
Empírika – Feira Íbero-americana da Ciência, Tecnologia e Inovação

Unicamp, 2012

O Estado na Internet: consulta pública para a reforma da lei direito autoral no Brasil

Raphael Silveiras1

RESUMO

O presente trabalho aborda a Consulta Pública para a Reforma da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), realizada no 
ano de 2010. Esta Consulta surge como uma proposta de revisão dessa lei de 1998 com a finalidade de manter o 
equilíbrio entre direito de acesso a conteúdos e os Direitos Autorais – ambos previstos pela Constituição Federal.  A lei 
em vigor é vista como anacrônica diante do desenvolvimento de novas tecnologias e foi considerada uma das piores leis 
de direitos autorais do mundo, no que se refere ao acesso à informação. A partir disso, justifica-se a urgência de sua 
reforma. A internet aparece como protagonista neste debate, pois além de colaborar com maior acesso à informação, é 
responsável pela existência de um dos principais espaços por meio dos quais se viola os direitos do autor: o ambiente 
cibernético.  Este não possui, até o momento, leis específicas para regulamentá-lo, embora haja Projetos de Lei  que 
visam à construção de uma constituição da internet, como o Projeto de Lei 2126/2011. Diante dessa centralidade da 
Internet no debate, nada mais congruente do que promover um sítio de consulta pública virtual no formato de um blog 
agenciado  pela Diretoria  de Direitos Intelectuais  (DDI),  do Ministério  da Cultura (MinC), e  hospedado no site do 
mesmo Ministério. Diante deste cenário, este trabalho problematiza tanto o debate na Consulta Pública e o material 
construído a partir  da mesma, quanto o impacto gerado por essa Consulta na discussão nacional  acerca da Lei  de 
Direitos Autorais.  Esta Consulta realizada pela Internet  é uma das primeiras concretizadas pelo Estado e,  pelo que 
pudemos verificar, a consulta pública pela Internet está se tornando uma tendência. Como se sabe, a informação bem 
como seu armazenamento não é neutra. Sabe-se do fim específico da captação dessas informações, mas questionamo-
nos as possibilidades que se abrem com a captação de tais informações.
Palavras-chave: Lei do Direito Autoral – Reforma – Consulta Pública – Internet.

RESUMEN

En este trabajo se aborda la Consulta Pública para la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual  (Ley 9.610/98), 
celebrada en 2010. Esta consulta se presenta como una propuesta de revisión de la ley de 1998 con el fin de mantener el 
equilibrio entre el derecho de acceso a los contenidos y derechos de autor - ambos previstos por la Constitución Federal.  
La ley actual es vista como anacrónica frente a lo desarrollo de las nuevas tecnologías y se consideró una de las peores  
leyes de derechos de autor en el mundo, con respecto al acceso a la información. A partir de esto, justifica la urgencia  
de la reforma. La Internet se presenta como protagonista en este debate, porque además de colaborar con un mayor 
acceso a la información, es responsable por la existencia de algunos espacios importantes a través del cual infringe los 
derechos de autor: el entorno cibernético. Esto no ha, hasta la fecha,  las leyes  específicas para regular,  aunque hay 
Proyectos de Ley destinados a la construcción de una constitución de la Internet, como el Proyecto de Ley 2126/2011. 
Dada esta centralidad de la Internet en el debate, nada más congruente que la promoción de una consulta pública en 
línea en forma de un blog promocionado por el Consejo de Derechos Intelectuales (DDI),  el Ministerio de Cultura 
(MinC), y alojados en la página web del mismo Ministerio . En este contexto, el presente trabajo analiza tanto el debate 
sobre la Consulta Pública y el material que se há construido en la misma, el impacto generado por esta consulta en el 
debate nacional sobre la Ley de Derechos de Autor. Esta Consulta realizada en línea es uno de los primeros ejecutados 
por el Estado y, por lo que pudimos ver, la consulta pública a través de Internet se está convirtiendo en una tendencia. 
Como se sabe, la información y su almacenamiento no es neutral. Se conoce el objetivo específico de la captura de 
información, pero nos preguntamos las posibilidades que se abren para capturar dicha información.
Palabras-llave: Ley de ló Copyright – Reforma – Consulta Pública – Internet.

