
Uso de obra depende de autorização

DIREITO AUTORAL: Segundo a Lei
de Direito Autoral vigente no Bra-
sil, os direitos patrimoniais do
autor perduram por 70 anos con-
tados a partir de 1˚ de janeiro do
ano subseqüente ao de sua mor-
te. Assim, antes de completado
esse período, qualquer utilização
da obra depende da autorização
dos dependentes legais. Passa-
dos os 70 anos, a obra cai em

domínio público, podendo, as-
sim, ser livremente editada. Isso
não permite, porém, a cópia sim-
ples de uma edição já existente.
Por exemplo, uma edição do li-
vro Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis,
pode ser lançada por qualquer
editora, mas não pode ser copia-
da e comercializada por outras
pessoas.

Sai a prisão de juiz
que matou vigia

ABUSO: Um esquema de explora-
ção sexual de menores em Arinos
(Minas) começou a ser desmonta-
do pela Polícia Militar, com base
em investigação do Ministério Pú-
blico. Desde sexta-feira, três sus-
peitos de pedofilia foram presos,
incluindo o tenente reformado da
PM do Distrito Federal Odier Batis-
ta Soares, de 62 anos, e o ex-sol-
dado da Aeronáutica José Soares
Filho, de 58, detidos em flagrante.
Na Bahia, a polícia estourou uma
casa de prostituição infantil e pren-
deu Domingos Mendes de Araújo,
de 42, que explorava 24 menores,
com idades entre 11 e 17 anos, em
Gongogi. Ele tinha um bar de fa-
chada para prostituição.

Aniversário
do Rio

Susto na
Vila Maria

MÁFIA: O governo federal pretende
expulsar ou prender os imigrantes
ilegais que forem ligados às má-
fias que exploram a pirataria no
Brasil. O governo constatou que a
pirataria está ligada ao crime orga-
nizado e ao narcotráfico, que, para
atender as suas demandas, acaba-
ram produzindo uma atividade
criminosa derivada, que seria a
indústria da imigração, segundo o
presidente do conselho, Luiz Pau-
lo Barreto. Os imigrantes que fo-
rem apenas vítimas usadas pelas
quadrilhas também serão repatria-
dos. “Embora inocentes, eles tam-
bém estão infringindo as leis brasi-
leiras.” O barateamento dos produ-
tos é outro ponto previsto no con-
junto de ações, lançado pelo con-
selho, a ser negociado com a in-
dústria formal, pois o preço eleva-
do seria um fator para a expansão
da pirataria no País.● V.M.

Polícia de Minas
prende 3 suspeitos
de pedofilia

Imigrantes ilegais
serão presos
ou expulsos

Bibliotecas oferecem xerox
Estudantes dizem que não há livros suficientes nas faculdades

Pirataria: 7.500 ações só
levam a 14 condenações
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Fugitivos da Febem são
recapturados depois de tentar
roubar Kombi e Palio.
q PÁG. 6

Justiça do Ceará determinou a
prisão preventiva do juiz Pedro
Araújo, que matou um vigia.
q PÁG. 3

Festa pelos 440 anos do Rio
teve bolo no centro e bênção
no Cristo Redentor.
q PÁG. 8

Rosa Costa
BRASÍLIA

O Senado aprovou ontem, por
unanimidade, duas modificações
no Estatuto da Criança e do Ado-
lescentes e várias mudanças no
Código Penal. As medidas foram
sugeridas pela Comissão de Com-
bate à Violência contra Menores,
do Ministério da Justiça, e pela
CPI mista que, no decorrer de um
ano, investigou a exploração se-
xual de crianças e adolescentes.

Os textos terão de ser examina-
dos pelos deputados. No final dos
trabalhos, a CPI pediu o indicia-
mento de 251 pessoas, entre elas
políticos, magistrados e empresá-
rios. A senadora Patrícia Saboya
Gomes (PPS-CE), que presidiu a
comissão, relatou as propostas.

