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O SOPA (Stop Online Piracy Act), que está em trâmite no Congresso norte-americino, impõe 
várias restrições, alterando a lei da internet e de copyright 

 

Um projeto de lei dos Estados Unidos pode mudar os rumos da internet. Atualmente em 

trâmite no congresso norte-americano, o projeto SOPA (Stop Online Piracy Act), criado pelo 

senador republicano do Texas, Lamar Smith, impõe diversas restrições à web, alterando a lei 

da internet e de copyright. 

 

O projeto impõe diversas medidas restritivas com a finalidade de combater a pirataria online, a 

cópia de dados e a quebra de direitos autorais na internet, e tem como uma de suas medidas 

mais polêmicas a penalização ao site que hospedar o conteúdo ilegal. Além de abranger o 

conteúdo e as formas mais conhecidas de pirataria - filmes, fotos, programas, aplicativos e 

músicas, o SOPA também pega pesado em outras vertentes, como venda de remédios e 

produtos pirateados. 

 

"O que essa lei traz de novidade é um método para combater a pirataria na internet. O 

conceito do que é pirata já existe, mas a iniciativa propõe uma forma de combatê-la. O que 

está deixando todos espantados é justamente esta forma", afirma Victor Hai-kal, advogado 

especialista em direito digital do Patricia Peck Pinheiro Advogados, que compara a pirataria 

digital a um câncer e a nova lei à quimioterapia. "O SOPA tenta ser um remédio para matar as 

células cancerígenas e secar as suas fontes, essa é a ideia da lei". 

 

Por exemplo: se um usuário coloca um filme pirata - ou o clipe de sua banda preferida - no 

YouTube, o portal de vídeos do Google também está sujeito a punição, que pode ir de bloqueio 

da URL (não importa em qual país que o site esteja hospedado), multa de até US$ 5 milhões e 

até a prisão dos responsáveis pelo site por até cinco anos. Os hospedeiros teriam que ficar 

responsáveis por vigiar os usuários e censurar suas entradas de conteúdo suspeito. "O 

YouTube é um dos mais ameaçados caso a lei seja aprovada. Nas redes sociais as pessoas e 

empresas até anunciam, mas o YouTube tem praticamente todo o conteúdo feito pelo usuário 

e pode ser penalizado por isso", diz Victor Hakai. 

 

Uma das punições mais severas da lei discutida nos EUA propõe combater a pirataria com 

suspensão de pagamento dos sites hospedeiros, repetindo um exemplo bem-sucedido no caso 
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Wiki-leaks. O portal de Julian Assan-ge estava no auge quando Visa, PayPal e Mastercard 

impediram as doações ao site, e o estrangulamento financeiro reduziu seu poder de fogo. "As 

autoridades americanas vão mandar ordens para sites de busca, publicidade e pagamentos 

online, que podem ser penalizados caso tenham vínculo com sites de pirataria. Eles 

efetivamente querem pegar quem ganha dinheiro com isso", diz Haikal. 

 

Outro item que consta no SOPA é a criação de uma "lista negra" de sites infratores, permitindo 

a suspensão destas páginas e domínios por parte dos provedores sem base judicial. O sumiço 

da "lista negra" na web seria feito por meio de bloqueio de DNS (Do-main Name System), 

mesma ferramenta utilizada pelos governos da China, Síria e Irã para ocultar websites 

contrários à sua política. 

 

Empresas e políticos a favor da medida antipirataria, que foi impetrada no congresso 

americano com apoio bipartidário, alegam que o SOPA protegerá a propriedade intelectual, os 

direitos autorais (de produtoras, estúdios e artistas) e irá impedir brechas no sistema 

antipirataria devido à falta de regulamentação internacional - entretanto, a penalidade não 

pode atingir diretamente sites de outros países devido a uma questão de soberania. 

Atualmente, 31 congressistas são favoráveis à lei, que também é exaltada por diversas 

associações profissionais e cerca de 350 companhias como Disney, Warner Bros., Nike, 

L'Óreal, Pfizer, Harley-Davidson, Lexmark e Oakley, que declararam seu apoio por meio de 

comunicado oficial. 