ABSTRACT

This paper discusses the Public Consultation for the Reform of Copyright Law (Law 9.610/98), published in 2010. This 
Consultation comes as a proposed revision of the law of 1998 with the objective of keep the balance between the right 
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of  access  to  content  and  Copyright  -  both provided  by the Federal  Constitution.  The current  law was considered 
anachronistic against the development of new technologies and was considered one of the worst copyright laws in the 
world, with regard to access to information. From this, justifies the urgency of reform. The internet appears as the 
protagonist in this debate, because collaborates with the greater access to information, is responsible for the existence of 
a  major  spaces  through  which  infringes  copyright:  the  cyber  environment.  It  has  not,  nowadays,  specific  laws to 
regulate it, although there Law Projects aimed at building a constitution of the internet, as the Bill 2126/2011. Given 
this centrality of the Internet in the debate, nothing more congruent than promoting an online public consultation in the 
form of a virtual blog managed by the Board of Intellectual Rights (DDI), the Ministry of Culture (MinC), and hosted 
on the website of the same Ministry. Facing this scenario, this paper discusses the debate on the Public Consultation and 
material  constructed  from the  same,  and  the  impact  generated  by  this  query  in  the  national  discussion  about  the 
Copyright Act. This Consultation conducted online is one of the first implemented by the State and, from what we 
could see, the public consultation over the Internet is becoming a trend. As is known, the information and its storage is 
not neutral. It is known the specific purpose of capturing such information, but we wondered the possibilities that open 
to capture such information.
Keywords: Law of Copyright - Reform - Public Consultation - Internet.

1 – Espaço físico e espaço virtual

Na sociedade contemporânea traçada por Le Breton (2011) em seu livro Adeus ao corpo, a 

sociedade ocidental  estaria se desprendendo cada vez mais do mundo físico para se vincular ao 

mundo virtual. Diante disso, aquilo que intitula-se de espaço físico parece estar desvinculado da 

concepção de espaço virtual, como se essas duas realidades não se comunicassem ou, em última 

instância,  como se estivesse constituindo na  sociedade  ocidental  o  privilégio  do mundo virtual 

frente ao mundo físico. Donna Haraway (2009), por sua vez, coloca ainda na década de 80 que ao 

se tratar da relação homem-máquina teríamos o ciborgue2, uma resposta a este dualismo. Assim, 

Donna Haraway responde antecipadamente à pergunta de Le Breton (2011, p.  195) – “Sou um 

homem ou sou uma máquina?” –,  defendendo que devemos nos aceitar  enquanto ciborgues.  O 

ciborgue  está  no  limiar  das  dualidades  que  permeiam  o  pensamento  ocidental,  entre  essas 

dualidades a de homem e animal, natureza e cultura, homem e máquina. Na leitura de Haraway, os 

dualismos presentes no pensamento ocidental foram canibalizados: “As dicotomias entre mente e 

corpo, animal e humano, organismo e máquina, público e privado, natureza e cultura, homens e 

mulheres, primitivo e civilizado estão, todas, ideologicamente em questão” (HARAWAY, 2009, p. 

63). Haraway é a favor dessa confusão das fronteiras e defende a responsabilidade dessa construção 

(Ibidem, p. 37), o que não é o mesmo que acabar com elas, mas realizar uma construção dessas 

fronteiras em que se evidencia justamente que há uma permeabilidade entre elas. No que se refere à 

relativização  das  fronteiras  e  permeabilidade  entre  elas,  defendemos  o  mesmo  na  relação  dos 

espaços  físico  e  virtual,  o  que  nos  parece  estar  em consonância  com o  pensamento  de  Barry 

Wellman.

2 “Ser um ciborgue não tem a ver com quantos  bits de silício temos sob nossa pele ou quantas próteses nosso corpo 
contém. Tem a ver com o fato de Donna Haraway ir à academia de ginástica, observar uma prateleira de alimentos 
energéticos para bodybuilding, olhar as máquinas para malhação e dar-se conta de que ela está em um lugar que não 
existiria sem a ideia do corpo como uma máquina de alta performance. Juntas pélvicas artificiais, implantes de tímpanos 
para os surdos, implantes de retina para os cegos e todo o tipo de cirurgia cosmética fazem parte, hoje, do repertório 
médico” (KUNZRU, 2009b, p. 126).



