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Direitos autorais: após polêmica,
projeto de lei sofre modificações
Nova versão retira do presidente poder de autorizar reproduções de obras

"Cessão – ato por meio do qual se
transfere, total ou parcialmente, com
exclusividade, a titularidade de direitos
autorais, em caráter temporário ou
definitivo, garantido ao cessionário a
prerrogativa de reivindicar para si os
direitos patrimoniais dele decorrentes e
agir em defesa do objeto da cessão.”

O parágrafo foi suprimido. Um parágrafo 2º
foi acrescentando, com o texto: "O Poder
Judiciário poderá autorizar a utilização de
obras (...) desde que atendidas
cumulativamente as seguintes condições: I
– não tenha finalidade comercial nem
intuito de lucro direto ou indireto; II – não
concorra com a exploração comercial da
obra; e III – que sejam citados o autor e a
fonte, sempre que possível.”

"O Poder Judiciário poderá autorizar o uso
de obras literárias ou de artes visuais
sempre que, ao exercer seus direitos
patrimoniais, o herdeiro ou sucessor do
autor da obra exceda manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes, prejudicando o seu acesso ou
fruição pela sociedade."

Foi incluído um parágrafo único ao texto:
"O direito à prestação de contas poderá ser
exercido diretamente por qualquer
associado ou, indiretamente, por
intermédio do Ministério da Cultura.”

"Constitui ato ilícito, por abuso e exercício
irregular de direito, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei, quem por
qualquer meio: (...) b) dificultar ou impedir
a livre utilização de obras, emissões de
radiodifusão e fonogramas caídos em
domínio público."

"Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei, quem por qualquer meio:
(...) b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras,
emissões de radiodifusão e fonogramas caídos em
domínio público"

ALGUMAS DAS MUDANÇAS NO PROJETO APÓS A CONSULTA PÚBLICA
COMO ERA

ARTIGO 5º
CESSÃO DE DIREITOS

ARTIGO 46, PARÁGRAFO
ÚNICO

LIMITAÇÕES

ARTIGO 52B
LICENÇAS

ARTIGO 98D
GESTÃO COLETIVA

ARTIGO 107,
PARÁGRAFO 1º

SANÇÕES

Não havia uma definição de "cessão de direitos".

"(...) Também não constitui ofensa aos direitos autorais
a reprodução, distribuição e comunicação ao público de
obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e
expressa autorização do titular e a necessidade de
remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa
utilização for: I. para fins educacionais, didáticos,
informativos, de pesquisa ou para uso como recurso
criativo; e II. feita na medida justificada para o fim de
se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra
utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos
legítimos interesses dos autores."

"O presidente da República poderá, mediante
requerimento de interessado (...), conceder licença
não voluntária e não exclusiva para tradução,
reprodução, distribuição, edição e exposição de obras
literárias, artísticas ou científicas, desde que a
licença atenda necessariamente aos interesses da
ciência, da cultura, da educação ou do direito
fundamental de acesso à informação (...)"

"As associações de gestão coletiva de direitos autorais
deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter
regular e de modo direto, aos seus associados."

COMO FICOU

André Miranda e
Natanael Damasceno

● Após quase três meses de
especulações vindas de todos
os cantos da classe artística, o
Ministério da Cultura (MinC)
divulgou, em seu site, o proje-
to da nova Lei do Direito Au-
toral. A versão atual do texto
foi elaborada pelo governo Lu-
la depois de dois meses de
consulta pública, em julho e
agosto de 2010, e foi retirada
da Casa Civil em janeiro, num
dos primeiros atos da ministra
da Cultura, Ana de Hollanda,
para quem o projeto deveria
ser revisto.

São muitas as alterações nos
115 artigos da proposta em com-
paração ao texto que foi coloca-
do em consulta pública. Uma
das mais significativas está no
artigo 52-B, que trata de licenças
não voluntárias. Antes, a pro-
posta, se aprovada, daria poder
ao presidente da República para
conceder licença para reprodu-
ção de obras em determinadas
situações mesmo contra a von-
tade do titular do direito. Na no-
va versão, a figura do presidente
foi substituída pela Justiça.

