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Claudio Nazareno

INTRODUÇÃO

A polêmica sobre a prática da troca de arquivos entre usuários de
Internet mediante o uso de aplicativos conhecidos como peer-to-peer, ou P2P, recebeu um forte
contribuinte: o Projeto de Lei no 89/03, aprovado pelo Senado Federal e que retornou à Câmara
dos Deputados para apreciação final e agora tramita sob o número 84/99. Será que o projeto que
tipifica nove novos crimes, atinge as redes P2P? Como conviver com os bilhões de arquivos
compartilhados? Apesar dos reiterados processos judiciais contra os sítios de buscas, ao que tudo
indica, a indústria terá que encontrar novas formas de remuneração, pois os compartilhamentos
são uma realidade.

COMO FUNCIONAM AS FERRAMENTAS PEER-TO-PEER - P2P2

Inicialmente cabe uma explicação acerca da tecnologia P2P. Mediante o
uso do protocolo TCP (envio das informações em pacotes), do endereçamento IP (cada máquina
possui um endereço único na rede)3 e de uma aplicação torrent4 (funcionalidade lançada em 2003),
arquivos podem ser compartilhados e replicados entre um sem fim de internautas.

                                                          
1 Este artigo é baseado no trabalho "As redes peer-to-peer, os crimes digitais e o Projeto de Lei no 89, de 2003".
Revista de Direito e Informática e Telecomunicações - RDIT, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, pág. .17-32, Jul/Dez 2008
2 Entende-se como P2P a troca de arquivos entre pares (usuários de computadores conectados em rede).
3 TCP: Transmission Control Protocol. Endereço IP: Endereço numérico de identificação que recebe cada
computador quando se conecta na Internet (Internet Protocol), do tipo 255.255.255.255.
4 Torrent é o nome dado para a tecnologia de transferência e também para os tipos de arquivos (extensão) utilizados
para serem transferidos pela Internet. O arquivo original é dividido em pequenos pacotes como forma de minimizar a
banda necessária para a sua transferência.
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O fenômeno da troca de conteúdos tem início quando um usuário posta
na rede mundial um aviso de arquivo disponível para ser compartilhado.5 Outro usuário que
deseje esse arquivo realiza uma procura com buscadores específicos para o protocolo, tais como
IsoHunt ou MiniNova.6 Pelo endereço IP do enlace (link) listado, esses aplicativos localizam o
arquivo em alguma máquina, que deverá necessariamente possuir software de compartilhamento
torrent, e inicia-se seu processo de descarga.7 É importante observar que quem armazena o
conteúdo são os usuários e não os buscadores, e como os arquivos podem existir em mais de uma
máquina, o usuário, durante o processo de descarregamento, poderá receber pacotes de diversos
usuários.

Outra novidade P2P é a retransmissão de canais de televisão pela
Internet mediante o uso da funcionalidade de videostreaming. Normalmente embebidos em blogs, a
íntegra de canais ou apenas eventos selecionados, tais como jogos de futebol, podem ser
facilmente encontrados pela rede. Mediante o uso de uma placa de televisão no seu computador,
o usuário alimenta o seu sítio pessoal com o canal selecionado e franqueia o seu acesso ao público
da Internet. Assim, mediante um pequeno investimento, um usuário pode replicar gratuitamente
conteúdos ofertados a custos não desprezíveis pela indústria da televisão (normalmente do cabo).
No entanto, a tática -guerrilheira para uns, democratizante para outros- encontra seu limite na
largura de banda de "subida" do assinante, pois a cada novo internauta que se conecta ao seu blog,
um novo fluxo de bits se faz necessário. Sob a ótica dos programadores (os canais), não obstante
o gargalo tecnológico, a popularização desse tipo de prática representa uma considerável de perda
de receitas. Contra esse argumento, todavia, há que se ponderar de que não se poderá constatar
que os usuários que consomem gratuitamente futebol ao vivo pela Internet seriam, de fato,
consumidores de produtos pay-per-view.

A CONSTANTE OFERTA DE NOVIDADES TECNOLÓGICAS E A LUTA PELA

MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS

Devido à facilidade de uso das ferramentas, ao uso anônimo e gratuito e
à profusão de aplicativos disponíveis, que remontam ao Napster (aberto em 1999 e fechado em
2002) e passam pelo KaZaa (desde 2002 com 390 milhões de downloads do programa), eMule
(2002, 300 milhões de downloads) e tantos outros, o compartilhamento de arquivos virou uma
febre entre os internautas, principalmente os mais jovens. Os buscadores torrent, por sua vez,