Wellman (2005), compreende que não há a substituição do físico pelo virtual, ao contrário, 

há  uma  complementaridade  entre  esses  espaços:  a  comunicação  mediada  por  computador  não 

apenas acrescenta como organiza e amplifica as comunicações com as pessoas ao invés de substituir 

essas  relações  físicas,  são bases  diferentes  com suas  próprias  especificidades.  Este  vínculo  nos 

parece cada vez mais forte, na medida em que há um contínuo desenvolvimento tecnológico nesta 

área3,  o  que  os  torna  cada  vez  mais  complementários.  Assim,  a  Internet  apresenta-se  na 

contemporaneidade como elemento fundamental  para o relacionamento social  bem como para a 

difusão da informação, é uma tecnologia que se pauta principalmente nas relações sociais  e no 

acesso  à  informação.  Com  o  incremento  desta  nova  tecnologia  no  ambiente  societal,  há 

transformações  nas  relações  sociais  e  também a  necessidade  da transformação de componentes 

sociais reguladores, como a Lei de Direito Autoral (Lei 9610/98) e a consulta para sua alteração.

Desde 2004 discute-se a reforma da Lei do Direito Autoral brasileira. Mas apenas em 2010 

que se inicia uma consulta pública com vistas a atualizar esta Lei de 1998, a qual, por sua vez, é 

considerada  ultrapassada  frente  aos  desenvolvimentos  tecnológicos,  gerando  controvérsias  de 

veredito diante de casos em que a mesma é violada. A consulta pública para a reforma da Lei do 

Direito  Autoral  surge como consequência  de debates  promovidos  desde 2007 por  Gilberto  Gil, 

então ministro da cultura, cujo objetivo era discutir com a sociedade a necessidade de revisar a Lei 

9610/98.  Juca Ferreira,  seu sucessor  a  partir  de julho de 2008,  dá continuidade  ao trabalho de 

Gilberto Gil e lança em 2010 a Consulta Pública para a Reforma da Lei do Direito Autoral em um 

blog do governo4 com vistas a salvaguardar o equilíbrio entre direito de acesso a conteúdos e os 

direitos autorais  por meio da revisão da referida Lei.  Deste modo, o espaço físico utiliza-se do 

virtual para atualizar a Lei de direito autoral, a qual age tanto no meio físico quanto no virtual. Isto 

parece estar em consonância com a relação entre Internet e democracia em Pierre Lévy (2000), pois 

para ele a Internet passa a ser vista como ferramenta para o aprofundamento da democracia.

Diante  disso,  o  estudo sobre a  relação  entre  espaço físico  e  espaço virtual  a partir  da 

consulta  pública realizada por meio de um blog do governo é factível  e relevante,  e serve não 

apenas  para  acompanharmos  o  debate  propriamente  dito  sobre  a  revisão  da  Lei  –  o  que  terá 

consequências diretas com o modo de acesso à informação no ambiente  físico e virtual –, mas 

também porque com esse estudo se pode vislumbrar que a relação físico/virtual, em grande medida, 

se aproxima mais de uma relação colaborativa do que conflitiva, sendo contrário ao panorama de Le 

Breton (2011) acerca da relação dos espaços físico e virtual.

3 Como é o caso  da criação  de serviços  de  redes  sociais  como Orkut,  Facebook ,  MySpace  e Twitter,  conversas 
instantâneas como o MSN Messenger, Skype, compras, pagamentos de contas e transferências financeiras online, dentre 
outros meios de comunicação mediada por computador.
4 Cf. <http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/>.

