-

vada, sendo proibida toda e qualquer outra forma
de utilização (...)"• Muito provavelmente você já
deparou com frases desse tipo, que costumam
anteceder obras audiovisuais gravadas em DVDs e
afins. Seu objetivo primordial é, digamos, legítimo:
a proteção dos direitos autorais.

No entanto, há algumas circunstâncias em que a
exibição de determinada obra também tem obje-
tivos legítimos: difundir conhecimento e cultura.

A cópia de obras literárias é uma das principais falhas da LDA

Por exemplo, o uso de um filme em sala de aula
para fins educacionais. Mas o professor que se
aventurar a projetar um filme a seus alunos sem
autorização do diretor ou da produtora incorre em
crime e pode, segundo o Código Penal, até ser
preso (detenção de três meses a um ano).

No cenário atual, em que novas tecnologias
(como é o caso da internet) possibilitam uma forma
mais eficiente de compartilhamento de infor-
mações e obras, discutir os rumos dos direitos au-
torais torna-se tarefa ainda mais premente. Afinal,
há que se utilizar a tecnologia para a promoção do
acesso à informação, uma premissa básica para a
realização plena da cidadania.

Acontece que a Lei de Direitos Autorais (Lei
na 9.610/98), também conhecida como LDA, que
regula a utilização, a circulação e o compartilha-
mento das obras intelectuais e culturais, é muito
"engessada" e pouco compatível com o atual está-
gio tecnológico. "Ela é insuficiente e inadequada
para dar conta das novas demandas da era digital.
Além disso, até mesmo em um diagnóstico anterior
a lei já se mostrava muito restritiva, inflexível e
pouco voltada ao interesse público", afirma Gui-
lherme Varella, advogado do Idec e autor de uma
pesquisa sobre a LDA.

A lei brasileira é, inclusive, considerada uma das
mais rígidas do mundo, pois tem proibições que
não existem em outros países. De acordo com um
estudo da Consumers International, organização
que congrega entidades de defesa do consumidor
de vários países, o Brasil figura entre os cinco paí-
ses cujas leis de direitos autorais menos beneficiam
os consumidores (16 nações foram avaliadas).

Um anteprojeto de lei que visa a reforma da LDA
está sendo proposto pelo governo federal. Con-
tudo, a íntegra do projeto, prometida há quase um



ano, ainda não veio a público. O
Idec, em ação conjunta com outras
organizações, enviou duas cartas ao
Ministério da Cultura (MinC), que
está conduzindo o debate acerca da
reforma, solicitando que a proposta
seja colocada em consulta pública.
Em resposta, o MinC se comprome-
teu a abrir a consulta neste mês. Ela
durará 45 dias, e depois disso © pro-
jeto seguirá para votação no Con-
gresso Nacional. O objetivo do Idec é
contribuir para que esse projeto ga-
ranta, de fato, o direito do consumi-
dor ao conhecimento, à cultura e à
informação, e que ele represente um
efetivo equilíbrio entre a proteção dos
direitos autorais e o interesse público.

PONTOS FALHOS
O caso da cópia de obras literárias

(o famoso xerox) poderia ser consi-
derado um dos principais pontos fa-
lhos da reforma da LDA, que, hoje,
permite a reprodução "em um só
exemplar de pequenos trechos, para
uso privado do copista, desde que
feita por este sem intuito de lucro". A
legislação anterior, de 1973, era mais
razoável, pois previa o direito à "có-
pia privada integral".

Ocorre que a redação desse artigo
da LDA dá margem a várias interpre-
tações. Primeiro, porque não define o
que vem a ser "pequenos trechos".
Segundo, porque não pontua o con-
ceito de "copista". Seria o próprio es-
tudante (ou seja, para fazer uma có-

pia, ele teria de ter uma máquina xe-
rográfica na casa dele) ou o "operador
da máquina de fotocópia" a pedido do
aluno? Por fim, qual situação geraria
lucro? O serviço da empresa de
fotocópia ou a revenda, por parte do
estudante, de sua cópia privada?