Uma das alterações no Estatuto
inclui o ato de “fotografar ou fil-
mar” crianças e adolescentes em
cenas de sexo explícito ou porno-
gráficas entre as condutas tidas co-
mo exploração sexual.

A senadora disse que a mudan-
ça foi sugerida após a sentença de
um juiz de Macau, na Paraíba,
que entendeu que o ato de “foto-
grafar” um menor nessa situação
não configuraria infração penal.
A pena para quem infringir a lei é
de reclusão, mais multa.

Os senadores ainda aprovaram
projeto que autoriza o fechamen-
to definitivo de hotel, pensão, mo-
tel ou estabelecimento similar
que hospedar criança ou adoles-
cente desacompanhado dos pais
ou responsáveis, sem autorização
escrita deles ou do juiz.

Entre as mudança no Código
Penal estão a que aumenta a pena
para assédio sexual, se ele for co-
metido contra menor, e a que tor-
na imprescritíveis os crimesde trá-
fico internacional de pessoas para
fim de exploração sexual, aumen-
tando a pena quando a vítima for
menor de 18 anos. O estupro sim-
ples também passa a ser conside-
rado crime hediondo. Os homens
também passam a ser reconheci-
dos como vítimas de estupro.

Outra mudança admite a possi-
bilidade de qualquer cidadão ofe-
recer denúncia ao Ministério Pú-
blico para a abertura de ação pe-
nal pública em crimes sexuais
contra menores, além de criar os
tipos penais de favorecimento da
prostituição e de tráfico interno
de pessoas para fins sexuais. ●

COMBATE À PIRATARIA

ArtEstado

1 – Criar as Divisões de Repressão
ao Contrabando e Descaminho e de
Combate à Pirataria na Polícia
Federal e uma seção da mesma
natureza na Polícia Rodoviária
Federal

2 –  Intensificar as operações de
combate à produção e distribuição
de produtos piratas e propor a criação
de forças-tarefa estaduais e
municipais de fiscalização

3 –  Coordenar ações entre órgãos
governamentais e criar uma base de
dados sobre pirataria

4 –  Incrementar processos de
expulsão de estrangeiros envolvidos
com delitos contra propriedade
intelectual, troca de informações e
acordos de extradição de bandidos
que atuam nesse tipo de crime

5 –  Recomendar a criação de varas
especializadas no Judiciário, a
instalação de promotorias especiais
no Ministério Público e a instalação
de Delegacias Especializadas de
Propriedade Intelectual nos Estados

6 – Aprimorar a legislação e estudar
os projetos de lei em tramitação no
Congresso que tratam de propriedade
intelectual, como o que permite
apressar a destruição ou a doação
de produtos piratas apreendidos

7 –  Sugerir ao Ministério da
Educação e instituições de ensino
superior a inclusão da propriedade
intelectual no currículo das
faculdades, especialmente de Direito.
E a inserção do tema nos exames
da OAB

8 –  Incluir a pirataria nos currículos
das academias de polícia e órgãos
de fiscalização federais, estaduais
e municipais

9 –  Promover seminários, cursos e
outras atividades para públicos
específicos (juízes, promotores,
peritos, policiais, agentes aduaneiros,
autores, artistas etc.) com o objetivo
de disseminar o conhecimento
da legislação

10 –  Incentivar parcerias público-
privadas para envolver os meios de
comunicação em campanhas de
esclarecimento e orientação
do consumidor

11 –  Promover estudos sobre a
redução do diferencial de preços
entre produtos legais e ilegais.
Estudar a substituição dos produtos
piratas pelos pequenos distribuidores

12 –  Realizar campanhas de âmbito
nacional na mídia com o apoio de
entidades públicas e privadas, de
artistas e dos próprios meios
de comunicação

13 –  Firmar convênios com
instituições de pesquisa para a
geração de estudos, números e
estatísticas sobre a dimensão da
pirataria no País