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/


2 – Participação política na Internet

A participação política na Internet por meio de consultas públicas é uma ferramenta que 

está  se  desenvolvendo  no  Brasil.  Em  2008  tivemos  a  consulta  pública  SAC  de  Direitos  do 

Consumidor,  realizada  pelo  Ministério  da  Justiça,  com a  finalidade  de  melhorar  o  serviço  de 

atendimento  ao  consumidor5.  Mas  esta  consulta  foi  parcialmente  pela  Internet,  ao  contrário  da 

consulta pública do Marco Civil da Internet, a qual se realizou entre 2009 e 2010, organizada pela 

Secretaria  de  Assuntos  Legislativos,  do  Ministério  da  Justiça,  em  parceria  com  o  Centro  de 

Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/RJ (CTS/FGV). O Marco 

Civil  é  a  tentativa  da  construção  de  uma Constituição  da  Internet  brasileira  por  meio  de  uma 

consulta  pública  virtual,  a  qual  se  faz  necessária  na  medida  em que  “Alguns  eventos,  quando 

considerados judicialmente, geravam decisões que, conquanto direcionadas ao espectro limitado das 

partes processuais, extrapolavam significados que poderiam ser prejudiciais  para a coletividade, 

porque ameaçavam a manutenção de pressupostos básicos para o pleno funcionamento da Internet” 

(SANTARÉM, 2010: 102). Em 2010 inicia-se, como colocado, a consulta pública para a Reforma 

da  Lei  do Direito  Autoral  –  objeto  de análise  do presente  trabalho.  Nesta  consulta  o  processo 

também foi virtual, como na consulta pública para a Lei Municipal de Inovação (2011)6, realizada 

pela prefeitura de Florianópolis,  e o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

(2012)7,  realizado pelos Ministérios da Educação e  da Saúde,  e pela  Universidade Nacional  de 

Brasília (UNB). Essas são algumas das consultas públicas efetuadas por meio da Internet no Brasil e 

que influem diretamente na estrutura das leis que perpassam as relações sociais a nível nacional, 

evidenciando a relação sinérgica entre os ditos espaço físico e espaço virtual.  Outro ponto a se 

salientar  é  o Governo Eletrônico,  criado  em 2004 e  cujo objetivo é  utilizar  as “tecnologias  de 

comunicação e informação (TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e 

dinamizar  a  prestação  de  serviços  públicos  com  foco  na  eficiência  e  efetividade  das  funções 

governamentais”8.

3 – Consulta Pública para a Reforma da Lei do Direito Autoral

A consulta pública para a Reforma da Lei do Direito Autoral origina-se da necessidade de 

se manter um equilíbrio entre o direito de acesso a conteúdos e os direitos autorais (CARBONI, 

5 Cf. 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJDCAAAF69ITEMID78675578EC1440F8A4B1FB27CDB24690PTBRNN.htm>
. 
6 Esta  foi  uma iniciativa  da prefeitura  de Florianópolis  com o intuito  de ampliar  os  meios  de  contribuição  que a 
sociedade civil poderia dar para a formatação do projeto de lei. Além desse projeto de lei específico, pode-se observar 
no site três outros projetos de lei que foram abertos para consulta seguindo a mesma estrutura colaborativa da consulta 
pública para a Lei de Inovação. Cf. <http://portal.pmf.sc.gov.br/governo/consultas-publicas/?page_id=7>.
7 Cf. <http://fs.unb.br/opsan/consulta-publica/index.php>.
8 Cf. no site: <http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br>. 

http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br
http://fs.unb.br/opsan/consulta-publica/index.php
http://portal.pmf.sc.gov.br/governo/consultas-publicas/?page_id=7
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJDCAAAF69ITEMID78675578EC1440F8A4B1FB27CDB24690PTBRNN.htm


ORTELLADO,  ROSSINI,  2010;  WACHOWICZ  e  SANTOS,  2010)  –  ambos  previstos  pela 

Constituição  Federal9.  Outros fatores que teriam motivado a  realização dessa Reforma foram o 

anacronismo  da  Lei  vigente  diante  das  inovações  tecnológicas  (ASCENSÃO,  2010; 

WACHOWICZ, 2010)  e o fato de a atual Lei do Direito Autoral ter sido considerada uma das 

piores do mundo no que se refere ao acesso à informação (CARBONI; ORTELLADO; e ROSSINI, 

2010;  WACHOWICZ,  2010;  CTS10)11.  De  acordo  com  uma  pesquisa  feita  pela  Consumers 

International12, IP Watchilist 2012, o Brasil possui a quinta pior legislação sobre direito autoral do 

mundo.

