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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo uma análise do conflito entre os princípios do
direito à propriedade intelectual e do direito à liberdade de informação, focando-se no que diz
respeito às leis restritivas ao compartilhamento de arquivos protegidos por direitos autorais na
Internet, e como essas leis, do jeito que estão postas, ferem a garantia constitucional da
liberdade de expressão e informação. Atualmente, as inúmeras tentativas de proteção da
propriedade intelectual não tem surtido o efeito esperado, não sendo páreas a facilidade e
velocidade da difusão de informações na Internet. Numa abordagem da disputa entre os
objetivos individuais e coletivos, trata-se ainda esta pesquisa dos interesses das grandes
empresas distribuidoras de conteúdo, e como estes devem ser vistos frente aos prioritários
interesses sociais. A busca, por fim, não é por uma erradicação da legislação referente ao
assunto, ou a total liberdade para compartilhar, sem restrições, mas tão somente uma
adaptação do modelo legislativo atual, para que ambas as garantias constitucionais possam
conviver harmoniosamente.
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ABSTRACT
The present work has as its objective an analysis of the conflict between the principles
of right to intellectual property and the right to freedom of information, focusing on the
restrictive laws to banish the sharing of files protected by copyright on Internet, and how
those laws, the way they’re written, hurt the constitutional right of freedom of expression and
information. Currently, the innumerous attempts of protection of intellectual property haven’t
yielded the expected effect, as they’re not match to the easiness and speed of propagation of
information on Internet. On a approach of the dispute between the individual and the
collective, this research also focuses on the interests of the industry’s distributors of content,
and how those interests need to be seen against the priority of the social interests. Finally, the
objective is not for an eradication of the laws about the subject, or the total freedom to share,
without boundaries, but only an adaptation of the current legislative model, so both
constitutional guarantees can live harmoniously.
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INTRODUÇÃO
Quando se trata do estudo do direito no universo digital, vários trabalhos científicos e
reportagens parecem focar parte de seus esforços na explicação de termos de informática para
leigos, sem se aprofundar nos pormenores da doutrina do direito nesse âmbito. Este trabalho
busca uma abordagem consonante com os caminhos seguidos por quem procura unir direito e
internet na defesa do acesso à cultura, obviamente destoando o suficiente para garantir a
originalidade da obra, mesmo este sendo de qualquer forma um assunto já bastante discutido
pelos doutrinadores do direito digital.
A presente pesquisa tem como objetivo a abordagem da quebra de direitos autorais na
internet, simbolizada pelo termo “pirataria”. Além disso, visa analisar até onde um dos mais
importantes princípios democráticos, a Liberdade de Expressão e Informação é ferida pelas
restrições ao compartilhamento de vários tipos de arquivos protegidos, principalmente artigos
de grande valor artístico e cultural para humanidade, como músicas, filmes e livros.
A Internet é um universo de entes anônimos, e a ilusão da inimputabilidade que o
anonimato pressupõe dificulta os mais recentes esforços para a eficácia de leis impeditivas
que atinjam também o meio digital, ainda mais sendo recente a inserção do direito digital
como matéria de foco no Brasil.
Discute-se hoje de que forma o direito positivista utilizado nos conflitos do “mundo
real” precisa ser adaptado às necessidades da rede. Por exemplo, vale apontar que os
mandados de prisão das investigações comuns dificilmente atingem os transgressores virtuais,
que se escondem detrás de inúmeras barreiras cibernéticas que garantem o anonimato. Além
disso, especificamente o problema da violação de direitos autorais enfrenta um desafio: Para
muitos, nem ao menos constitui um problema, mas uma característica imutável da Internet,
irrefreável em sua necessidade de compartilhar todo tipo de arquivo. Quanto mais legisladores
de todo o mundo buscam meios de aniquilar a pirataria, incentivados também, obviamente,
pelas grandes indústrias do entretenimento, mais os “piratas” exploram as brechas deixadas
pelos que se propõem a policiar.
Tendo isso em mente, esta pesquisa se propõe, a realizar uma crítica à certas
iniciativas do poder legislativo no Brasil, nos Estados Unidos e em determinados países
Europeus, onde a busca pela proteção antipirataria por parte do governo é tão intensa que por
vezes coloca em risco a privacidade e a liberdade dos usuários, e ainda assim não são eficazes
para a resolução deste conflito de interesses.

