
Culpados 
ou inocentes 

Baixar conteúdos da internet, tão popular entre os jovens, pode trazer consequências 
legais, como querem projetos de leis em tramitação em mais de 30 países. A pressão 
da opinião pública tem resultado no recuo dessas políticas. Até agora 
Luciano Velleda 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
.



ascida sob a égide da 
liberdade, a internet 
está no banco dos réus 

dos tribunais de mais de 30 paí-
ses em todo o mundo. Apoiados 
pela indústria cinematográfica, 
gravadoras musicais, editoras, 
Apple, Microsoft e conglomera-
dos de mídia, os governos dos 
Estados Unidos, de 22 países da 
União Européia, Austrália, Ca-
nadá, Japão, Coréia do Sul, Mé-
xico, Marrocos, Nova Zelândia, 
Cingapura e Suíça tramitam em 
suas casas legislativas leis que 
poderão alterar significativa-
mente o aspecto mais importan-
te da maior rede de comunica-
ção do mundo: o livre fluxo da 
informação. 

Com diferentes nuances, o al-
vo principal dos diversos proje-
tos de lei são os sites acusados de 
violar direitos autorais por exibir 
ilegalmente conteúdos como fil-
mes, músicas, jogos, softwares e 
documentos, permitindo que os 
usuários efetuem o famigerado 
download - a ação de "baixar" 
arquivos no computador pessoal, 
nestes casos, sem custo algum. 
Entre os jovens, o ato de acessar 
tais arquivos, copiá-los e divul-
gá-los é tão popular quanto o úl-
timo sucesso da música pop. O 
que muitos não sabem, e a né-
voa de insegurança jurídica ain-
da não permite ver com nitidez, 
são as consequências de tal ação. 

A tarefa dos governantes dis-
postos a regular a internet, con-
tudo, não será fácil. Gigantes da 
rede virtual como Google, Ama-
zon, Wikipedia, Facebook e 
Twitter se opõem ferrenhamen-
te à tentativa, alegando que tais 
medidas podem censurar o uso 

da internet, proibir a liberdade 
de expressão e inibir inovações 
tecnológicas. Ao mesmo tempo, 
passeatas e manifestações popu-
lares contra tais projetos têm agi-
tado a Europa e os Estados Uni-
dos, numa tentativa de chamar a 
atenção da sociedade civil para 
um assunto revestido de comple-
xidade e que tende a atingir mi-
lhões de usuários que navegam 
na internet e não estão acompa-
nhando a polêmica discussão. De 
forma confusa, diferentes ações 
estão na mira dos projetos que 
tramitam em vários países - des-
de o download sem pagar direi-
tos autorais até a divulgação de 
fotos e documentos de terceiros, 
passando pelo controle de quais 
sites cada usuário acessa. 

PRISÃO À FRANCESA 
A França foi o primeiro pa-

ís europeu a regular o uso da in-
ternet. No dia 22 de setembro de 
2009, por 258 votos a favor e 131 
contra, a Assembleia Nacional 
francesa aprovou a lei batizada 
de Hadopi, cujo objetivo é punir 
usuários que façam download e 
compartilhem conteúdo protegi-
dos por direitos autorais. Um ano 
depois, após ser sancionada pelo 
então presidente Nicolás Sarko-
zy - que desde o início apoiou o 
projeto - a lei entrou em vigor. 

De acordo com as novas re-
gras, o usuário que for desco-

berto "baixando" ou comparti-
lhando arquivos protegidos por 
direitos autorais recebe primei-
ramente uma notificação por e-
-mail. Havendo uma nova ação, 
a segunda notificação é enviada 
pelo correio. Caso não mude seu 
comportamento e reincida pela 
terceira vez, o usuário vai a julga-
mento, podendo sofrer penas que 
vão desde o corte da conexão da 
internet, a aplicação de pesadas 
multas a até dois anos de prisão. 

As empresas provedoras de in-
ternet também foram enquadra-
das e têm um prazo de até oi-
to dias para enviar ao governo 
o nome e o endereço do usuário 
que pratique os atos agora con-
siderados ilegais. Caso não o fa-
çam, terão dee pagar uma multa 
de 1.500 euros para cada usuá-
rio não identificado. Lan Houses 
e espaços que ofereçam internet 
sem fio igualmente correm o ris-
co de serem multadas caso não 
cuidem adequadamente do modo 
como seus internautas utilizam a 
rede mundial de computadores. 

SOPA DE PROTESTOS 
No dia 18 de janeiro deste ano, 

cerca de dez mil sites hospeda-
dos nos Estados Unidos, entre 
eles o Wikipedia, Yahoo!, Face-
book e o Google, protestaram na 
internet retirando seus sites do 
ar, chamando a atenção da opi-
nião pública para os projetos de 
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de busca, como o Google, que 
seriam obrigados a aplicar fil-
tros que o impediriam de in-
dicar sites considerados ilegais 
pelo governo americano. Esses 
filtros já são usados na China, 
Síria e países islâmicos funda-
mentalistas. 

Usuários e empresas de in-
ternet alegam que a legisla-
ção promove a censura, mu-
da a operacionalidade da rede 
mundial de computadores e 
prejudica sua capacidade de 
inovação. Os críticos contes-
tam ainda as sanções impostas 
a quem viesse a desrespeitar a 
lei, invertendo a lógica de pri-
meiro processar e depois pu-
nir. Isto porque, de acordo com 
a SOPA, os sites seriam suspen-
sos antes mesmo de haver qual-

leis de regulação da internet em 
tramitação o país: SOPA (Stop 
Online Piract Act), em trâmi-
te na Câmara dos Deputados, e 
PIPA (Protect Intellectual Pro-
perty Act), no Senado america-
no. Diante da repercussão ne-
gativa, deputados, senadores e 
até mesmo membros do gover-
no do presidente Barack Oba-
ma recuaram. Dois dias depois, 
ambos os projetos foram reti-
rados da pauta de debates no 
Congresso dos Estados Unidos. 