A  consulta  pública  foi  realizada  pela  Diretoria  de  Direitos  Intelectuais  (DDI),  do 

Ministério da Cultura (MinC), a tinha como responsável Marcos Souza – então Diretor de Direitos 

Intelectuais do MinC. O objetivo inicial era o de concretizar a consulta pública em uma única fase 

na qual a sociedade civil poderia realizar a sua contribuição através de um blog  hospedado no site 

do Ministério da Cultura. No entanto, com as mudanças na direção do MinC surgiu a segunda fase 

da consulta.

Como colocado, há quase dez anos que se discute a reforma da Lei do Direito Autoral no 

Brasil, na medida em que o debate inicia-se em 2004. Em 2007, o ministro da cultura, Gilberto Gil, 

lança o Fórum Nacional de Direito Autoral, o qual se centrava no debate com a sociedade sobre a 

importância  de  revisar  a  mencionada  Lei.  No  total,  foram  oito  seminários  nacionais,  um 

internacional e cerca de 80 reuniões. Após a saída de Gil (2008), Juca Ferreira assume o MinC e 

encara a reforma da Lei como uma prioridade13, tomando forma de consulta pública pela Internet 

em junho de 2010, a qual se encerra no mesmo ano. Em Dezembro de 2010 o texto construído a 

partir da consulta é enviado para a Casa Civil. Neste mesmo mês, Ana de Hollanda é anunciada 

como a sucessora de Juca Ferreira na pasta do Ministério da Cultura. Houve certa perturbação com 

esta notícia pelo fato de Ana de Hollanda ser vista como simpatizante do Escritório Central  de 

Arrecadação e Distribuição (Ecad), órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos 

autorais e que foi um dos principais opositores na primeira fase da consulta à alteração da Lei do 

Direito Autoral14.

9 Sobre direito à informação, checar Art. 220 do Capítulo V, e o Item XIV, do Art. 5, Capítulo I, ambos da Constituição 
Brasileira (BRASIL, 1988).
10 Contribuição  à  Consulta  sobre  a  Reforma  da  Lei  de  Direitos  Autorais,  disponível  em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/08/FGV-art52c1.pdf>.
11 Esta concepção é presente até mesmo no site do MinC, Cf.Consulta Direito Autoral, 24 mai. 2010.
12 Federação mundial independente fundada em 1960, formada por grupos de consumidores que tem o intuito de ser a 
voz global  dos consumidores,  auxiliando na proteção e fortalecimento dos consumidores  em todos os lugares.  Cf. 
<http://www.consumersinternational.org/>.
13 Parte significativa do histórico da reforma pode ser visto na notícia do Portal de Notícias Agência Senado, 06 abr. 
2011.
14 Em números de contribuições, o Ecad foi o 10º maior colaborador da primeira fase da consulta. Em todas as suas 
colaborações ele foi contra a reestruturação da Lei de direito autoral.

http://www.consumersinternational.org/
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/08/FGV-art52c1.pdf


Em janeiro de 2011, Ana de Hollanda retira as licenças  creative commons15 presentes no 

site do MinC. Tal ação foi considerada por ativistas e partidários da Reforma da Lei de Direito 

Autoral como oposição à cultura livre. Ainda que a ministra tenha afirmado ser “totalmente a favor 

da  cultura  digital”  (Portal  Ministério  da  Cultura,  25  jan.  2011),  retardou  o  debate  acerca  da 

Reforma: “Em algum momento vamos discutir direitos autorais, mas não será agora” (Idem). Em 

março,  Ana  de  Hollanda  muda  o  titular  da  DDI,  Marcos  Souza  –  considerado  o  principal 

responsável no MinC pela Reforma – por Marcia Regina Barbosa, a qual participou do Conselho 

Nacional de Direito Autoral de 1982 a 1990. No entanto, Marcia garantiu que daria continuidade à 