14 –  Promover o intercâmbio de
informações entre agências
internacionais relacionadas ao
combate ao crime contra a
propriedade intelectual

Principais medidas para evitar a venda de produtos ilegais

Xerocar livro poderá dar cadeia
Conjuntodemedidascontrafalsificaçãoprevêusodaleiparaforçaruniversidadespúblicaseprivadasaproibirareproduçãodelivros

Renata Cafardo

O xerox de livros ou de capítulos
das obras é prática comum em
universidades e faculdades públi-
cas ou particulares. Muitas vezes,
a própria biblioteca da instituição
está ligada ao setor que faz as có-
pias, vendidas aos alunos por cer-
ca de R$ 0,10 a página. Estudan-
tes reclamam que o combate à pi-
rataria tem de vir acompanhado
de uma solução para que eles te-
nham acesso aos livros necessá-
rios para a sua formação. Eles ar-
gumentam que o preço do origi-
nal é alto e não há exemplares su-
ficientes nas bibliotecas.

Principalmente nas carreiras
da área de humanas, cada aula
tem como base um ou mais capí-
tulos de um determinado livro. A
aula perde o sentido se o aluno
não ler previamente o que foi pe-
dido. “Precisaria comprar 40, 50
livros por ano”, diz o estudante
de Ciências Sociais da Universi-
dade de São Paulo (USP) e dire-
tor do Diretório Central Estudan-
til (DCE) da instituição, Marcio
Rosa Azevedo, de 23 anos. Para

Azevedo, é preciso também equi-
par melhor os acervos das biblio-
tecas da universidade.

De acordo com a Assessoria
de Imprensa da USP, desde o fim
do ano passado as cópias de li-
vros estão proibidas. A institui-
ção defende a autorização para
xerox de livros raros, que não po-
dem ser retirados das bibliotecas.
A Pontifícia Universidade Católi-
ca (PUC-SP) formou recentemen-
te uma comissão para estudar

uma solução que substitua a
prática do xerox.

O estudante de Fisioterapia
Ricardo Magalhães, de 19
anos, está no segundo ano do
curso e diz que, até agora, não
pôdecomprar um só livro pedi-
do. “Tiro xerox dos capítulos
mais importantes. Caso contrá-
rio, não teria como freqüentar
as aulas”, diz. Na área de saú-
de, as obras costumam custar
entre R$ 200 e R$ 300. ●
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Senado reforça
rigor contra
a exploração
sexual no País

REPRESSÃO – Destruição de CDs em São Paulo, uma das medidas para conter indústria da falsificação

COMBATE AO CRIME

Vannildo Mendes
BRASÍLIA

O governo federal vai usar meca-
nismos de pressão – primeiro, a
negociação e, depois, o emprego
da lei – para forçar as universida-
des brasileiras, públicas e particu-
lares, a acabar comaprática desre-
grada das fotocópias. A medida
integra o conjunto de cem ações
aprovadaspeloConselhode Com-
bate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual, do Minis-
tério da Justiça. Outra decisão po-
lêmica prevê a repatriação de imi-
grantes ilegais que circulam nos
centros urbanos vendendo bugi-
gangas eletrônicas.

As ações de caráter repressivo,
educativo e preventivo começam
agora e se estenderão pelos próxi-
mos dois anos com o objetivo de
combater a indústria da falsifica-
çãoqueprolifera na economiabra-
sileira. “Não se tem a pretensão
de acabar com o problema com
um tiro de canhão, mas de rever-
ter a curva ascendente da pirataria
no País”, disse o presidente do
conselho, Luiz Paulo Barreto.

A pirataria, conforme o gover-
no, movimenta R$ 56 bilhões no
País, principalmente nos setores
de fumo, bebidas, combustíveis e
audiovisual, como CDs musicais,
mas atinge também o setor edito-
rial. Esse crime eliminou 2 mi-
lhões de empregos formais no
ano passado, e causa prejuízo
anual de R$ 8,4 bilhões na arreca-
dação de impostos.