1 DO USO DO TERMO “PIRATARIA”
Pretende-se abortar, nesta pesquisa, de que forma a legislação brasileira no tocante aos
direitos autorais entra em conflito com a liberdade de informação e o acesso à cultura, ao
tentar, de maneiras que se provaram ineficazes, impedir o compartilhamento de arquivos de
algum valor cultural e científico no âmbito da Internet.
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Faz-se necessário, de início, definir certos conceitos chaves relevantes ao tema a ser
discutido. “A cultura humana é basicamente construída e solidificada através do contínuo
processo de compartilhamento de informações comuns”.2
O compartilhamento de arquivos na Internet, sejam eles legais ou ilegais, se dá através
de duas redes principais. Na primeira delas, os usuários estarão ligados a um servidor central,
e as informações poderão ser baixadas diretamente deste servidor. Na segunda, a conhecida
estrutura “peer-to-peer”(P2P), os usuários se conectam entre si, e os dados a serem
transferidos ficam armazenados em seus próprios computadores. Aqui, os usuários são os
servidores, não sendo possível, portanto, controlar de forma alguma a troca de dados entre
eles. Este é o método principal de transferência de arquivos protegidos por direitos autorais, e
a ação que recebe o nome de “pirataria”.
Embora se utilize pirataria para denominar o uso e distribuição ilegal de arquivos
protegidos por direitos autorais através da Internet, o termo deve ser utilizado com ressalvas
pelo intérprete do direito. Este se trata de um conceito pouco objetivo, que perpetua a falsa
ideia de que a violação de direitos autorais se assemelha, de alguma forma, ao delito de roubo.
A definição do termo pirataria, atualmente, se estende o máximo possível, na busca por
abarcar tantos indivíduos quanto forem possíveis sob o rótulo de criminosos casuais, ladrões
de propriedade intelectual. Para os defensores das leis protetoras dos direitos autorais, não há
que se diferenciar o indivíduo que reproduz uma obra sem autorização com objetivo de
vendê-la, e um que reproduz a mesma obra com o objetivo de utilização individual, quando
essa diferenciação é, na realidade, altamente necessária.
O avanço dos debates sobre os direitos autorais no mundo já propiciou a criação de
certas exceções à legislação referente à proteção dos direitos do autor. Nos Estados Unidos, a
prática do fair use permite a utilização de trechos de obras para uso pessoal, contanto que
sejam observados certos critérios.3
A questão, no entanto, é se o uso e compartilhamento das obras deve ou não ser
irrestrito, de modo a permitir a ampla circulação da cultura, ou se o direito de propriedade do
autor deve ser protegido acima da coletividade.
Ao mesmo tempo em que seria irreal permitir a livre distribuição sem nenhum tipo de
garantia ao autor, cercear o usufruto de certas formas de expressão da humanidade é, em
última instância, uma violação dos direitos humanos de acesso ao lazer a à cultura.
O caráter censitário do modelo atual de distribuição de conhecimento acarreta em uma
inconstitucionalidade. Mesmo entendendo que não há como evitar, no sistema capitalista, a
necessidade do lucro pelo trabalho realizado, a priorização do capital acima do acesso à
cultura e a tentativa de minimizar a característica mais importante da internet – a facilidade de
transmissão de informações - constituiria um regresso social.
Não se espera que desenvolvedores e autores produzam de graça. O tempo e esforço
intelectual necessários à produção das obras digitais merecem igualitariamente recompensa, já
que o lucro existe nesse plano como pré-requisito necessário para a movimentação do ciclo
econômico.

2

SIQUEIRA, Filipe Silva. Compartilhamento e Jornalismo: Um estudo do PirateBay no
Jornal Estado de São Paulo. 2011, p. 9
3 ULLMANN, Carla López. “Liberdade de acesso à informação versus direitos autorais
na sociedade da informação: A responsabilidade civil por reproduções na Internet. p. 24
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No entanto, quando a principal matéria prima para a produção da mídia digital é a
criatividade do autor, não há motivos sólidos para se condenar de forma tão intensa a livre
distribuição desses artigos. O valor monetário referente à compra de tais produtos funciona
como restrição de acesso ao mais eficiente modelo atual de distribuição de conhecimento, o
que gera a previamente citada inconstitucionalidade, no tocante à quebra do art. 215 da
Constituição Federal.

2 A DIFICULDADE NO
COMPARTILHAMENTO

COMBATE

À

PRÁTICA

DO

Sendo o compartilhamento ilegal o ato propriamente dito que viola os direitos autorais
da propriedade intelectual, vale abordar esses dois conceitos. A definição de Propriedade
Intelectual, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)4 é:
Soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos
artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de
radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço,
bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência
desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial,
científico, literário e artístico. (Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 2013, WEB).

A Lei 9.610/98 da CC/88 define os direitos autorais como “os direitos de autor e os
que lhe são conexos”, sendo o direito de autor o conjunto de prerrogativas que todo criador
intelectual tem sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas detentoras de
originalidade.
Nas palavras de Carboni (2012, p. 36):
[...]O direito de autor também é uma restrição ao pleno exercício da liberdade de expressão. À
medida que aumenta o grau de proteção do direito de autor, aumenta o nível de interferência e
de restrição à liberdade de expressão, pois esta não pode se manifestar de forma totalmente
livre sobre uma expressão anteriormente criada, a menos que haja uma expressa anuência do
seu criador, ou em circunstâncias expressamente admitidas por lei, em caráter de exceção.