Reforma: “Não vamos engavetar a Reforma” (Portal Ministério da Cultura, 21, mar. 2011). No mês 

seguinte, o MinC dá a continuidade à Reforma por meio de uma segunda consulta pública. Mas se 

na primeira as contribuições eram realizadas por meio de um blog do governo federal, a segunda 

consulta pública foi realizada através de contribuições que deveriam ser enviadas diretamente ao 

MinC. Houve resistência em relação a isso. Um exemplo se evidencia por meio da contribuição do 

Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas 

(CTS-FGV, 30 mai. 2011) à segunda fase de consulta:

O CTS-FGV aproveita  a  oportunidade  para  apontar  que  o  atual  processo  de 

consulta  para  reforma  da  Lei  de  Direito  Autoral,  através  de  formulários  enviados 

diretamente para o Ministério da Cultura e sem a devida publicação de seu teor na internet, 

representa um retrocesso  em relação à consulta pública e  a  toda a discussão acerca do 

assunto promovida ao longo dos últimos anos.  O novo procedimento contraria  práticas 

recentes e bem sucedidas de democracia participativa nas quais o Brasil vem se destacando 

como referência internacional. Além disso, inviabiliza um verdadeiro debate entre o poder 

público, a sociedade civil, a academia, a indústria cultural e demais interessados, bem como 

priva alguns dos participantes do grau de abertura e transparência que deve guiar o debate 

sobre as leis que regem o País e a atuação da Administração Pública como um todo (CTS-

FGV,30 mai.2011,p.03).

No dia  11  de  agosto  do  mesmo  ano,  o  Ministério  da  Cultura  divulga  em seu  site  as 

colaborações referentes à segunda fase. Isto ocorre um mês após o término do período em que as 

pessoas poderiam realizar suas contribuições. E no mesmo dia o texto da primeira fase é atualizado 

com  as  contribuições  da  segunda  fase  da  Reforma  é  enviado  para  o  Grupo  Ministerial  de 

Propriedade Intelectual (GIPI). Em novembro de 2011 o MinC conclui o texto e envia para a Casa 

Civil. Entre os pontos adicionados ao texto da primeira fase na segunda, destacamos o mecanismo 

intitulado “notice and take down” – refere-se à possibilidade de se retirar conteúdos de sites e blogs 

15 Licenças  que  permitem tanto a  cópia  quanto o compartilhamento  de  um determinado conteúdo produzido  com 
redução de restrições se comparado à licença tradicional, na qual todos os direitos são reservados.



sem a necessidade de uma ordem judicial. Assim, a pessoa detentora de direito autoral pode retirar 

conteúdos piratas da Internet sem recorrer à justiça. Segundo Pablo Ortellado (Blog do Estadão, 4 

dez. 2011), diretor do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, “Mesmo se 

o dono [do site ou blog] assumir [a responsabilidade pela publicação “pirata”], a obra já foi retirada 

do ar. O provedor tira, para evitar o processo. E as associações muitas vezes nem têm os direitos 

autorais”. 

No final de 2012 é anunciada a entrada de Marta Suplicy no lugar de Ana de Hollanda 

(Blog do Estadão, 11 set. 2012). Marta Suplicy toma posse e, nos primeiros dias, faz uma reunião 

com ativistas, representantes de movimentos culturais, pesquisadores e pessoas ligadas ao ativismo 

na internet (Blog do Estadão, 2012) com a finalidade de se inteirar às feituras do MinC em parceria 

com a sociedade civil e reatar os laços entre sociedade civil e Ministério da Cultura. Nessa mesma 

reunião, algumas falas dissertaram sobre uma retomada da aliança entre o MinC e a sociedade civil, 

ausente no período de Ana de Hollanda, mas presente tanto na época de Gil quanto de Juca Ferreira. 

Além disso, há a reintegração de Marcos Souza na DDI. Ao que indica, Marta Suplicy está mais 

próxima  ideologicamente  dos  ministros  Gil  e  Juca  Ferreira.  No  entanto,  parece-nos  cedo  para 

concluir algo sobre seu mandato.