Já na reforma da LDA, a repro-
dução total de uma obra é permitida,
mas estará sujeita ao pagamento, aos
autores, de uma retribuição que será
arrecadada e distribuída por uma
entidade de gestão coletiva constituí-
da para esse fim. Além disso, o esta-
belecimento que faz a cópia deverá
ter autorização prévia dos autores.
"Sem dúvida nenhuma, essa alteração
é ainda mais restritiva", opina Luiz
Moncau, do Centro de Tecnologia e
Sociedade, da Fundação Getúlio Var-
gas do Rio de Janeiro. "Na prática,
poucas editoras vão autorizar que
seus livros sejam reproduzidos", com-
plementa Guilherme.

Além disso, nem a LDA nem a pro-
posta de reforma prevêem a cópia in-
tegral para fins educacionais (a exem-
plo do que ocorre na Austrália - sai-
ba mais sobre a lei de direitos autorais
de outros países no quadro abaixo).
"Não se pode perder de vista o inte-
resse público", reitera Guilherme. Ele
destaca ainda que no caso de livros
técnico-científicos os autores são, em
geral, duplamente remunerados: pela
sociedade (trabalho do Grupo de
Pesquisa em Políticas Públicas para o
Acesso à Informação - Gpopai/USP -

mostra que mais de 90% dos investi-
mentos na produção de conteúdos
vêm do Estado, por meio, por exem-
plo, do financiamento de pesquisas
nas universidades públicas) e pelos
próprios mecanismos de direitos
autorais. "Assim, seria razoável que a
cópia integral dessas obras fosse per-
mitida para fins educacionais",
defende Guilherme.

Outro ponto falho diz respeito às
obras que são de domínio público, ou
seja, que não precisam de autorização
para serem disponibilizadas. A LDA e
seu anteprojeto de reforma prevêem
que as obras sejam protegidas durante
a vida do autor e por 70 anos após a
sua morte, enquanto a Convenção de
Berna e o Acordo sobre Aspectos de
Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (Trips),
normas internacionais seguidas pe-
lo Brasil, estipulam o mínimo de 50
anos. "Perdem-se 20 anos de livre aces-
so ao conhecimento. O Brasil deveria
seguir o patamar mínimo da diretriz
internacional", declara Guilherme.

Um avanço da proposta de reforma
da LDA é que a situação descrita no
começo desta matéria (a exibição de
um filme em sala de aula) não será
mais crime. A ideia é permitir, para
fins didáticos e outras finalidades,
representações teatrais, declamações
ou recitações, execuções musicais e
exibições audiovisuais, desde que
não tenham o intuito de lucro e se-
jam gratuitas. •

Austrália: como no Bra-

sil, a obra só passa ao

"domínio público" 70 anos

após a morte do autor.

Canadá: permite que as

obras de terceiros sejam

usadas em outras obras ou

conteúdos (quer dizer, o con-

sumidor que adquiriu um bem cultural pode

usá-lo legalmente em produções próprias). A

cópia privada de músicas pode ser feita livre-

mente se não houver intenção de lucro.

ciência (no Brasil, isso vale apenas para os

deficientes visuais). Execuções públicas são

permitidas em instituições de ensino, reli-

giosas, culturais etc.

Filipinas: a cópia in-

tegral para estudos e

pesquisas é permiti-

da, assim como a re-

produção de obras literárias, artísticas, cien-

tíficas, audiovisuais ou fotográficas que

tratem de eventos da atualidade. A Lei tam-

bém traz critérios para que novas tecnologias

sejam consideradas "usos razoáveis", de mo-

do que a autorização prévia do autor não

seja necessária.

Noruega: é permitida a

utilização de obras veicu-

ladas nos canais de ra-

diodifusão por escolas e

instituições de ensino.

Chile: permite a livre re-

produção de obra protegi-

da para atender a pessoas

com qualquer tipo de defi-

Text Box
Fonte: Revista do Idec, São Paulo, n. 141, p. 20-21, mar. 2010.