Já no capítulo sobre as asso-
ciações, a nova redação do pro-
jeto inclui um parágrafo que
permite aos autores receber
uma prestação de contas do ór-
gão de gestão coletiva de seus
direitos, inclusive por intermé-
dio do Ministério da Cultura. Na
lei em vigor atualmente, institui-
ções como o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição
(Ecad) não podem sofrer inter-
ferência alguma do governo.

— Eles escutaram as pessoas.
O projeto que foi para a Casa Ci-
vil foi até mesmo melhorado em
pontos pedidos por setores mais
conservadores da sociedade —
diz o advogado Daniel Campello
Queiroz, da empresa UP-RIGHTS.
— O projeto está pronto para ir
para o Congresso. Estão aí todas
as alterações possíveis de se fa-
zer num projeto que atenda ao
mesmo tempo os interesses de
autores e da indústria.

O texto também agradou ao
vice-presidente da Associação
Brasileira de Música Indepen-
dente (ABMI), Carlos Mills. Há
duas semanas, ele foi um dos
signatários de um documento
chamado “Terceira via do di-
reito autoral”, em que um gru-

po de artistas pedia uma nova
proposta para a lei.

— A proposta amadureceu
muito. Foram retiradas ques-
tões que suscitaram polêmica e
que preconizavam uma excessi-
va flexibilização dos direitos au-
torais — diz Mills. — Mas é claro
que um assunto dessa comple-
xidade sempre comporta deba-
te. Por isso, acho saudável que
se discuta um pouco mais. No
entanto, não quero dizer que es-
te debate deva se prolongar ex-
cessivamente.

Doutor em direito e advogado
especializado no tema, Bruno
Lewicki corrobora os elogios à
versão apresentada. Segundo
ele, o texto está ponderado e
mostra um esforço do MinC pa-
ra adequar a primeira versão
aos pontos levantados nas au-

diências públicas.
—- Ainda pode-se fazer um ou

outro ajuste, mas, pelo que vi, é
um projeto corajoso, bastante
técnico. O mais importante é
que ele traz consigo a ideia de
equilíbrio, ampliando os direitos
dos autores, especificamente na
parte contratual. Além disso,
não esquece os investidores da
industria cultural. — diz Lewi-
cki.— A partir de hoje, passa-
mos a discutir um texto concre-
to. Agora, o que a gente espera é
que essa discussão seja breve e
objetiva, e que o projeto não se-
ja alterado na essência.

A reforma da Lei 9.610, de
1998, foi uma das principais ban-
deiras das gestões de Gilberto
Gil e Juca Ferreira à frente do
MinC. Por isso, de 2007 a 2010, o
governo realizou congressos e

reuniões com o setor, até chegar
à versão do texto que foi enviada
para consulta pública. Durante o
processo, o MinC recebeu oito
mil sugestões de alterações.

Mas, ao assumir a pasta, Ana
de Hollanda afirmou que reveria
o processo, intenção que é rei-
terada hoje pela responsável pe-
la Diretoria de Direitos Autorais
do MinC, Marcia Regina Barbo-
sa. Ela não confirma, mas fala-se
dentro do ministério que o texto
pode, inclusive, ser posto mais
uma vez em consulta pública.

— A posição atual é a de que
o projeto pode ser aperfeiçoado
e que, por isso, ele deve ser re-
visado — diz Marcia. — Nós va-
mos disponibilizar um cronogra-
ma indicando as ações a serem
realizadas para a conclusão do
processo de revisão. ■

Bate-boca por conta do Código Florestal
Durante audiência, ruralistas e ambientalistas não chegam a consenso

Catarina Alencastro

● BRASÍLIA. Na audiência pública
ontem na Comissão de Meio
Ambiente da Câmara, ruralistas
e ambientalistas se estranharam
ao discutir as polêmicas mudan-
ças no Código Florestal, e o cli-
ma ficou pesado. O ex-ministro
da Agricultura Reinhold Stepha-
nes (PMDB-PR) não conteve a ir-
ritação com ONGs convidadas a
dar sugestões ao texto do depu-
tado Aldo Rebelo (PCdoB- SP).