                                                          
5 Na verdade, o usuário cadastra na Internet um enlace com as informações de um determinado arquivo ou pasta que
ele deseja compartilhar, informando nesse link torrent o endereço (IP) do computador onde se encontra efetivamente
o conteúdo.
6 Buscadores não específicos, como Google, também podem ser utilizados, porém com resultados menos efetivos na
busca de conteúdos torrent.
7 A máquina que realiza o upload, ou alimenta o conteúdo, é chamado de seeder, e o que realiza a descarga, ou download,
de leacher.
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possuem vários milhões de usuários cadastrados cada um e, praticamente, todo tipo de conteúdo
pode ser encontrado nesse ambiente. Para desespero dos detentores de direitos de
comercialização, séries inteiras de televisão, filmes novos, antigos, até revistas e livros lá podem
ser encontrados. O limite é a imaginação do usuário na hora de digitar as palavras-chaves no query da
pesquisa. Dessa forma, pode-se afirmar que os aplicativos tipo torrent estão para a televisão por
assinatura assim como o Skype está para a telefonia. Sendo mais específico, para conteúdos já
gravados, essas ferramentas são, na verdade, concorrentes diretos das modalidades Vídeo Sob
Demanda (VOD) e pay-per-view.8

Há como frear essa novidade tecnológica? O fenômeno do Skype, quiçá
o paradigma informático anterior, salvo os bloqueios sofridos na China, mostrou que não.9 Foi o
fim das operadoras de telefonia? Também não. A busca de novos serviços sempre será a solução
para produtos e receitas declinantes. Foi assim com as operadoras de telefonia fixa, pela oferta da
banda larga, e também com as congêneres móveis, pelos novos serviços ofertados par e passo
com a evolução tecnológica.

À diferença das outras indústrias onde os produtos, as fábricas e os
insumos são, em geral, materiais, a indústria do software oferece todo o contrário. Somada a essa
não tangibilidade de bens (os arquivos) está o fato de essa indústria se reinventar constantemente.
Empresas ou indivíduos, sem necessidade de grandes capitais - às vezes até nenhum, são capazes
de criar novas ferramentas que se transformam em séria ameaça a impérios que perduraram
décadas ou mais de um século, tais como a indústria fonográfica ou a telefonia fixa. A pergunta
que ainda não foi respondida nem pela indústria fonográfica nem pela do audiovisual é como
conviver com o P2P. Tentar acabar com um fenômeno utilizado por mais de 600 milhões de
pessoas, como indicam os números das descargas já realizadas nos softwares de
compartilhamento aqui indicados ou o número de 7,6 bilhões de downloads, o que corresponde a
uma média de uma descarga a cada 2 minutos, parece ser uma tarefa fadada ao mais rotundo
fracasso.10

                                                          
8 VOD, Vídeo On Demand, é uma modalidade onde o usuário escolhe, obra a obra, o conteúdo que ele deseja
assistir, sem controle horário (por isso também chamado não-linear). Normalmente é disponibilizado por tecnologia
IPTV (Internet Protocol Television), distinto do congênere pay-per-view, cujo horário é estabelecido pela operadora,
que é ofertado por outras tecnologias como o cabo.
9 A operadora majoritária de telefonia China Telecom bloqueou, em 2005, as chamadas VOIP e levantou uma lista
negra de usuários que seriam processados caso insistissem no uso dessa ferramenta proibida naquele país.
Fontes: China blocks Skype, VoIP. But is it for the money? or the politics? Guy Kewney, NewsWireless.Net
http://www.theregister.co.uk/2005/09/12/china_blocks_skype/ , acessado em 03/09/08
China blocks Skype web phone service. Mure Dickie.
http://www.ft.com/cms/s/0/fa123bc4-2150-11da-a603-00000e2511c8.html?nclick_check=1, acessado em
03/09/08
10 Informações obtidas na página do buscador Mininova
http://www.mininova.org/statistics, acessado em 09/03/09
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A TROCA DE ARQUIVOS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS ATRAVÉS

DO P2P

Os softwares de compartilhamento se popularizam praticamente com a
mesma velocidade de crescimento da Internet. A gratuidade foi, certamente, um dos responsáveis.
Na esteira desses aplicativos encontram-se os sítios buscadores de torrents, tais como o Isohunt,
Mininova ou Pirate Bay. É importante lembrar novamente que, assim como outros buscadores (tais
como o Google), as ferramentas de pesquisa não hospedam arquivos para descarga em seus
servidores, apenas indicam onde os arquivos podem ser encontrados.11

Apesar de certos agentes discutirem sobre a legalidade do uso desses
softwares, o simples compartilhamento de arquivos não é uma atividade ilegal. O problema passa
a existir quando os arquivos trocados entre os usuários são protegidos pelas leis de direito autoral.
E essa parece ser a imensa maioria do tráfego. Vejamos então o trecho selecionado da Lei que
dispõe sobre o Direito Autoral no País, Lei no 9.610/98:

" Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da

obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

.....................................................................................................

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com

terceiros para uso ou exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra

ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a

seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou

produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

...................................................................................................."

" Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

.....................................................................................................

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do

copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

.....................................................................................................

                                                          
11 A Google, no entanto, armazena em seus próprios servidores cópias de textos em html referente a buscas já
efetuadas anteriormente (chamado armazenamento cache).
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V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para

demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou

equipamentos que permitam a sua utilização;

...................................................................................................."