As duas propostas de lei, SO-
PA e PIPA, tinham como ob-
jetivo bloquear nos Estados 
Unidos sites estrangeiros que 
abrigam conteúdos que violam 
as leis de direitos autorais e de 
propriedade intelectual. A me-
dida afetaria inclusive os sites 

Membros 
contrários 
à regulação 
europeia para 
a Internet 
comemoram 
o recuo dos 
parlamentares 
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quer direito de defesa e condena-
ção legal, pois a lei estipula um 
prazo de cinco dias para a apli-
cação das punições após a iden-
tificação de um site suspeito. 

Enquanto os legisladores ameri-
canos propunham restrições à na-
vegação na internet, seus colegas 
europeus concordaram no começo 
do ano em levar à votação no Par-
lamento Europeu o ACTA (Acordo 

Comercial Antifalsificação), espé-
cie de acordo internacional anti-
pirataria imbuídos da intenção de 
reforçar os direitos à propriedade 
intelectual. Entre outros pontos, o 
polêmico projeto pretende obrigar 
as empresas provedoras de inter-
net a vigiar os sites acessados por 
seus consumidores. 

RECUO EUROPEU 
Todavia, assim como nos Esta-

dos Unidos, a reação dos usuá-
rios, empresas e ativistas da mí-
dia digital foi estrondosa e o que 
antes era empolgação por par-
te dos legisladores, rapidamen-
te transformou-se em receio. Co-
mo resultado, no último dia 4 de 

julho, por 478 votos contrários e 
somente 39 a favor, o Parlamento 
Europeu rejeitou o acordo. Com 
isto, 22 dos 27 países membros 
da União Europeia não poderão 
ratificar o tratado em suas leis 
nacionais. Para além das fron-
teiras da União Europeia, o AC-
TA ainda pode ser aprovado nos 
Estados Unidos, Austrália, Ca-
nadá, Japão, Coreia do Sul, Mé-
xico, Marrocos, Nova Zelândia, 
Cingapura e Suíça. Como tudo 
na rede está interligado e muitas 
empresas de internet que pres-
tam serviços no Brasil estão si-
tuadas nos Estados Unidos e na 
Europa, caso a lei americana ou 
europeia fosse aprovada have-
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Julian Assange, 
fundador e editor 
dosite Wikileaks, 
desperta a fúria 
dos governos do 
mundo todo 

proposta ainda deverá passar por 
todas as aprovações no Congres-
so e pela sanção presidencial, mas 
desde agora, já é vista com bons 
olhos por usuários e empresas, co-
locando o Brasil num patamar de 
pioneirismo em se tratando de le-
gislações de internet que não in-
viabilizam sua liberdade. 

Segundo o projeto, as empre-
sas provedoras de internet não 
poderão ser responsabilizadas 
pelo uso de seus consumidores. 
Tais empresas apenas poderão 
sofrer algum tipo de punição ca-
so descumpram ordens judiciais 
de retirada de conteúdo específi-
co. O Marco Civil proposto pre-
vê ainda que os dados dos usuá-
rios permanecerão armazenados 
por um ano e o acesso a eles só 
será possível mediante ordem ju-
dicial. Somente grandes prove-
dores deverão armazenar os da-
dos, excluindo desta medida as 
Lan Houses. Ainda com relação 
aos dados, o projeto brasileiro es-
tabelece que o usuário poderá sa-
ber quais informações suas são 
armazenadas e como são usadas, 

podendo, inclusive, pedir sua ex-
clusão dependendo do caso. 

As duas questões ainda não 
abordadas pelo Marco Civil bra-
sileiro são justamente as mais 
polêmicas: a que trata de crimes 
digitais (tema debatido em outro 
projeto na Câmara) e direitos au-
torais. Apesar de não fazer refe-
rência a estes temas, há consen-
so de que o atual projeto deve ser 
encarado positivamente por ser 
um balizador de direitos básicos 
e estabelecer determinados prin-
cípios a serem seguidos. 

Espécie de lei-mèstre, os legis-
ladores brasileiros sabem que o 
projeto do Marco Civil é apenas 
o começo e que novas leis pro-
vavelmente serão necessárias 
para tratar de temas específicos. 
Quando chegar este momento, 
o usuário brasileiro de internet 
poderá saber melhor em que la-
do o país se posicionará. Por en-
quanto, a liberdade na rede de 
computadores que mudou as re-
lações do mundo segue corren-
do solta pelos invisíveis fios da 
tecnologia moderna.  

ria um efeito em cascata, já que 
tais empresas seriam obrigadas a 
operar segundo as novas legisla-
ções. Os ativistas e defensores da 
liberdade na internet nos Esta-
dos Unidos e no mundo por ora 
comemoram a retirada dos dois 
projetos, mas tudo indica que es-
ta foi apenas a primeira batalha 
de uma longa guerra. 

BRASIL PIONEIRO 
Na contramão das leis que an-

dam assombrando os internautas 
e ameaçando a liberdade na re-
de mundial de computadores, no 
Brasil, o relator da comissão espe-
cial na Câmara dos Deputados que 
há três anos debate o Marco Civil 
da Internet apresentou no dia 6 de 
julho o texto final do projeto. A 

> Veja como 

relacionar a 

liberdade na 

internet às 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 184, p. 32-38, ago. 2012.




