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O governo estuda leis para coibir a troca ilegal de material na internet e remunerar quem 
produz conteúdo. O que você tem a ganhar com isso 
 
 

 
 
INFORMAÇÃO 
 
Internauta lê um site de notícias em um cibercafé de São Paulo. Para alguns, os provedores de 
acesso deveriam pagar a quem gera o conteúdo que atrai os clientes para seus serviços 
 
Hoje, copiar é mais fácil do que em 1710, quando a primeira lei de direitos autorais foi criada 
na Inglaterra. Naquela época, a sociedade reagia à popularização das máquinas de impressão, 
que permitiam copiar livros em série sem reescrever tudo à mão. Aprovada pelo Parlamento 
britânico, a lei visava apoiar a democratização do saber e encorajar os “homens instruídos a 
compor livros úteis”. Esse princípio continua válido. Mas como adaptá-lo, três séculos depois, a 
uma era em que qualquer um baixa músicas de sites de troca, vê filmes no YouTube e 
reproduz o trabalho dos outros em blogs? 
 
Para combater a pirataria e outras formas de delinquência digital, há mais de 200 projetos de 
lei no Congresso brasileiro. Um deles tramita desde 1996 e tipifica pelo menos nove crimes 
digitais que continuam impunes, como invasão de sites, roubo de informações e divulgação de 
informações sem autorização do autor. Agora, o governo quer montar um conjunto de leis para 
regular esse ambiente. O Ministério da Justiça pretende encaminhar o texto final de um projeto 
de lei ao Congresso até o fim de junho. Os direitos autorais foram tema do seminário Cultura 
sustentável – Brasil: um caleidoscópio cultural, promovido pelo Senado na semana passada. 
Os congressistas também debatem outra ilegalidade na internet: como fazer valer a lei que 
proíbe o controle acionário estrangeiro de empresas de comunicação (leia a reportagem). 
 
Um conjunto de leis que regule de modo eficaz o universo digital é vital para o país. Bem 
montado, ele pode estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, conciliando a 
liberdade de expressão e a proteção à propriedade. Se forem malfeitas, porém, as novas leis 



podem nos prejudicar em todos esses aspectos. Da forma como a situação está colocada hoje, 
a pirataria na internet ameaça o negócio de quem cria vários conteúdos.  
 
Desde os anos 90, a queda anual nos lucros das indústrias fonográfica e audiovisual no mundo 
acelerou de 2% para 9%. No Brasil, entre 2007 e 2008, a queda foi de 25%. “O direito de 
autor é frágil, imaterial, e ganhou relevância à medida que a digitalização fez os produtos 
circular como nunca”, diz o advogado João Carlos Muller, da Associação Brasileira de 
Produtores de Disco. Sem retorno econômico, é evidente que a tendência é ninguém se 
arriscar mais a produzir conteúdo. 
 
Uma nova lei sobre os direitos autorais na internet precisaria dar conta de duas missões. A 
primeira é evitar que o material protegido por lei seja copiado ilegalmente. A segunda é 
remunerar de modo justo quem produz conteúdo digital por seu uso para incentivar essa 
produção. Em relação à primeira questão, o texto sugerido pelo Ministério da Justiça para o 
futuro marco regulatório, aberto para consulta pública, é insuficiente. De acordo com uma 
análise do desembargador Fernando Botelho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele se 
perde ao repetir normas já previstas em leis ou princípios expressos na Constituição, como a 
garantia à liberdade de expressão e à privacidade. 
 
O ponto mais polêmico é definir se as empresas que distribuem conteúdo – como provedores 
de acesso – devem ser responsáveis pelo material ilegal que ajudam a fazer circular. Nos 
Estados Unidos, uma lei conhecida como Digital Millenium Copyright Act (Lei Digital de 
Copyright do Milênio) exime os provedores de qualquer responsabilidade pelo material que 
circula em suas redes. Mas a tendência na Europa tem sido fechar o cerco a eles.  
 
A França estabeleceu, no ano passado, uma agência específica para cuidar dos direitos na 
internet com esse propósito. A Inglaterra criou o Digital Economy Act (Lei Digital Econômica). 
Pela nova lei britânica, os provedores respondem legalmente pelo conteúdo que carregam e 
devem, portanto, garantir que seus clientes não façam uso ilegal de material protegido. “O 
caminho europeu pode guiar o Brasil”, diz Muller. 
 