Dos dispositivos destacados pode-se verificar que a lei autoriza somente
a cópia de trechos da obra para uso próprio ou para demonstrações comerciais. Assim, a troca de
arquivos protegidos por direitos autorais, tais como músicas, séries e filmes, que na verdade se
transforma na geração de uma cópia inteira e de igual teor do arquivo original, configura flagrante
ilegalidade à luz da legislação vigente, desde 1998. Pela Lei copiar é ilegal e isto é muito anterior
ao fenômeno P2P ou YouTube, uma vez que o instrumento previa a ilegalidade por "quaisquer
modalidades". Por outro lado, caso um usuário coloque na rede obras de sua própria autoria ou
sobre a qual detenha os direitos, como é o caso das licenças livres (conhecidas como Copyleft ou
Creative Commons - CC), não estará incorrendo em nenhuma ilegalidade, assim como todos aqueles
usuários que decidirem baixar aquele conteúdo.

AS BATALHAS LEGAIS

Como nas redes P2P trafegam grandes quantidades de conteúdos
protegidos por lei, os buscadores de Internet, que mantêm o registro dos arquivos disponíveis na
rede, oferecem procedimentos para retirada de sua base de dados de enlaces que possam infringir
direitos autorais.

No caso da IsoHunt, a entidade solicita ao proprietário dos direitos sobre
o material (ou seu representante legal) a identificação dos links infringentes e, após ouvir a réplica
do proprietário do enlace, retira-o de sua base de dados, se for o caso. A entidade, cujos
servidores se encontravam nos EUA e foram mudados para o Canadá, ancora seus
procedimentos no Digital Millennium Copyright Act - DCMA-, a lei americana de direitos autorais.12

Já o sueco The Pirate Bay solicita aos seus usuários que não entrem em
contato com os administradores caso sejam encontrados arquivos ilegais. A entidade alega que
somente remove conteúdo que não condiz com o título e o faz apenas em respeito a seus mais de
4 milhões de usuários registrados. Como os servidores não armazenam arquivos ilegais, o site se
reserva o direito de ridicularizar e publicar as queixas no seu próprio sítio da Internet.13 Por fim,
os administradores vangloriam-se de nunca terem retirado nenhum torrent e afirmam que nunca o
farão. Talvez a postura desafiadora sofra um revés com o novo julgamento iniciado, em 2009, em
resposta à ação da Warner Bros, Entertainment, MGM Pictures, Columbia Pictures Industries, 20th Century

                                                          
12 http://isohunt.com/dmca-copyright.php , acessado em 28/08/08
13 http://thepiratebay.org/about e http://thepiratebay.org/legal, acessado em 02/09/08
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Fox Films, Sony BMG, Universal e EMI. O caso, oriundo de um processo de busca e apreensão nos
servidores da empresa em 2006, encontra-se atualmente em julgamento.14 No entanto, já no
segundo dia do julgamento, a promotoria retirou as acusações de "assistência a violação de
direitos autorais", mantendo apenas a acusação de "permitir acesso à reprodução de conteúdo
com direitos reservados".15 Curiosamente, o julgamento está disponível em videostreaming... em
sueco.16

São vários os casos que correm na justiça contra empresas e, até, usuários
relativos a cópias de conteúdos protegidos. Talvez o mais conhecido do público seja o Viacom vs
YouTube. Em 2007 a Viacom, grande grupo de mídia detentora de marcas tais como MTV, Nick,
Dream Works e Paramount, protocolou ação contra o YouTube e sua proprietária, Google, em que
solicita o pagamento de um bilhão de dólares por suposta quebra de direitos de propriedade sobre
seus conteúdos. Em sua ação, a empresa alega que, ao menos 150 mil vídeos sobre os quais detêm
direitos foram vistos 1,5 bilhão de vezes.17 Em decisão instrutiva de julho de 2008, o juiz do
processo ordenou à YouTube a abertura dos registros (logs) dos usuários, incluindo seus IPs, com o
objetivo de saber o quê foi visto por cada usuário. O volume de dados solicitados remonta à
fundação do site. Para tentar visualizar o impacto do pedido, somente em abril de 2008, segundo
estimativas, 82 milhões de pessoas assistiram 4,1 bilhões de vídeos.18  Além da solicitação ter sido
considerada desproporcional, foi levantada a polêmica sobre a questão das garantias individuais
dos usuários, sob dois pontos de vista. O primeiro questiona o porquê de sítios de Internet
registrarem informações e hábitos de seus usuários. Entidades de defesa dos usuários criticam a
simples coleta desses dados. Tal atitude vem ao encontro das recomendações das organizações
P2P sobre a não guarda de nenhum registro de dados de usuários. O segundo questionamento diz
respeito à possibilidade dos dados repassados ao litigante serem utilizados, em momento
posterior, para processar os próprios usuários. Mediante a solicitação, a Viacom sustenta que os
dados comprovarão que o acesso a conteúdos protegidos é mais importante para os usuários do
que os vídeos caseiros e, dessa forma, pretende comprovar que o sítio estava aumentando sua
popularidade (e um aumento no número de visitas aumenta a remuneração do sítio de acordo
com o modelo de negócios da publicidade veiculada). Assim, o YouTube teria se aproveitado da
postagem ilegal.