Depois de recomendar a in-
clusão de incentivos econômi-
cos para que o agricultor possa
se regularizar, Raul Valle, do Ins-
tituto Socioambiental (ISA),
mostrou imagens do rio Cuiabá,
que corta Petrópolis e Teresó-
polis, antes e depois da tragédia
que atingiu a região em janeiro.
Ele argumentava que o proble-
ma aconteceu porque foram
desmatados mais do que os 30
metros definidos por lei (o rela-
tório Aldo quer diminuir a área
para 15 m). Stephanes chegou
perto do painel e disse:

— Isso aqui não é área rural,
é área urbana. O código trata
de área rural — reclamou.

— Não é, não. É rural, minis-
tro. Não é só porque tem casa
que é urbana — rebateu Valle.

Em outro momento, Joel Câ-
mara, da Frente Nacionalista em
Defesa da Amazônia, tentou
apresentar, aos berros, no mi-
crofone, sua posição, de que or-
ganizações estrangeiras têm in-

teresse em internacionalizar a
Amazônia. Foi interrompido pe-
lo deputado Claudio Cajado
(DEM-BA), que também aos ber-
ros disse que aquela era uma
reunião ordinária, e que só de-
putados poderiam falar. Câmara
teve seu microfone cortado pelo
presidente da comissão.

— Não é uma audiência públi-
ca? — perguntava o ambientalis-

ta. — Tem muita coisa errada,
vocês estão cheios de aliena-
ções. Estou cheio de evidência
científica. Isso é uma coisa anti-
democrática — gritou.

— Estamos numa sessão ple-
nária. Ninguém proíbe ninguém
de se pronunciar, mas o senhor
está ultrapassando o limite do
respeito. Estamos numa reunião
da comissão. Só quem tem direi-

to à palavra são deputados. E
mais ninguém — disse Cajado.

O racha entre parlamentares
ligados à área ambientalista e os
do agronegócio se manifestou
durante a sessão, ainda que os
dois lados repetissem que o de-
bate não pode dividir os seto-
res, já que a briga afasta a pos-
sibilidade de consenso. Enquan-
to os ruralistas argumentavam
que a reforma do código já foi
discutida e que é preciso votar
imediatamente, ambientalistas
pediam tempo “para amadure-
cer” um consenso. A pressa dos
representantes da agropecuária
se explica porque o governo
suspendeu até 11 de junho a pu-
nição a produtores que não es-
tão cumprindo o código.

Ambientalistas reclamam da
ausência de Aldo Rebelo
Uma queixa recorrente dos

deputados ambientalistas foi a
falta de participação do relator
do texto que estava em questão.
Das 3h36m que durou a audiên-
cia pública, Aldo Rebelo só es-
teve presente nos 27 minutos
iniciais, tempo que levou para
defender seu relatório.

— É o terceiro debate do qual
participo e ele faz a mesma coi-
sa: chega, faz um cumprimento,
apresenta sua posição sem por-
menores e vai embora. Gostaria
de estabelecer o princípio do
contraditório com ele presente.
Na OAB em São Paulo foi a mes-
ma coisa — reclamou o deputa-
do Ricardo Trípoli (PSDB-SP). ■

CHEIA NO PANTANAL: Áreas isoladas

Gerson Walber/Correio do Estado

● Água cerca fazendas no Pantanal de Mato Grosso do
Sul: a enchente isolou sedes de propriedades e está pre-
judicando a retirada de rebanhos por caminhões boia-
deiros. A cheia também atingiu a estrada-parque, um
corredor turístico e rota comum de pecuaristas. Pontes
foram levadas pela força da água. Muitos animais foram
cercados pela água e nadam sem rumo, buscando um
pedaço de terra seca para se abrigar. Outros não resis-
tiram à falta de comida e morreram.