A segunda questão é remunerar de modo justo quem produz conteúdo. O jurista americano 
William Fisher, da Universidade Harvard (leia a entrevista), defende a ideia de que a lei 
obrigue as empresas de internet a celebrar acordos com esses produtores, num sistema 
semelhante ao que funciona para execução de música. Nesse sistema, os artistas e produtores 
são representados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que cobra pela 
execução de músicas em público (no rádio, na TV, em festas ou até no som ambiente). O 
problema na internet seria medir os textos, as músicas e os filmes baixados ou copiados. Uma 
opção é usar os contadores que já existem nos programas de música dos computadores ou nos 
aparelhos, como o iPod. Tal sistema deveria ainda ser capaz de coletar dados nos 
computadores pessoais, sem ameaçar a privacidade (ninguém precisa saber que alguém viu 
um filme pornô 50 vezes...). 
 
Divulgar informações sem autorização e sem pagar ao autor também é, de certa forma, o que 
sustenta os sites de busca. “Eles faturam com publicidade em cima de conteúdos que não 
produzem. Indexam o que vasculham na rede e entregam ao usuário”, afirma Muller. Outro 
projeto de lei, que tramita no Senado desde 2003, prevê como crime “obtenção, transferência 
ou fornecimento de dados não autorizados pelo titular”. Alguns afirmam que, se aprovada, 
essa lei deixaria claro que os buscadores não podem usar, sem pagar, informações alheias. A 
proposta do ministério é omissa sobre esse ponto. 
 
Com a popularização da tecnologia digital, nós cada vez mais somos também produtores dos 
bens culturais. É assim quando você põe no YouTube um vídeo que fez de brincadeira com os 
amigos. Ou quando publica fotos no Flickr. E até quando escreve em seu blog. Tudo isso está 
disponível para os outros verem e copiarem na internet. O que os impede de pegar sua 
produção e faturar com ela são seus direitos autorais. É outro bom motivo para cuidar bem 
deles.  



 
Fonte: William Fisher, da Universidade Harvard 
 

 
 
"Quem produz conteúdo deve ganhar" 
William Fisher 
por Alexandre Mansur 
 
O jurista americano diz que as empresas de internet precisam pagar pelo conteúdo que 
transmitem 
 
O advogado americano William Fisher, especialista em direitos autorais da Universidade 
Harvard, acompanha de perto o debate sobre o tema no Brasil, informado por alguns de seus 
ex-alunos que dão aula aqui. Na semana passada, ele apresentou no Congresso, em Brasília, 
sua visão de um conjunto de leis para regular a questão nos meios digitais. Fisher tem uma 
visão otimista. Ele afirma que as empresas de internet têm obrigação de remunerar quem 
produz o conteúdo consumido por seus clientes. E acha que há formas eficazes para colocar 
isso em prática. 
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Dirige o Centro Berkman de Internet e 
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O QUE PUBLICOU 
 
Escreveu quatro livros sobre tecnologia e 
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Princeton e Stanford, nos EUA, e Oxford, no 
Reino Unido. Nenhum deles traduzido no Brasil   
 
 

 
ÉPOCA – O governo deve facilitar o acesso à internet para todo mundo?  
 
William Fisher – Existe uma série crescente de razões para defender o acesso de todos à 
internet. Primeiro, cada vez mais serviços governamentais são oferecidos de forma 
conveniente pela internet. Segundo, ela está se transformando na principal forma de 
comunicação e expressão política. É impressionante a velocidade com que isso acontece em 
um país após o outro. Como no Irã, onde os blogueiros assumiram um ativismo político. 
Terceiro, a internet é necessária para as pessoas verem filmes, fotos, música... Até esculturas 
e pinturas estão sendo digitalizadas. A quarta razão é que a internet é cada vez mais uma 



geradora de oportunidades econômicas. É onde as pessoas encontram formas criativas de 
trabalho. Quanto mais gente estiver engajada na atividade econômica via internet, mais rápido 
o país se desenvolve como um todo.  
 
ÉPOCA – Como evitar e punir o tráfego na internet de material que desrespeita a 
propriedade intelectual? 
 
Fisher – Há várias formas de responder a isso. A forma errada é a política de “três faltas e 
você está fora”, que alguns países europeus estão considerando. Ela também está no rascunho 
de um tratado internacional sobre a questão. Em geral, funciona assim. Se você for pego três 
vezes copiando ilegalmente material protegido, perde o acesso à internet. Pode ser uma perda 
temporária ou definitiva, ainda não está claro. A pena é bastante severa, porque tira um 
serviço essencial do cidadão. Mas não é eficaz, porque não tem como atingir todos os 
envolvidos na prática ilegal. Por melhor que seja a vigilância, você só vai conseguir pegar uma 
pequena fração dos milhões de pessoas que trocam arquivos irregularmente. O resto vai 
aprender a se esconder, usando programas de computador mais sofisticados para mascarar 
sua identidade. Seria melhor uma punição leve, que pudesse ser largamente aplicada.  
 
ÉPOCA – Qual seria um bom sistema?  
 