                                                          
14 http://info.abril.com.br/aberto/infonews/022009/16022009-20.shl, acessado em 18/02/09
15 http://br.noticias.yahoo.com/s/17022009/7/tecnologia-negocios-50-das-acusacoes-the.html, acessado em
18/02/09
16 Sítio de Internet da televisão sueca:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=12094, acessado em 27/02/09
17 Copyright: Viacom's 1$ Billion Claim Against YouTube. David Mirchin. Information Today. 05/07. Vol 24, Iss 5,
pg. 1,3.
18 Google Told to Turn Over User Data of Youtube. Miguel Helft. The New York Times. 04/07/08
http://www.nytimes.com/2008/07/04/technology/04youtube.html, acessado em 22/10/08
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Talvez devido à grande polêmica envolvida, a abertura dos dados foi
negociada e, no mesmo mês, o juiz concordou com o envio dos dados de forma a ocultar os IPs e
as identidades dos usuários.19, 20 A decisão, no entanto, não encerra a polêmica. Em outro caso, de
2006, após a entrega dos registros de acesso dos usuários da AOL, repórteres do New York
Times conseguiram identificar a identidade de uma pessoa apenas analisando as pesquisas
postadas, mesmo sem ter acesso aos IPs. Cabe lembrar que informação sobre os hábitos privados
é protegido por lei nos EUA desde 1988, quando os hábitos de locação de vídeo de um membro
da Corte Suprema americana foram levados a público em outro caso de notória repercussão.21

Por enquanto, a estratégia da proprietária Google tem sido a de invocar o
DCMA, mesmo artifício utilizado pelos sites torrent, alegando o princípio de que os sítios
funcionam como porto seguro. Dessa forma, os provedores, de maneira geral, assumem a posição
de serem agentes passivos no processo de postagem de conteúdos por terceiros. No entanto,
analisando as disposições do DCMA, a estratégia poderá ir a pique se ficar comprovado que o
sítio: 1) não adotou estratégias para retirar materiais ilegais após notificação; 2) detinha
conhecimento da prática de ilícitos; ou 3) recebeu benefícios financeiros atribuíveis à prática.

De toda forma, a realidade têm comprovado que não basta bloquear
determinado usuário ou conteúdo após sua identificação. Ele sempre poderá se logar
repetidamente com nomes diferentes ou postar o mesmo conteúdo com outros nomes. Em
outras palavras, a ação da indústria do cinema americana é similar ao bloqueio de um vazamento
com recursos limitados. No entanto, o que parece ser uma paródia à cena do esquilo da Era do
Gelo, no filme da Fox, que aliás pode ser encontrado em inúmeras versões torrent, tampando o
vazamento na barragem é a resposta praticada pela indústria americana. Aparentemente, a luta
tem sido inglória.

Segundo pesquisa divulgada em 2008, 19% dos usuários americanos
acima dos 13 anos descarrega músicas via P2P. Esse número é praticamente igual ao encontrado
em 2003, 20%, quando a associação RIAA (Recording Industry Association of America) e as
próprias detentoras de direitos iniciaram seus esforços no combate à pirataria. 22

A Viacom, por exemplo, possui seu próprio time de patrulhamento da
Internet. A empresa emprega 100 mil dólares por mês com o processo. A equipe revisou, em 6
meses de atuação, 2 milhões de clips e enviou 200 mil notificações para retiradas de conteúdos,
10% do total analisado. Assim como a Viacom, vários detentores de direitos patrulham o Youtube

                                                          
19 Google must divulge YouTube log. 2008
http://news.bbc.co.uk/nolpda/ukfs_news/hi/newsid_7488000/7488009.stm , acessado em 08/09/08.
20 Viacom allows Google to conceal YouTube user names in court case. Peter Sayer. Computerworld. 2008
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9110162, acessado em
22/10/08
21 Referência 16.
22 Casting the Net. Susan Butler. Billboard, 14/06/08, pg. 20.
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e outros sítios populares em busca do uso indevido de suas obras. Não se surpreendam os
postadores de vídeos caseiros se receberem uma notificação por e-mail ao utilizarem como trilha
sonora de suas produções uma música americana protegida. Ao que tudo indica, os detentores
brasileiros ainda não utilizam essas práticas, talvez devido ao alto custo envolvido com o
monitoramento. Todavia, na visão do consultor jurídico da Associação Brasileira de Produtores
de Discos (ABPD) as redes de compartilhamento devem ser combatidas por serem ilegais, mas
reconhece que o policiamento deve recair sobre os "heavy uploaders". 23

Outra discussão que serve como pano de fundo para muitas queixas
sobre a possibilidade de se proibir ou não o tráfego P2P diz respeito à neutralidade da rede. Por
esse entendimento, o tráfego na Internet não poderia ser objeto de monitoração e controle. O
princípio já foi aplicado inclusive em detrimento dos próprios provedores de acesso, como
ocorreu nos casos julgados relativos à telefonia IP.