As grandes indústrias de entretenimento, maiores interessadas no lucro gerado pela
reprodução da propriedade intelectual, tem buscado combater agressivamente a cultura do
compartilhamento ilegal de arquivos, na tentativa de manter o atual modelo de distribuição do
conteúdo. Através de campanhas de conscientização dos usuários, ação judicial contra sites e
indivíduos infratores e até bloqueio de cópias não autorizadas, assim como de um sistema de
proteção inserido no próprio arquivo, denominado Digital Rights Management (DMR). No
entanto, até hoje nenhum sistema DMR foi bem sucedido para impedir a distribuição ilegal.
Apesar das tentativas, a cultura do compartilhamento é forte na maioria dos países,
principalmente aqueles em desenvolvimento. Entre os países com altas taxas de pirataria do
mundo encontram-se, segundo o 7º Estudo Anual Global de Pirataria de Software de 2010
pela Industrial Data Corporation (IDC) estão no ranking o Zimbábue (92%), China (79%),
Bolívia (80%), Paraguai (82%). O Brasil está no nível intermediário (52%). (TARGIAROLI,
2010)
No Brasil, grande parte dos usuários geralmente não consideram o compartilhamento
4
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de arquivos protegidos por direitos autorais um crime propriamente dito, em parte por se
sentirem legitimados pela adesão de milhares de outros nessa prática, em parte também pois
internalizaram uma dinâmica de mercado onde se presume que tudo o que é digital é grátis, já
que é mais difícil ter uma noção de valor sobre um bem imaterial. É possível observar que as
comunidades online de distribuição digital de artigos protegidos não se veem como
criminosos, pois, diferente por exemplo dos vendedores de DVDs piratas, o download da
mídia é para uso próprio, e não há lucro algum no compartilhamento. Apesar disso, ambos os
casos são crimes na forma da lei.
A liberdade de difusão de informações e o amplo acesso a cultura devem ser postos
acima dos interesses das indústrias e dos autores. A livre distribuição da mídia digital
permitiria a constante evolução e construção de certas obras. Estando o conteúdo inserido no
meio digital, onde há grande quantidade de ferramentas de manipulação, abre-se a
possibilidade de edição dessa mídia pelo usuário, e não mais haveria um estado de “arte
acabada”, mas sim uma “arte processo”5, sempre se renovando e enriquecendo conforme os
usuários alterassem seu conteúdo.
Como afirma Lawrence Lessig (2004), a tecnologia digital poderia permitir que um
número extraordinário de pessoas comuns se tornassem parte do processo criativo. Para
mover-se da vida de “consumidor” (passivo) de música, filmes, arte e comércio, em direção a
uma vida onde alguém pode, individualmente e coletivamente, participar na criação de algo
novo.
Não se procura com isso insinuar que o objeto em seu formato digital, por não ser
palpável em plano material, iria implicar para seu criador uma completa ausência de direitos
sobre as obras. No entanto, a possibilidade de livre modificação de obras intelectuais
literárias, artísticas e científicas, se for enquadrada sob o manto da liberdade de expressão,
constitui em ainda em mais um agravante para o choque de interesses entre os usuários e os
direitos autorais.
De outro norte, é possível pensar que o direito autoral age como instrumento de
proteção da inovação, equilibrando interesses públicos de acesso coletivo da obra (através do
“domínio público”) e o retorno monetário aos criadores e desenvolvedores pelo investimento
na criação, além de incentivar a inovação e refrear a paralisia de pensamento. Num Estado
onde os direitos autorais não fossem assegurados, haveria a paralisia de pensamento, a falta
do interesse em criar, já que a cópia e o compartilhamento seriam o padrão.
Nessa prerrogativa de que os direitos do autor, por garantirem proventos econômicos
referentes à distribuição legal do material, são uma forma de incentivo à produção intelectual,
percebe-se que noção de incentivo é superestimada. Sabe-se que os criadores das obras
intelectuais, na maioria das indústrias, não recebem uma recompensa monetária proporcional
à quantidade de vendas de seus respectivos produtos. As empresas por trás da distribuição
comercial desses artigos são as principais atingidas pelo compartilhamento da propriedade
intelectual na internet.
Da mesma forma, esta linha de raciocínio peca em perceber o incentivo,
principalmente para os novos autores, da possibilidade de espalhar seu trabalho para o
máximo possível de pessoas ao redor do mundo, de forma rápida e barata.
É danosa também a máxima simplista que afirma que a perda de grande quantidade de
investimento das produtoras e distribuidoras das indústrias fonográfica, cinematográfica e
5
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literária é consequência direta do compartilhamento de arquivos. Numa análise aprofundada,
é possível perceber que entre fato (compartilhamento) e consequência (diminuição de lucros)
se encontra inserida uma série de fatores que interferem e moldam esse processo. Cita-se
principalmente a inabilidade de indústrias tradicionalistas e inertes de se adequar aos novos
hábitos da era digital. Em 1999, quando se deu início à era da comodidade do acesso ao
download de um álbum musical ou livro pela internet, tal possibilidade era negada àqueles
que optassem pelas vias legais, e assim o foi por muito tempo.

