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Prática comum entre os internautas de todo o mundo, baixar músicas da rede mundial 
de computadores é considerado caso de polícia. Nos EUA, a questão foi levada às 
últimas conseqüências. Na semana passada, Brianna LaHara, uma garota de 12 anos, 
foi processada por fazer download de centenas de músicas da internet. A Associação 
da Indústria Fonográfica da América (Riaa), representante das grandes gravadoras, 
entrou em acordo com sua mãe, que foi condenada a pagar uma multa de US$ 2 mil. 
Brianna não tinha noção de que estava cometendo uma infração, como muitos não 
têm.  
 
O caso de Brianna levanta uma questão: por que um internauta que baixa músicas 
para compor o arquivo pessoal, e não para fins comerciais, deve ser punido? No Brasil, 
o Código Penal, que recentemente passou por uma modificação no artigo sobre direito 
autoral, prevê que quem copia ou distribui música, sem autorização do autor, do 
artista, intérprete ou executante, com o intuito "indireto" de lucro, deve ser punido. Ou 
seja, quem reproduz arquivos com o objetivo de economizar, já que não paga direitos 
autorais, impostos, está tendo lucro indireto e, por isso, se enquadra na violação de 
direitos autorais. Nos casos em que o internauta utiliza os softwares peer-to-peer 
(P2P), como Kazaa e Grokster, a situação piora, pois ele não só copia músicas, como 
disponibiliza seu acervo para outros internautas. Isso porque esses tipos de software 
permitem o compartilhamento dos arquivos de música digital. "Quem copia música 
para uso próprio vai também cometer um crime, com pena de detenção de três meses 
a um ano", diz o advogado Renato Opice Blum, professor de Direito Eletrônico na 
Fundação Getúlio Vargas. O infrator também deve pagar uma multa.  
 
Para quem faz pirataria de músicas, a lei é mais severa: de dois a quatro anos de 
reclusão, além de pagar multa, que equivale ao valor da obra multiplicado pelo número 
de edições feitas. Quando é difícil constatar quantas edições foram feitas, o pirata paga 
o valor da obra multiplicado por R$ 3 mil.  
 
André Szajman, um dos presidentes da gravadora Trama, acredita que este é um 
momento de transição e que as grandes gravadoras não se deram conta ainda do 
potencial da internet, mas estão próximos disso. "Elas deviam ter olhado com mais 
carinho para a internet. Por isso, nasceram o Napster e MP3", diz ele.  
 
"Dez anos depois, estão se vendo numa situação em que precisam ser rígidas.  
 
Mas sou contra isso. Qual é a diferença, hoje, da gravação que fazíamos em fita 
cassete?"  
 
Para Mário Augusto Bardi, de 26 anos, que costuma baixar músicas na internet como 
fonte de pesquisa e de atualização, a causa dessa febre são principalmente os altos 
preços dos CDs. "Hoje, estão impraticáveis." Ele diz que atualmente compra bem 
menos CDs do que dois anos atrás, mas muitas vezes adquire o disco de um artista 
por ter baixado uma música dele e gostado. "As gravadoras precisam encontrar uma 
alternativa. É inevitável: vão fechar um site e outro vai aparecer."  
 
Na avaliação da Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos (APDIF), 
qualquer suposição de números de infratores em relação à pirataria na internet nunca 
será exata. "A APDIF estima que existam cerca de 12 mil sites ilegais somente no 



Brasil, que constantemente são renovados e reinseridos na internet", afirma o texto 
institucional da associação. A APDIF pretende incrementar sua atuação no combate a 
serviços de comercialização ilegal de músicas na internet, como ocorreu com o site 
MP3 Forever, em Curitiba. No fim de agosto, Alvir Reichert Júnior, de 35 anos, foi 
preso sob a acusação de violar direitos autorais fonográficos. Os associados do site 
pagavam mensalidade, com boleto, para copiar músicas e ganhar CDs. 
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