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Os distribuidores de conteúdo precisam reco-
nhecer os direitos autorais na rede e pagar por
eles. A conclusão é de especialistas reunidos
ontem no debate “Criadores em defesa de seus
direitos autorais”, na sede da Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL). Compositores, escritores e
diretores de sociedades detentoras de direitos
autorais defenderam a inclusão, no projeto de
lei do Marco Civil da Internet, de relatoria do
deputado Alessandro Molon (PT-RJ), do direito
à remuneração de criadores e produtores por
conteúdos postados na internet. O projeto co-
meça a ser discutido no plenário da Câmara dos
Deputados hoje e poderá ir à votação.
Também foi defendida a necessidade de ma-

nutenção das notificações extrajudiciais para
retirada de conteúdo publicado ilegalmente na
grande rede. O projeto doMarco Civil prevê que
a retirada desse conteúdo só poderia ser feita
mediante ordem judicial, diferentemente do
que é hoje. Especialistas e artistas alegam que,
desse jeito, haveria um grande aumento de pro-
cessos na Justiça. Além disso, a morosidade dos
tribunais não é compatível com a velocidade da
internet e espera-se aumento de custos.
— É do interesse de grandes empresas apre-

sentar os artistas e demais produtores de conte-
údo como egoístas por não compartilharem su-
as obras livremente na internet. Ora, por que
eles não teriam direito a receber por isso? O
tempo da escravidão acabou há muito — disse
AnaMaria Machado, presidente da ABL. — De-
fendemos a inclusão dos direitos autorais no
projeto de lei. Eles estão na Constituição.

BRIGA ENTRE PRODUTORES E DISTRIBUIDORES
Em nota oficial da ABL, Ana Maria reafirma a
“necessidade fundamental de respeito ao direi-
to de remuneração do autor. Não pode passar a
ser a única categoria de quem se espera que
exerça sua profissão sem receber pagamento”.
No evento, ela propôs a redação de um texto
com as reivindicações para envio ao Congresso.
Roberto Feith, diretor-geral da editora Objeti-

va, lembrou que o verdadeiro embate dos dias

atuais é entre os criadores de informação e os
distribuidores de conteúdo (legalmente ou não)
na internet, como Google e afins. Para Feith, es-
tes falamde liberdade de expressão,mas na ver-
dade protegem seus próprios interesses:
— Essa distribuição de conteúdo alheio en-

volve muito dinheiro, é o grande negócio de
nossos dias. Veja-se a compra do YouTube pelo
Google por US$ 1,65 bilhão em 2006. Que cria-
dores foram remunerados por isso? Esses distri-
buidores dizem que o conteúdo deve ser livre,
mas eles vão liberar suas patentes? Eles ganham
compublicidade, emuitas vezes quempaga são
sites que armazenam conteúdo ilegalmente na
internet, como fazia o extinto Megaupload.
Em 2011, a Associação Nacional dos Jornais

(ANJ) recomendou que os 154 jornais associa-
dos saíssem do Google News porque o portal
não oferece remuneração. O pedido foi ratifica-
do há duas semanas na reunião da Sociedade
Interamericana de Imprensa, em São Paulo.
O escritor João Ubaldo Ribeiro, escalado, em

cima da hora, para compor a mesa principal no
debate daABL, foi enfático em seudiscurso a fa-
vor dos direitos autorais.

— A literatura não é obrigada a estar compro-
metida com nenhuma causa, mas historica-
mente sempre foi responsável pela preservação
e pelo aprimoramento da língua no país. Se se
retira o incentivo aos homens e mulheres que a
fazem, vamos acabar sem nada. — afirmou. —
Google e Facebook posamdemocinhos,mas fa-
turam bem com publicidade.
Para o compositor FernandoBrant, todo autor

deve ser remunerado e autorizar previamente
qualquer uso de sua obra.
— Estamos hoje numa fase de transição. Acho

que vamos chegar a um ponto de equilíbrio em
que as pessoas poderão ter acesso à obra a um
preçomais barato,mas o autor vai continuar ga-
nhando o dele. Senão, ninguém mais vai escre-
ver livro, ninguém vai compor. Afinal, quem tra-
balha de graça?
Quanto à manutenção das notificações extra-

judiciais para retirada mais rápida de conteú-
dos que violam copyright, Paul Rosa, presidente
da Associação Brasileira de Produtores de Dis-
cos (ABPD), citou alguns números para de-
monstrar que a judicialização seria nociva:
— Só no ano passado, houve no país mais de