Como exemplo desse entendimento sobre a neutralidade, citamos o caso
analisado, em 2008, pelo órgão regulador americano das telecomunicações, a Federal
Communications Comission (FCC) durante o exame de uma reclamação contra a Comcast (maior
operadora de televisão a cabo dos EUA). O órgão estabeleceu entendimento de que a operadora
de cabo não poderia degradar aplicativos de Internet pois violaria a regulamentação da FCC com
relação à Internet.24 O órgão decidiu que aplicações P2P, tal como Bittorrent, não se justificam
como "exceções" no "gerenciamento razoável de redes". 25 A Comcast alegou no processo que as
degradações nos aplicativos se faziam necessárias para melhorar o desempenho das redes e
ajudavam a eliminar gargalos de tráfego. O FCC considerou que a prática elimina a neutralidade
desejada para a rede mundial e entendeu como agravante o fato de a operadora não alertar seus
clientes sobre o procedimento adotado. Em sua resolução, o órgão regulador determinou que a
operadora eliminasse a prática adotada (no caso, a operadora interrompia as conexões em
andamento quando identificadas como tráfego P2P) em trinta dias e apresentasse publicamente
seu plano de gerenciamento de rede. Como alertou um diretor do FCC em seu voto ao
memorando, a prática (do monitoramento e do gerenciamento discriminatório na Internet) se
iguala a uma carta de correio sendo aberta, tendo seu conteúdo analisado, e devolvida ao
remetente com carimbo de destinatário desconhecido.

                                                          
23 http://www.marciosoft.adv.br/2009/01/entrevista-com-o-consultor-jurdico-da.html , acessado em 27/02/09
24 A degradação é um artifício utilizado pelo provedor de acesso para diminuir a taxa de transferência ou terminar a
comunicação do usuário.
25 Memorando de Opinião e Ordem FCC 08-183
Formal Complaint of Free Press and Public Knowledge Against Comcast Corporation for Secretly Degrading Peer-
to-Peer Applications. Broadband Industry Practices. Petition of Free Press et al. for Declaratory Ruling that
Degrading an Internet Application Violates the FCC’s Internet Policy Statement and Does Not Meet an Exception
for “Reasonable Network Management”
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-08-183A1.pdf, acessado em 27/08/08



11

Como alternativa, algumas gravadoras propõem o pagamento de uma
taxa fixa mensal, por parte dos provedores de acesso de banda larga, como forma de
ressarcimento pelo uso de aplicativos P2P. Tal contribuição poderia gerar receitas da ordem de 20
bilhões de dólares por ano para as indústrias fonográficas. No entanto, entidades e parte do
governo se posicionam claramente pela manutenção da neutralidade da rede e não concordam
com a proposta.26

Outra opção de remuneração, desta feita para os artistas, é a proposta do
Creative Commons.27 Mediante a alternativa, os aderentes publicam seus conteúdos sob
determinados tipos de licenças. As modalidades disponíveis são:

a) Atribuição: o usuário pode copiar, distribuir, exibir e executar a obra e
seus derivados desde que identificando o autor original;

b) Compartilhamento pela mesma licença: a obra original pode ser
alterada desde que tornada disponível sob o mesmo tipo de licença;

c) Não comercial: a obra pode ser copiada, alterada e distribuída, porém
não pode ser utilizada para fins comerciais; e

d) Sem derivativos: a obra pode ser copiada e distribuída.

Vários artistas se utilizam dessa modalidade como uma forma de
divulgação e de marketing. No sítio Jamendo,28 especializado em músicas gratuitas disponíveis para
descarga, constam mais de 16 mil álbuns (400 sob a licença de atribuição, mais de duas mil sob a
de compartilhamento sob a mesma licença e acima de oito mil sob a não comercial). A análise dos
conteúdos indica que, apesar de diversos artistas conhecidos terem aderido à proposta, tais como
Gilberto Gil e David Byrne, poucos são os de sucesso e estes, quando aderem, disponibilizam
apenas algumas músicas, normalmente desconhecidas do grande público.