Fisher – Ele teria duas estratégias. A primeira é o sistema de “notice and take down” 
(“notifique e tire do ar”, na tradução do inglês), adotado nos Estados Unidos. Imagine se um 
indivíduo posta um conteúdo cujos direitos pertencem a outro num site de serviços on-line, 
como YouTube, Facebook ou Yahoo. Na prática, a única forma de defesa do dono dos direitos 
autorais é exigir a retirada imediata do material do ar. Muitas vezes quem postou é difícil de 
identificar ou pobre demais para pagar pela indenização. Pela regra americana, assim que o 
dono dos direitos avisa a empresa de internet, ela pode tirar o material do ar e fica imune 
contra processos judiciais. Isso funciona bem.  
 
"Parte expressiva do tráfego dos provedores é troca de conteúdo sujeito a direitos autorais" 
 
ÉPOCA – As empresas de internet podem até se livrar da responsabilidade se tirarem 
o conteúdo inadequado do ar. Mas as empresas de mídia não têm esse privilégio. Por 
que o tratamento diferenciado?  
 
Fisher – É um problema difícil. A principal razão por que os serviços de internet são imunes 
aos processos é porque eles não exercem escolha significativa sobre o que vai ao ar. Apenas 
oferecem os meios para as pessoas postarem o conteúdo. É assim que fornecem serviços 
baratos ou gratuitos. Se fossem responsabilizados pelo que os usuários postam, o negócio 
seria inviável. Seria preciso empregar um exército de pessoas para escrutinar tudo antes de o 
usuário publicar. Por outro lado, uma empresa de mídia ou alguém que publica 
conscientemente, como um blogueiro, fazem escolhas sobre o que vai para o ar. Eles podem 
ser responsabilizados. Parece haver dois pesos e duas medidas. Mas os princípios estão 
corretos. É claro que pode haver situações limítrofes, quando os serviços de internet começam 
a exercer algum tipo de seleção do conteúdo.  
 
ÉPOCA – O Google News (Google Notícias, no Brasil) usa um programa de 
computador para selecionar notícias em sua página. Ele seria um desses casos 
limítrofes?  
 
Fisher – Não sei.  
 
ÉPOCA – Por que os serviços de internet apenas precisam tirar conteúdo difamatório 
do ar para se livrar da responsabilidade, e as empresas de mídia não?  
 
Fisher – É preciso ter plataformas em que as pessoas possam se expressar livremente. Se 
você submeter os serviços de internet a essa responsabilidade, eles não poderão mais oferecer 
acesso irrestrito. Se você tem um site e escolhe que tipo de material vai para o ar, aí sim tem 
responsabilidade.  



 
ÉPOCA – E qual é a segunda estratégia para reduzir a pirataria?  
 
Fisher – O governo poderia impor uma taxa aos provedores de acesso à internet. Esse 
dinheiro poderia ser distribuído aos geradores de conteúdo, de acordo com a frequência com 
que seu material é visto na internet. É a única solução plausível de longo prazo. Assim, as 
tecnologias de distribuição de informação seriam preservadas, e os produtores de conteúdo 
remunerados. A lei brasileira está aberta para a construção de um sistema assim.  
 
ÉPOCA – Como as empresas de internet poderiam pagar pelo conteúdo?  
 
Fisher – Se seu negócio foi construído em cima da transmissão de conteúdo gerado por 
outros, você deve impor uma taxa a seus usuários e distribuí-la entre os produtores. Uma 
parte expressiva do tráfego dos provedores é troca de conteúdo sujeito a direitos autorais. É 
por isso que os clientes compram esse serviço. Já os serviços on-line (como Google, Yahoo e 
Facebook) têm negócios diferentes, mas também é justo que paguem aos produtores de 
conteúdo, de alguma forma.  
 
ÉPOCA – Como seria essa taxa?  
 
Fisher – Há duas abordagens. Uma é que o governo crie um imposto sobre as assinaturas de 
banda larga. Um estudo nos EUA estimou que, se elas custam cerca de US$ 30 por mês, uma 
taxa de US$ 5 seria suficiente para compensar os autores do conteúdo. Isso incentivaria a 
produção de conteúdo criativo e seria, no fim, benéfico aos internautas e à sociedade como um 
todo. O problema é que todo mundo odeia imposto. E o governo é ineficiente para distribuir 
dinheiro. Por isso, a melhor abordagem seria o governo, por meio de uma reforma na lei de 
direitos autorais, obrigar as empresas de internet a entrar em acordo com os produtores de 
conteúdo. Ficaria a cargo delas estabelecer o melhor contrato para as partes envolvidas. Teria 
de ser um sistema dinâmico o suficiente para remunerar blogueiros, autores isolados ou 
empresas de mídia, de acordo com a audiência que geram.  
 
ÉPOCA – Se um sistema de remuneração não for montado rápido o bastante, o 
jornalismo independente não corre risco?  
 