3 DIREITO À INFORMAÇÃO OU FURTO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Historicamente, a Constituição Brasileira sempre encarou a violação dos direitos
autorais como matéria penal, independente do nível da transgressão. Já nos Estados Unidos e
na Europa, é relativamente recente a criminalização da violação de direitos autorais para fins
não-comerciais.
Por tratar a violação dos direitos autorais como crime, independente da existência ou
não de fins comerciais, a legislação brasileira provoca a percepção, na opinião pública, de que
a aquisição de conteúdo protegido por esses direitos através da Internet se iguala a um “furto”,
ou “roubo”, quando na verdade esta comparação é incorreta. Em ambos os atos, há apenas um
produto, que é tirado de seu proprietário e passará a ser usufruto de outro indivíduo. Na
Internet, o ato a ser feito é o de multiplicar a coisa existente. Assim, a coisa original
permanece, mas haverão agora cópias perfeitas disponíveis para todos.
No universo digital, não cabe falar em “roubo” de propriedade intelectual, pois o
objeto não é composto de átomos, mas por bits (unidade de medida de transmissão de dados).
Não é cabível que se tente empurrar o compartilhamento arquivos debaixo de uma tipificação
penal que claramente não corresponde ao ato praticado. Roubar e compartilhar são condutas
diferentes, e então, a partir do momento em que o objeto alvo do compartilhamento é
imaterial, ele não mais pode ser abordado sob as mesmas perspectivas com que se aborda o
roubo de objeto material.
Existe, nos moldes da sociedade atual, a necessidade inerente ao sistema capitalista de
proteger o direito à propriedade a todo custo, até mesmo em detrimento de interesses públicos
primários, como o amplo acesso à cultura. Tenta-se garantir os direitos autorais de arquivos
digitais através dos mesmos métodos coercitivos utilizados para proteger a propriedade
material, sem atentar que a proteção dos direitos de propriedade intelectual imaterial exige
uma estratégia diferenciada. As leis comuns de violação dos direitos autorais tem dificuldade
em garantir eficácia contra o compartilhamento de arquivos protegidos na Internet, justamente
pela natureza intangível dos dados.
Aqui se faz necessário apontar a diferenciação entre o indivíduo que se utiliza do
compartilhamento ilegal de arquivos para fins lucrativos ou não. Segundo a Constituição
Federal (1988), nos artigos 5º, inciso XIV, e 215:
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais.

Assim, mesmo o indivíduo que não tem condição de adquirir uma mídia pelos meios
legais, tem o direito de acesso à cultura e informação. Segundo um estudo realizado pelo
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Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) (2008), os custos do material de leitura
no primeiro ano dos cursos de direito e economia, em instituições públicas e privadas do Rio
de Janeiro e São Paulo giram em torno de R$2578,46 nas universidades públicas e R$3907,89
nas privadas. O salário mínimo no Brasil, em 2013, é de R$678,00 e é simplesmente inviável
que os estudantes arquem com os custos dos livros se optarem por adquiri-los de forma legal.
Dessa conclusão, surge o grande conflito entre essa necessidade de acesso à informação e
a necessidade de proteção da propriedade intelectual, pois ambos são direitos fundamentais
garantidos pela Constituição Federal. Apesar de um representar, em sua própria concepção, a
limitação do outro, seria uma inverdade dizer que os direitos autorais e a liberdade de
expressão são incapazes de coexistir em harmonia. Ambos são previstos na Constituição
Brasileira como direito fundamentais, portanto são necessários para a sociedade geral.

CONCLUSÃO
As leis que visam impedir a violação dos direitos autorais, na forma como estão postas,
são ineficazes quando se trata da Internet, e apenas conseguem o feito de dificultar o acesso à
cultura e informação nesse meio cibernético.
Os conflitos entre os direitos de autor e a tecnologia digital precisam ser reinterpretados
levando-se em consideração o papel dessas tecnologias na ampliação das formas de expressão
cultural, e a facilidade de distribuição de obras intelectuais de valor cultural elevado. Os
direitos autorais não podem impedir a evolução trazida pela Internet. Esses devem ser
adaptados de acordo com a nova realidade, e não o contrário. O desenvolvimento tecnológico
e a facilitação da transmissão de informações é mais importante para o país numa perspectiva
coletiva do que a proteção individual dos direitos de um autor.
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