De modo sintético, temos o seguinte quadro que representa os intercâmbios dos ministros 

da  cultura  ocorridos  desde  2003  e  suas  principais  contribuições  para  o  desenvolvimento  da 

atualização da Lei do Direito Autoral:

Tabela 1 - Ministros no MinC e suas contribuições para a atualização da Lei de Direito Autoral

Ministros MinC Período de atuação Principais contribuições
Gilberto Gil 2003 – 2008 - Início do debate sobre a importância da Reforma da LDA (2004)

- Diversos debates e eventos para a discussão do assunto – Fórum 

Nacional de Direito Autoral (2007) 
Juca Ferreira 2008 – 2010 - Consulta Pública para a Reforma da Lei de Direito Autoral

- 1ª Fase da Consulta
Ana de Hollanda 2011 – 2012 - Retirada das Licenças Creative Commons do site do Minc 

- Afastamento de Marcos Souza da DDI

- Reformulação da Consulta Pública

- 2ª Fase da Consulta: notice and take down
Marta Suplicy 2012 – - Reunião com ativistas da cultura digital

- Reintegração de Marcos Souza da DDI

A  partir  da  exposição  realizada  acima,  compreende-se  o  desenvolvimento  geral  do 

processo de construção da Reforma. Nas próximas linhas centrar-nos-emos no processo interno à 

consulta  pública,  o desenvolvimento da primeira  e da segunda fase da Consulta Pública para a 

Reforma da Lei do Direito Autoral e seus números.



3.1 – Primeira e segunda fase da Consulta Pública para a Reforma da Lei do Direito Autoral

A primeira fase da consulta, se iniciou no dia 14 de junho de 2010 e terminou no dia 31 de 

agosto  do  mesmo  ano,  totalizando  80  dias  para  o  contribuinte  realizar  sua  colaboração.  Ele 

comentava as seções alteradas anteriormente, e não a lei como um todo. Como presente no blog: 

“Estão disponíveis para propostas as seções (artigos, parágrafos ou incisos) que sofreram alteração. 

Há algumas  seções que só mudaram de numeração.  Essas não recebem sugestões.  Caso deseje 

incluir uma nova seção, procure fazê-lo na imediatamente anterior”16. Foram 7863 contribuições17, 

7110 individuais e 753 institucionais. Ou seja, apenas 10% das contribuições foram realizadas por 

instituições. No entanto, vale salientar que esse grande número de contribuições particulares não 

representa, necessariamente, a vontade de uma particularidade.

No projeto inicial, a consulta se encerraria no dia 27 de julho de 2010 e não no dia 31 de 

agosto. Se a consulta finalizasse no dia 27, seriam apenas 1326 contribuições. Segundo veiculado 

no jornal O Estado de S. Paulo no dia 27 de julho de 2010, o MinC queria prorrogar o prazo de 

participação  com  a  finalidade  de  dobrar  o  número  de  contribuições.  No  entanto,  conforme 

apresentado, esse número mais do que dobrou, quase alcançando o montante de 8000 contribuições. 

Já no primeiro dia após a prorrogação do prazo, o número de contribuições quase atingiu o número 

total de contribuição para a consulta até o dia anterior. Pois se até o dia 27 de julho foram 1326 

contribuições, somente no dia 28 de julho foram 1049.

Quando o  colaborador  realizava  sua  contribuição  em cada  dispositivo  da  consulta,  ele 

obrigatoriamente  precisava  responder  antes  mesmo  re  colocar  a  sua  proposta,  se  “concorda”, 

“concorda com ressalvas” ou “não concorda” com a alteração realizada. Assim, no que se refere à 

opinião das contribuições realizadas aos dispositivos da Lei, 1315 concordaram com o dispositivo 

alterado  com  o  qual  colaboraram  na  consulta;  1347  concordaram  com  ressalvas  e  5201  não 

concordaram com a alteração, defendendo o retorno à Lei antiga – nos casos em que ela foi alterada 