Fisher – A gravidade da situação varia para cada indústria. A indústria fonográfica foi a mais 
atingida até agora. Mas a música não acabou. É mais barato agora produzir e distribuir sua 
produção musical. Mesmo que os artistas não ganhem mais pela venda dos discos, eles são 
pagos pelas apresentações. Talvez o investimento em produção migre para onde dá mais 
retorno, como promoção de shows ou construção de salas de concerto. Não será bom, mas a 
música vai sobreviver. Um exemplo é a Global Voices, uma rede internacional de blogueiros 
baseada na contribuição voluntária. Mesmo que os jornais quebrem, o jornalismo sobreviverá. 
Mas perderemos algumas atribuições que dependem de jornalismo profissional, como 
cobertura de grandes catástrofes ou produção de conteúdo mais analítico.  
 
ÉPOCA – Isso não é uma ameaça para a democracia?  
 
Fisher – A democracia não é uma chave que você liga ou desliga. Não desapareceria, mas 
seria, com certeza, menos informada. Por outro lado, há a oportunidade de os cidadãos 
participarem ativamente da atividade política, por meio da internet. É difícil saber se o balanço 
dessas duas tendências seria positivo ou negativo para a democracia. Não acredito, porém, 
que chegaremos a esse ponto. Vamos encontrar uma forma de conciliar o bom jornalismo com 
o acesso livre à internet. 
 

 
 
Uma ação necessária 
Isabel Clemente 
 



Várias empresas jornalísticas da internet descumprem a Constituição. O governo precisa 
decidir como vai puni-las 
 

 
 
PAINEL  
 
Palestrantes no seminário Cultura sustentável, realizado no Senado. O evento debateu as leis 
que regem a internet no Brasil  
 
O surgimento de empresas que produzem notícias para a internet provocou uma enorme 
distorção no mercado jornalístico brasileiro: surgiram portais que produzem e veiculam 
conteúdo jornalístico, mas são administrados por empresas controladas por capital 
estrangeiro, algo expressamente proibido pela Constituição. O funcionamento desses portais 
foi motivo de um pedido formal de investigação, encaminhado na semana passada à 
Procuradoria-Geral da República (PGR) pelas associações nacionais de Rádio e TV (Abert) e de 
Jornais (ANJ). As duas entidades exigem providências da PGR sobre essa atuação irregular e 
pedem explicações sobre quem deve fiscalizar e combater o descumprimento da Constituição 
na internet. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara também enviou ofício levantando a 
questão à Advocacia-Geral da União (AGU).  
 
O artigo 222 da Constituição afirma que “a propriedade de empresa jornalística e de sons e 
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas 
jurídicas constituídas no país”. A participação do capital estrangeiro fica limitada a 30%. Na 
representação encaminhada à PGR, a Abert cita como exemplo de veículo virtual controlado 
por estrangeiros o portal Terra, que pertence ao grupo espanhol Telefónica. Procurado por 
ÉPOCA, o Terra informou que aguarda notificação oficial para se manifestar sobre o assunto.  
 
“A internet não é uma terra sem lei”, diz Daniel Slaviero, presidente da Abert. “Algum órgão 
neste país, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, tem de fazer valer uma regra 
que está na Constituição.” No governo, um órgão empurra a responsabilidade para o outro. O 
Ministério das Comunicações informa que não tem poder de fiscalizar os portais porque essas 
empresas estão fazendo jornalismo, um serviço de utilidade pública que não depende de 
outorga do Estado e que não estaria, portanto, sujeito à fiscalização do ministério. A Anatel, 
agência reguladora do mercado de telefonia e internet, criada pela Lei Geral das 
Telecomunicações, diz algo parecido.  
 
Pela Constituição, os estrangeiros só podem ter até 30% do capital de empresas jornalísticas 
 
Enquanto no governo todos parecem se esquivar, persiste o flagrante desrespeito à lei por 
parte desses portais. “A Constituição quer que o jornalismo daqui seja produzido por 
brasileiros”, diz o advogado Luís Roberto Barroso, professor da Universidade Estadual do Rio 



de Janeiro. Ele participou, na semana passada, do seminário Cultura sustentável – Brasil: um 
caleidoscópio cultural, promovido pelo Senado. Em sua exposição, Barroso afirmou que a falta 
de tratamento isonômico às empresas dos mundos real e virtual é injusta, além de oferecer 
riscos à soberania do país. “Não se trata de reserva de mercado”, diz ele. “Nenhum país do 
mundo permite que suas empresas jornalísticas sejam controladas por estrangeiros.” É 
imperativo, portanto, que a PGR e a AGU respondam quanto antes quem é responsável por 
fazer valer a Constituição e por punir violações tão flagrantes. 
 
Fonte: Época, 17 maio 2010. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com>. 
Acesso em: 18 maio 2010. 