Segundo Barreto, a reprodução
de trechos de livros, prática gene-
ralizada nas universidades, é cri-
me contra a propriedade intelec-
tual, compena de 2a 4 anos de re-
clusão. As faculdades serão en-
quadradaspara cumprir a lei e am-
pliar suas bibliotecas, em vez de
estimular as cópias xerox. Pelos
dados do conselho, quase nenhu-
ma faculdade cumpre a norma do
MEC de manter em suas bibliote-

cas pelo menos 1 livro para cada
grupo de 15 estudantes.

O conselho chamará represen-
tantes das universidades e estu-
dantis, como a União Nacional
dosEstudantes (UNE), para nego-
ciar um acordo. Uma das propos-
tas é aumentar a oferta de livros
nasbibliotecas, passandopara 1 li-
vro para cada 10 alunos.

Nadelegacia decombate àpira-
taria de São Paulo não há inquéri-
tos sobre cópias de livros. “Mas
há professor que recebe o livro da
editora e o põe na caixinha para
que os alunos o copiem”, disse o
coronel Carlos Alberto Camargo,
diretor da Associação de Defesa
da Propriedade Intelectual.

Outra decisão é negociar com
editoras o lançamento de versões
simplificadas e baratas para estu-
dantes. O conselho decidiu ainda
criar uma divisão de repressão ao
contrabandoe à pirataria nas Polí-
cias Federal e Rodoviária Federal
e organizar varas especializadas
no tema na Justiça estaduais para
dar rapidez aos processos.● Cola-
borou Marcelo Godoy

Existiam 7.500 processos sobre
pirataria de produtos audiovi-
suais no Brasil em 2004. Parece
muito,mas tudo isso rendeuape-
nas 14 condenações. “E sem
queninguém permanecessemui-
to tempo na cadeia”, afirmou o
coronel Carlos Alberto de Ca-
margo, ditretor da Associação
de Defesa da Propriedade Inte-
lectual (Adepi). O coronel, que
também é integrante do Conse-
lhoNacional de Combate à Pira-
taria, usa esses númerospara de-
fender a luta contra a impunida-
de relacionada à pirataria.

Segundo ele, a polícia pren-
deu em flagrante no Brasil 50
pessoas neste ano sob a acusa-
ção de pirataria de DVDs e fitas
de vídeo. O número é um terço
do total de 2004, quando foram
detidas157. Amaioria, no entan-
to, não permanece presa. “Quan-
do alguém copia um disco, um
livro ou um filme está pratican-
do um roubo. Está roubando
uma propriedade imaterial e es-
ta é a única diferença dele para
alguém que rouba uma proprie-
dade material, como um carro.”

Para o coronel, a única forma
de combater a pirataria é por
meio de um sistema nacional
permanente e articulado. “É pre-
ciso transformar em rotina apre-
venção.” Hoje, segundo ele, es-
se crime ultrapassa as fronterias
nacionais e as divisas estaduais,
enquanto a polícia tenta comba-
tê-lo em delegacias de bairro.

De acordo com Camargo, os
piratas representam 35% das
vendas de DVDs e fitas de ví-
deo no Brasil. A indústria do se-
tor tem um prejuízo anual de R$
340 milhões e deixa de criar 17
mil empregos e de recolher R$
100 milhões em impostos.

Outro problema é o contra-
bando. Segundo ele, o Paraguai
importa 150 milhões de DVDs
por ano, fabrica 4 milhões e con-
some 3 milhões. “Para onde vai
a diferença?” Para o coronel, pi-
rataria é crime organizado. “Pe-
gamos um investigador que ti-
nha um laboratório para copiar
fitas de vídeo.” No lugar, havia
um carregamento de fitas de ví-
deo virgens roubado havia pou-
co tempo.● M.G.

Crime movimenta
cerca de R$ 56 bilhões
e eliminou 2 milhões
de empregos em 2004
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 mar. 2005. Metrópole, p. C1.