O que se vê, pelos artistas aderentes à iniciativa, é que uma pequena parte
do universo decidiu por se remunerar exclusivamente através de outras receitas, que não pelo
caminho tradicional de distribuição de suas obras. Para o consultor jurídico da ABPD, iniciativas
como a do CC estão fadadas ao fracasso porque os artistas precisam se remunerar. Afinal, na
visão do consultor, se o Gilberto Gil liberar toda sua obra, ele enfrentará problemas domésticos.29

Apesar da baixa adesão à licenças alternativas por parte de artistas do
grande público, estes têm buscado fontes alternativas de remuneração, para suprir as receitas
declinantes das vendas. Participações em espetáculos, cachês, pagamentos voluntários pela
descarga das músicas (donativos) e outras formas tais como o uso de direito de imagem associado

                                                          
26 Global Problem. Anonymous. Billboard. 24/05/08. 120, 21, pg. 26.
27 http://creativecommons.org/, acessado em 3/3/9
28 www.jamendo.com, acessado em 3/3/9.
29 Referência 24
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a produtos (merchandising) são as novas formas escolhidas. Ocorre, no entanto, que, mediante a
nova abordagem, a indústria fonográfica é deliberadamente posta à margem do processo. Este
não é um modelo ganha-ganha, do jargão empresarial, para as empresas detentoras dos direitos. Na
era digital, pelo modelo em prática, as empresas do setor foram transformadas em meros
atravessadoras no acesso a obras. Enquanto a indústria procura novas fontes de financiamento o
seu faturamento está em queda livre. A Associação Antipirataria em Cinema e Música  indica que
48% dos CDs de música e 60% dos DVDs comercializados no Brasil são piratas.30 No maior
mercado consumidor mundial os dados não são muito diferentes. Nos Estados Unidos, desde
2000, houve uma queda de mais de 25% nas venda de música e estima-se que 95% das músicas
distribuídas on-line são piratas.31

O PL 84/99 (OU PL 89/03 DO SENADO) E OS NOVOS CRIMES CIBERNÉTICOS

A proliferação de crimes eletrônicos e a concorrência da Internet para a
consecução dos inúmeros delitos perpetuados tem sensibilizado os congressistas a ponto de
tramitarem diversas matérias sobre o assunto no Poder Legislativo. O projeto mais abrangente e
que se encontra em estágio mais avançado de apreciação é o PL 84/99, atualmente em tramitação
na Câmara dos Deputados. O texto aprovado no Senado Federal (sob o número 89/03) introduz
novas tipificações no Código-Penal (Decreto-Lei no 2848/40):

1. Acesso não autorizado a rede de computadores;

2. Obtenção não autorizada de dados;

3. Uso indevido de dados pessoais;

4. Dano eletrônico de dados;

5. Inserção de código malicioso com ou sem dano;

6. Estelionato eletrônico;

7. Atentado contra serviços de utilidade pública;

8. Perturbação de serviço de comunicações; e

9. Falsificação de dados ou documentos particulares ou públicos.

O projeto introduz, ainda, as mesmas tipificações no Código Penal
Militar, dispõe sobre a organização das polícias judiciárias para o combate conjunto aos crimes e
inclui menção na lei que trata dos crimes contra raça, assim como no estatuto da criança e do
adolescente. O texto dá, ainda, competência à Polícia Federal para tratar de delitos com
                                                          
30 Fausto Macedo e Brás Henrique. "PF retoma ação contra pirataria na Internet". Estado de São Paulo, 02/07/08,
pág. B6.
31 Eric Pfainner. "Se não pode eliminar a pirataria, cobre por ela". The New York Times, publicado na Folha de São
Paulo 09/02/09, pág. 4.
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repercussão interestadual ou internacional. Cabe lembrar que essas tipificações incorporam, em
grande parte, as normatizações adotadas pela Convenção de Budapeste, tratado internacional de
2001 que trata dos crimes cibernéticos, assinado por 46 países e do qual o Brasil não é
signatário.32

Agora, analisaremos se o Projeto de Lei enquadraria a utilização de
aplicativos P2P como novo tipo penal. O artigo que se questiona é o seguinte:

"Obtenção, transferência ou fornecimento não autorizado de dado ou informação

Art. 285-B. Obter ou transferir, sem autorização ou em desconformidade com
autorização do legítimo titular da rede de computadores, dispositivo de comunicação ou

sistema informatizado, protegidos por expressa restrição de acesso, dado ou informação

neles disponível:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Se o dado ou informação obtida
desautorizadamente é fornecida a terceiros, a pena é aumentada de um
terço."

De fato, a leitura isolada do tipo penal do art. 285-B (o título do artigo)
dá a entender que "a obtenção não autorizada de dado" poderia ser resultante de um uso P2P. No
entanto, a tipificação não deve ser interpretada de maneira isolada. Prosseguindo na leitura do
artigo, não há dúvidas de que não se trata desse tipo de uso. O artigo tipifica como crime a
obtenção de dado sem a autorização do titular da rede de computadores e não do dono do
conteúdo. Assim, o artigo deve ser entendido para ser aplicado no caso de um usuário se
apropriar de dado ou informação de um sistema protegido, caso típico dos hackers quando
ingressam em áreas restritas e roubam informações. No caso das aplicações P2P o "dono" da
rede, o provedor de acesso, não autoriza ou desautoriza que determinados conteúdos passem por
sua rede, apenas provê o acesso. Por isso, o dispositivo não é aplicável para tipificar a obtenção
de dados (arquivos com conteúdo protegido) sem autorização do dono do conteúdo e, portanto,
a Lei não diz respeito ao uso desses aplicativos. Todavia, com o intuito de dirimir possíveis
equívocos quanto à aplicabilidade do artigo, poderia se alterar a tipificação de forma a mencionar
explicitamente as expressões a "dados internos a uma rede" e "sem autorização do titular da
rede". Talvez esse esclarecimento alivie um pouco as críticas ao projeto.