80 mil notificações por publicação ilegal on-li-
ne: 50 mil de livros, 18 mil de músicas e 15 mil
de filmes. No esquema extrajudicial, a absoluta
maioria é retirada sem contestação. Com uma
ordem judicial, os custos subiriama Justiça fica-
ria sobrecarregada. Não vale a pena abandonar
uma prática que dá certo nos Estados Unidos e
na Europa.

DEFESA DO “NOTIFICA, RETIRA”
De acordo com José Francisco de Araújo Lima,
diretor de Relações Institucionais, Regulação e
Novas Mídias das Organizações Globo, a em-
presa por vezes faz 150 notificações por semana
de violação de copyright na rede.
— É preciso manter o notice and takedown

(notificação e retirada) nomarco, e imputar res-
ponsabilidade ao provedor que não atender à
solicitação. Usar ordem judicial para isso torna-
rá tudo impraticável, com a morosidade da Jus-
tiça e os custos dos processos — explicou. l
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Debate. Na ABL, especialistas defenderam que o Marco Civil da Internet trate da proteção aos autores

Especialistas defendem direitos autorais

“A distribuição de
conteúdo alheio envolve
muito dinheiro. Os
distribuidores dizem que
o conteúdo deve ser
livre, mas eles vão liberar
suas patentes?”
Roberto Feith
Diretor-geral da editora Objetiva
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Adiscussão sobre a relação en-
tre o Marco Civil da Internet e
os direitos autorais no Brasil
ganha relevância quando es-
pecialistas do setor indicam
que pelo menos em 20% do
tráfego mundial da web há in-
frações a esses direitos. Apesar
disso, entre quem estuda o as-
sunto, ainda não há consenso
sobre como os dois temas de-
vem interagir nas leis que es-
tão por vir no país. O debate
deve avançar nos próximos di-
as, já que a Câmara dos Depu-
tados pode começar a analisar
o projeto de lei da internet nes-
ta semana.
Relator do projeto, o deputa-

do Alessandro Molon (PT-RJ)
informou ontem, em nota,
“que está fechando os últimos
detalhes do texto final do pro-
jeto”, que levará em conta tanto
a liberdade de expressão
quanto as preocupações relati-
vas ao direito à honra e aos di-
reitos autorais. Seu texto deve
ser concluído ainda hoje.
Para o advogado Fernando

de Assis Torres, do escritório
Dannemann Siemsen, o proje-
to de lei é pouco abrangente:

— Cerca de 20% do tráfego
mundial da internet consistem
em infrações aos direitos auto-
rais. O único remédio disponí-
vel para remover o conteúdo
irregular é uma ação judicial.

DEBATE JÁ DENTRO DO GOVERNO
Para Daniel Campello, diretor
da CQ Rights, empresa que ad-
ministra direitos de artistas, é
indispensável que o Marco Ci-
vil faça referência ao direito
autoral, mas sem legislar sobre
o assunto.
Bruno Lewicki, vice-presi-

dente da Comissão de Direito
Autoral da OAB-RJ, acredita
que o Marco Civil não deve se
aprofundar nas questões do
direito autoral já que elas estão
sendo debatidas pelo governo:
— O Marco Civil deve seguir

seus princípios iniciais, que
não tinham viés punitivo.
Para o poeta e compositor

Antonio Cícero, “grandes dis-
tribuidores de conteúdo na in-
ternet fazem socialismo com
conteúdo alheio”:
— Os direitos autorais pro-

moveram grande expansão
cultural — defende.
Para o cientista político e so-

ciólogo Sergio Abranches, há
aspectos positivos no projeto
de lei do Marco Civil, mas não
pode haver a expropriação dos
direitos autorais.
— Há aspectos positivos na

lei, como a abordagemda neu-
tralidade da rede, da internet
aberta. Mas isso não pode le-
var à expropriação dos meios
de produção e dos direitos au-
torais — disse. l
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Luta. Para o poeta Antonio Cícero, “fazem socialismo com conteúdo alheio”
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