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Instituto de Defesa do Consumidor avalia que a norma impõe "entraves ao consumo cultural" 
 
Entidade diz estudar entrar com ação contra autores de campanha antipirataria que façam 
"propaganda enganosa"  
 
"A gente não pode punir o usuário que baixa música. Ele é fã, não é pirata." Com essa frase, o 
cantor Leoni, um dos articuladores do texto que prega a "terceira via" para o direito autoral, 
leva a discussão sobre a nova lei para a casa do consumidor. 
 
"Não posso punir quem baixa música para ouvir, é uma falta de honestidade alguém dizer que 
nunca fez isso. E isso, no Brasil, é punível com três anos de cadeia." 
 
O exemplo dado por Leoni ajuda a tornar palpável, para o cidadão comum, uma discussão que, 
até aqui, tem sido tratada como se dissesse respeito apenas a artistas, gravadoras e entidades 
arrecadadoras de direitos. 
 
A carta trazida a público na semana passada ressalta que a grande questão a ser respondida 
é: como a sociedade pode tornar as obras culturais disponíveis para o maior público possível, a 
preços acessíveis e, ao mesmo tempo, assegurar uma existência econômica digna aos 
criadores e aos seus parceiros de negócios? 
 
Trata-se, na verdade, de uma questão proposta pelo diretor-geral da OMPI (Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual), Francis Gurry, e que passa a ecoar por aqui também. 
 
"Não podemos mais demonizar o pequeno consumidor, o adolescente que baixa música de 
graça", diz a cantora Fernanda Abreu, fazendo eco a Leoni. 
 
COTIDIANO PUNIDO 
 
O advogado Guilherme Varella, do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) argumenta que a 
discussão sobre a Lei do Direito Autoral tem um aspecto diretamente ligado à cidadania. 
 
"A lei atual impõe entraves ao consumo cultural. Ela barra atitudes cotidianas", diz Varella. 
"Isso fere o código de defesa do consumidor." 
 
O advogado refere-se, por exemplo, às xerox tiradas nas universidades e à cópia de um CD 
para o iPod. Ambas atitudes são vetadas pela lei. 
 
É fato que ninguém será punido por passar a música do CD para o iPod, mas o que o advogado 
do Idec argumenta é que a situação atual "traça um panorama geral de marginalização 
cultural". 
 
CAMPANHA INDEVIDA 
 
O Idec, de acordo com Varella, está estudando entrar com uma ação contra entidades que 
assinam certas campanhas antipirataria. 
 
"Dizer que o CD vai explodir no seu aparelho ou comparar quem compra CD pirata com quem 
compra drogas é uma propaganda enganosa, lesiva ao consumidor", diz o advogado.  
 
Discussão é acirrada em diversos países  
 
A discussão sobre a reforma da Lei do Direito Autoral que o Brasil começa a enfrentar tem 
acirrado ânimos e provocado enfrentamentos entre diferentes correntes ideológicas e 
econômicas nos mais diversos países. 
 



Um caso que se tornou emblemático foi o da França. Em 2009, o país, já sob o governo 
Nicolas Sarkozy, aprovou uma lei, chamada Hadopi, que prevê punições rígidas para os 
usuários da internet que fizerem "download" ou compartilharem arquivos de forma ilegal. 
 
A lei autoriza, por exemplo, o monitoramento de usuários pelos provedores e o corte de 
conexão no caso de ilegalidades. 
 
A Espanha, que acabou de aprovar sua nova lei, tendeu a seguir os passos da França, 
prevendo a punição do usuário. 
 
O Reino Unido vive, neste momento, o debate. 
 
Na América Latina, as discussões são nebulosas em quase todos os países. 
 
A Argentina, a exemplo do Brasil, já colocou o assunto em pauta, mas ainda não tem 
definições claras a esse respeito. Por ora, parece tender mais à rigidez do que à flexibilização. 
 
O Chile também fez algumas mudanças na sua legislação, que foram consideradas 
progressistas. 
 
O país legalizou, por exemplo, a transferência de arquivos de um equipamento para outro, 
desde que para uso pessoal, e retirou a cobrança de direitos autorais de conteúdos digitais 
para deficientes visuais ou auditivos. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 mar. 2011, Ilustrada, p. E3. 