Editoria de ArteO Paradoxo
da Censura

Democrática

Conteúdo produzido pelo Instituto Millenium

atual governo vem
defendendo a liber-
dade de expressão,

e afirmou que prefere “um
milhão de vezes o som
das críticas de uma im-
prensa livre ao silêncio das
ditaduras”. É uma postura
nobre. Porém, entre os
opostos “expressão livre e
desimpedida” e “ditadura”,
há inúmeros cenários que
envolvem censura em
menor ou maior grau.
Na democracia da Grécia
antiga, Sócrates foi conde-
nado à morte por “cor-
romper os jovens”.
Na proto-democrática Re-
pública Romana, havia
censores para regular os
bons costumes. Atual-
mente, naqueles países
governados à base de tira-
nia, os governantes im-
põem a censura de forma

explícita. A imprensa é es-
tatal ou totalmente contro-
lada pelo governo. A
internet, novo supernexo
do fluxo de ideias, é geren-
ciada centralmente. Os go-
vernos bloqueiam e
fecham sites, filtram e cen-
suram informações, blo-
queiam acessos por en-
dereço IP, e perseguem
dissidentes. Já as demo-
cracias como o Brasil, os
Estados Unidos, países da
Europa Ocidental, a Aus-
trália, o Canadá, suposta-
mente possuem defesas
às investidas de seus go-
vernos contra dissemina-
dores de ideias con-
sideradas dissidentes. Po-
rém, a despeito de seus
discursos, os governantes
tiram proveito de oportu-
nidades que possam
servir de ensejo para o
estabelecimento de amar-
ras ao livre discurso de
ideias, bem como de ins-
trumentos para a persegui-
ção de inimigos políticos.
O governo da Austrália
gerencia uma lista secreta
de mais de mil sites
proibidos, que remete ao
índice de livros proibidos
da Idade Média. A lista,
vendida à população co-
mo um esforço para con-
ter a pornografia infantil,

contém sites não rela-
cionados a este tema, e
inclui desde sites de dis-
cussões sobre aborto até
sites de um dentista e de
um canil. Nos EUA, es-
tuda-se a implementação
de um “botão” presiden-
cial para desligar a internet
em situações de “cybere-
mergência nacional”. A
Califórnia aprovou lei que
prevê multa e prisão para
aquele que usar perfil fal-
so na internet. No Canadá,
uma comissão de recur-
sos humanos tem o poder
de processar aquele que
publicar algo “que possa
expor um indivíduo à aver-
são ou menosprezo”. Não
surpreende que a comis-
são venha utilizando seu
poder de censura como
arma política.
No Brasil, para contratar

um provedor de in-
ternet, é obrigatório
fornecer CPF e en-
dereço. Em São
Paulo, uma lei obriga
cybercafés a manter
um cadastro com-
pleto dos usuários,
incluindo o equipa-
mento utilizado e os
horários detalhados.
Há também um pro-

jeto de lei que prevê a
criminalização dos pseu-
dônimos, ou perfis falsos,
na internet.
Os inimigos da liberdade
não escondem que pre-
tendem cooptar e corres-
ponsabilizar os inter-
mediários da informação,
como os provedores de
acesso (ISPs) e de hos-
pedagem de sites, bem
como os blogueiros. A
justiça brasileira obrigou
o Google a retirar do ar
398 textos no primeiro
semestre de 2010. A ale-
gação é sempre um su-
posto “conteúdo ilegal”.
Mas a definição de con-
teúdo ilegal é arbitrária e
vaga. O que é discrimina-
tório? O que vem a ser um
discurso hostil para preju-
dicar um terceiro? As lacu-
nas destas definições são
apropriadas pelo Estado,
em seu próprio interesse.
Ludwig von Mises dizia
que “somente ideias po-
dem suplantar ideias”.
Em um ambiente de dis-
seminação livre e desim-
pedida, as boas ideias
vigoram. O governo e os
interesses especiais, no
entanto, em face dos
últimos acontecimentos
no exterior, hesitam em
dar vazão à liberdade.

Helio Beltrão
Fundador e Presidente do Instituto Mises Brasil.
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