Outro ponto muito debatido é aquele que atribui novas obrigações aos
provedores de acesso à Internet, conforme estabelece o art. 22 do PL:

                                                          
32 A íntegra do tratado pode ser encontrado no seguinte enlace:
http://ccji.pgr.mpf.gov.br/documentos/docs_documentos/convencao_cibercrime.pdf , acessado em 05/09/08
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"Art. 22. O responsável pelo provimento de acesso a rede de computadores é

obrigado a:

I - manter em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de três anos, com o

objetivo de provimento de investigação pública formalizada, os dados de endereçamento

eletrônico da origem, hora, data e a referência GMT da conexão efetuada por meio de
rede de computadores e por esta gerados, e fornecê-los exclusivamente à autoridade

investigatória mediante prévia requisição judicial;

II - preservar imediatamente, após requisição judicial, no curso de investigação, os

dados de que cuida o inciso I deste artigo e outras informações requisitadas por aquela
investigação, respondendo civil e penalmente pela sua absoluta confidencialidade e

inviolabilidade;

III - informar, de maneira sigilosa, à autoridade competente, denúncia da qual

tenha tomado conhecimento e que contenha indícios da prática de crime sujeito a
acionamento penal público incondicionado, cuja perpetração haja ocorrido no âmbito

da rede de computadores sob sua responsabilidade.

§ 1° Os dados de que cuida o inciso I deste artigo, as condições de segurança de

sua guarda, a auditoria à qual serão submetidos e a autoridade competente responsável

pela auditoria, serão definidos nos termos de regulamento.

§ 2° O responsável citado no caput deste artigo, independentemente do

ressarcimento por perdas e danos ao lesado, estará sujeito ao pagamento de multa

variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada
requisição, aplicada em dobro em caso de reincidência, que será imposta pela

autoridade judicial desatendida, considerando-se a natureza, a gravidade e o prejuízo

resultante da infração, assegurada a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

§ 3° Os recursos financeiros resultantes do recolhimento das multas estabelecidas
neste artigo serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, de que trata a

Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001."

Sem sombra de dúvida, o art. 22 é o que possui maior potencial de causar
apreensão do ponto de vista da perda das liberdades individuais. Sobre a guarda prévia dos dados,
a disputa está entre aqueles que defendem que a simples guarda dos dados é potencialmente
danosa e os que alegam que a retenção das informações é imprescindível no combate à práticas
delituosas. Os primeiros alegam que a guarda das informações é falha, sendo inúmeros os casos
em que há vazamento dos dados. O histórico caso dos dados de todos os contribuintes da Receita
Federal sendo oferecidos em classificados nos jornais, assim como o vazamento de dados obtidos
por Comissões Parlamentares de Inquérito, são notórios. E, apesar da possibilidade de punição
do culpado pelo vazamento, as conseqüências para a vítima são muitas vezes irreparáveis.
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Por outro lado, sem a guarda dos dados das conexões não é possível
apurar crimes já cometidos e, portanto, anteriores à autorização judicial. Comparando a guarda
dos registros de conexão à Internet e os telefônicos, vemos total e aceitável paralelismo. Como os
registros telefônicos havidos em momento posterior à autorização judicial são consideradas
provas válidas e a prática não é considerada como cerceamento às garantias individuais, o registro
das conexões também não o seria. No entanto, há uma diferença que deve ser ressaltada.
Enquanto as operadoras de telefonia mantêm os registros das ligações por questões de cobrança
e, portanto, é uma prática inerente ao seu negócio, os provedores de acesso não possuem essa
necessidade, e, portanto, a simples guarda dos dados possui potencial impacto econômico.
Embora acredite-se que o armazenamento de dados não envolva quantias vultosas, é fato que se
está introduzindo um procedimento e um encargo ao qual o provedor não está obrigado.

Prosseguindo na análise do dispositivo, a obrigação de o provedor
informar às autoridades competentes sobre denúncias recebidas, além de fugir à alçada do
provimento do serviço de conexão, é, no mínimo, discriminatória com a atividade. Na relação
com os usuários, os provedores não interagem com as ações desenvolvidas pelos usuários. No
provimento, máquinas operam o sistema e as pessoas não sofrem e não precisam de nenhum tipo
de controle para efetuar suas transações, transferir seus arquivos e navegar. Sendo assim, não há
como o provedor verificar os conteúdos sem quebrar o sigilo dessas transações. Igualmente, pela
lei brasileira, como princípio geral, o cidadão não comete nenhum crime caso não reporte à
polícia ter conhecimento do planejamento de um. Dessa forma, o encaminhamento de denúncias,
e, pior, sem critérios específicos, pode se tornar um grave entrave para a exploração econômica da
atividade e um cerceamento no uso da Internet.