 

As empresas do próprio segmento da internet - possivelmente as maiores prejudicadas caso a 

medida seja aprovada - lideram a oposição ao projeto. Google, Face-book, Twitter, Wikipedia, 

AOL, Mozilla, eBay, PayPal e Tumblr estão entre as companhias que já se movimentam para 

tentar impedir a aprovação da lei. Para vetar a medida, são necessários os votos de 41 

congressistas, número ainda não alcançado pela oposição, embora os opositores façam uma 

intensa campanha online para conseguirem êxito contra o que chamam de "censura" da 

internet. "Apoiamos fortemente o combate à pirataria na internet e o lucro que sites 

conquistam com isso, mas estamos preocupados sobre como esta lei irá interferir na inovação, 

na geração de empregos e na livre expressão na web", afirmou o Google por meio de 

comunicado oficial. 

 

Como argumento, os opositores dizem que a medida fere a Primeira Emenda americana, além 

de ser uma censura que deixaria a web "aleijada" de novas iniciativas corporativas e 

interromperá a privacidade, o discurso livre e a liberdade de expressão do meio. Além disso, 

segundo a oposição, a lei é falha em especificar o que consiste pomo pirataria. Redes sociais, 

como Facebook, Twitter e Google+, e sites de armazenamento e compartilhamento de 

arquivos, como Dropbox e Soundcloud, podem ser os maiores prejudicados, pois praticamente 

todo seu conteúdo é feito por usuários. Outro domínio que pode ser afetado é o Tor, rede 

anônima utilizada para driblar restrições à internet que pode ser utilizada para conseguir 

acesso à web em países com governos autoritários, pois mascara o IP do internauta. 

 

BRASIL E OUTROS PAÍSES 

Caso seja aprovado, o Stop Online Piracy Act pode abrir precedente internacicnal para que 

outros países realizem medidas similares. Entretanto, para o advogado Victor Haika, não é 

muito provável que o Brasil entre na mesma onda que os norte-americanos. "Os Estados 

Unidos têm essa cultura mais liberal e a web menos controlada, em outros países as pessoas 

possuem maior postura contra a pirataria, ela já é vista como um risco do negócio na 

internet", diz o especialista em direito digital da Patricia Peck Pinheiro Advogados. 

 

No Brasil, já existe um código de regulamentação da web em trâmite no congresso, o Marco 

Civil da Internet, que está em fase de aprovação e ajustes e pode entrar em vigor a partir de 

2013. Segundo Haikal, algumas medi das do SOPA - caso um projeto similar surja no país 

como o bloqueio de DNS, vão contra o Marco Civil. 

 

A Espanha recentemente aprovou uma medida de restrição e punição para quem fizer 

download pirata, o que causou repercussão nas redes sociais. Mais invasiva do que a lei 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



Sarkozy, adotada por França e Grã-Bretanha, entre outros países, a medida espanhola prevê 

um período de "castigo" sem internet para aqueles que baixarem conteúdo ilegal. 

 

Para o especialista em direito digital, o ideal seria uma legislação internacional sobre o 

assunto, e um consenso entre empresas, governos e internautas. "Deveria haver uma 

negociação entre os grandes players da internet para efetivamente se chegar a um meio 

termo, uma solução, sem penalizar o público e a indústria. Utopicamente, o melhor seria um 

órgão internacional para mediar essa conversa, algo como a OMC ou mesmo a própria ONU", 

diz Victor Haikal. 

 

AMEAÇA DE BLECAUTE 

Contrários à lei, Google, Facebook, Wikipedia e Twitter ameaçaram fazer um "blecaute" e 

interromper suas atividades por um período de tempo como forma de protesto contra o SOPA. 

Segundo entrevista de Markham Erickson - diretor da entidade NetCoalition e que faz oposição 

à medida - à Fox News, a Mozilla já desligou os serviços do navegador Firefox por um dia e 

outras associadas, como AOL, eBay, Foursquare, Google, Linkedln, Facebook, Twitter, PayPal, 

Wiki-media, Yahoo! e Zynga, a maioria grandes conglomerados da web, podem fazer o 

mesmo. 

 

De acordo com Erickson, a ação ainda não está 100% definida, mas os usuários da internet 

poderiam se deparar simplesmente com a paralisação dos serviços, e as páginas destes sites 

mostrariam mensagens pedindo apoio contra a lei. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 9 jan. 2012, p. 16.  
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