Para finalizar a discussão desse dispositivo, tanto a comunicação de
denúncia à polícia como a guarda prévia dos registros de acesso não encontram paralelo na
Convenção de Budapeste. A Convenção estabelece que somente após notificação oficial os dados
devem ser armazenados por até noventa dias (art. 16, item 1 e 2 da Convenção). Distintamente,
na proposta brasileira, o Projeto de Lei estabelece a guarda dos registros por três anos,
independente de comunicação prévia por parte da polícia. Assim, no Brasil pretende-se
estabelecer um registro prévio incondicional, enquanto na Europa, EUA e demais países
signatários da Convenção, a guarda é devida somente após o devido acionamento judicial. Nesse
sentido, a abordagem proposta no projeto em análise é diametralmente oposta.

CONCLUSÕES

As redes P2P são uma realidade e, apesar dos reiterados casos judiciais,
os números indicam que será cada vez mais difícil e custoso conter o vazamento ilegal de
conteúdo. É difícil não acreditar que o compartilhamento veio para ficar. Resta à indústria
fonográfica e do audiovisual buscar uma nova forma de remuneração. O Creative Commons,
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embora ainda engatinhe, poderá ser uma saída para os artistas, certamente não para os detentores
dos direitos de comercialização. Aparentemente, no novo mundo conectado em que todas as
obras podem ser digitalizadas, a única forma de difusão de conteúdo que não sofre perda de
receita logo após sua difusão inicial é a radiodifusão. Nessa modalidade, o conteúdo é amortizado
pela receita publicitária e, salvo que o anunciante não pague pela veiculação, o difusor e detentor
dos direitos aufere cem por cento da receita prevista. Será que todo o conteúdo terá que ser
custeado por publicidade? Se esse for o caso, como os usuários certamente vão querer cada vez
mais megabytes, quem estará na frente neste novo mundo serão os sítios de buscas e de serviços e
os provedores de banda larga. Esses já adotaram o modelo publicitário de remuneração.

Em tempos de câmeras de identificação, controle de acesso, senhas,
registro de chamadas e de atividades, a Internet tornou-se um dos últimos refúgios do anonimato.
Daí talvez a grande animosidade em se manter não identificados o registro dos acessos e a
identidade dos usuários, o inverso do proposto pelo Projeto de Lei no 89/2003 (na Câmara dos
Deputados, no 84/99). No entanto, devemos lembrar que a grande rede não é mais um mar de
rosas com pessoas se comunicando de maneira correta e sem o acometimento de crimes. O Brasil
encontra-se atrasado na discussão da questão da segurança na Internet. A Convenção de
Budapeste já foi assinada por mais de quarenta países e o Brasil ainda não possui um
posicionamento claro sobre o assunto.

Com relação ao disposto no projeto, entendemos que a guarda prévia de
todos os dados relativos às conexões dos usuários, apesar de, na nossa compreensão, não ferir
garantias individuais, é potencialmente perigosa para o cidadão devido aos reiterados casos de
divulgação, em diversos meios, de dados supostamente sigilosos. De toda sorte, dentre outros
aspectos, a escolha deverá ponderar entre os benefícios de se manter um ambiente livre e de
usuários não identificados e, por isso mesmo, mais susceptíveis ao sofrimento de golpes
eletrônicos, e a identificação dos usuários. A imposição de regras de acesso representará, por
conseqüência, o fim da Internet livre. Por outro lado, com a medida, será facilitada a identificação
de criminosos, o que deverá diminuir a incidência de golpes eletrônicos na grande rede.

Ainda sobre a proposta de obrigatoriedade de os provedores de acesso
comunicarem denúncias recebidas às autoridades policiais, consideramos a obrigação alheia à
atividade fim. Da mesma forma, entendemos que o tratamento dado aos provedores não é
isonômico, quando comparados às demais atividades econômicas que também provêem meios e
que igualmente podem concorrer para o acometimento de crimes. Do lado dos usuários, a
denúncia poderia implicar na possibilidade de se cerceamento da navegação dos internautas.
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O Projeto de Lei no 84 de 1999 (89 de 2003 do Senado) é um marco
necessário para o País e pode ser aperfeiçoado. A discussão da proposição constitui-se no mais
claro compromisso assumido pelo Poder Público na tentativa de se oferecer meios legais que
contribuam para a diminuição dos crimes praticados pela Internet. As trocas peer-to-peer claramente
não são objeto da proposta.

Por outro lado, os números bilionários de descarregamentos em que se
encontra a rede mundial atualmente indicam ser necessária a atualização da Lei Autoral.
Enquadrar as trocas de arquivos como ilegais soa, no mínimo, anacrônico.
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