– ou a exclusão das seções criadas. Tendo em vista que a modernização da Lei de Direito Autoral 

possui como objetivo manter o equilíbrio entre direito de acesso a conteúdos e direitos autorais – 

levando em consideração que a atual Lei foi considerada uma das piores do mundo em relação ao 

acesso à informação – evidenciam-se duas posições a partir dos dados da consulta: 1) favoráveis a 

maior  possibilidade  de  acesso  a  conteúdos;  2)  contrários  a  maior  possibilidade  de  acesso  a 

conteúdos. Este posicionamento pode ser visto não apenas nas opiniões dos colaboradores como 

16 Cf. <http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/>.
17 Os dados referentes à primeira fase da consulta pública sobre a reforma da Lei de Direito Autoral utilizados não 
apenas para a dissertação do texto como para a construção do gráfico e da tabela que seguem foram retirados de uma 
base  primária  disponibilizada  pelo  Ministério  da  Cultura,  presente  no  próprio  site  da  consulta  pública: 
<http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/>.

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/


também no próprio gerenciamento do MinC, como no caso da administração de Ana de Hollanda – 

conforme apresentado acima.

O  gráfico  abaixo,  apresenta  os  dados  relativos  à  opinião  das  colaborações  durante  o 

período da consulta:

Gráfico 1 – Opiniões por dia (Data da contribuição x Opinião)

Nota-se a diferença no número de participantes entre aquilo que seria o primeiro prazo para 

a participação na consulta e o segundo. Juntamente com o crescimento do número de participantes, 

aumenta de modo estrondoso a quantidade de colaborações contrárias à modernização da Lei de 

Direito Autoral. A presença das colaborações com a opinião “não concordo” é marcante desde o 

primeiro  dia  da  prorrogação  desta  primeira  fase  da  consulta,  apresentando  grandes  picos  de 

discordância à modernização da Lei. No entanto, é importante frisar que os números representam 

uma quantidade de participação que não apresenta o tipo de participação realizada – se a pessoa 

entrou no site para efetivamente participar, dar a sua contribuição no sentido de reflexionar e se 

posicionar diante das alterações propostas, ou simplesmente corroborar de modo maquinal com a 

construção de números, como os números apresentados acima. A tabela a seguir busca apresentar 

dados para se refletir sobre o número de participações presentes na consulta em relação ao tempo 

gasto para realizar essas participações. Esta tabela foi construída tendo em vista períodos em que os 

seis maiores contribuintes da consulta estavam participando de modo mais intenso da mesma:

Tabela 2 – Picos de participação por hora dos seis maiores colaboradores

Nome Data Hora Contribuição Contribuição/h Total Concordo Ressalvas Discordo

Jouber 

Turrissi

15/ago 16:02 -17:59 66 33 172 8 0 164

15-16/ago 21:00 -00:58 97 24



Heloísa 

Medeiros

31/ago 14:00 -17:00 99 33 161 127 33 1

31/ago 22:00 -22:59 59 60

Osni  de 

Souza

16-17/ago 22:00 -02:51 155 30 153 4 0 149

Carmen  de 

Oliveira

28/jul 15:03 -17:59 118 40 119 0 0 119

Thiago 

Gonçalves

29/jul 12:00 -15:00 100 33 112 0 0 112

GEDAI18 30/ago 12:00 -15:00 98 24 104 79 25 0

É possível  observar  que  há  um número  alto  de  contribuição  por  hora  nesses  períodos 

destacados, tendo em vista a relação entre a leitura do conteúdo de cada seção analisada – alteração 

realizada e as demais propostas – e o tempo médio gasto para responder cada seção. A partir disso, 

questionamos a qualidade da colaboração que, por sua vez, pode fazer números. Mas, no caso, faria 

números  tanto  aos  favoráveis  quanto  aos  desfavoráveis  à  modernização  da  Lei.  Além  disso, 

verificamos que existe uma relação entre Heloísa e o GEDAI, e tencionamos haver uma relação de 

Thiago com o ECAD19. A suspeita se deu pelo fato de o posicionamento entre esses atores serem 

muito próximos. Cruzando os dados entre as pessoas e as instituições que mais contribuíram para a 

consulta  chegamos  a  essas  relações20.  Isso ocorreu  entre  os  maiores  colaboradores  da consulta. 

Resta saber se esta é uma moda da consulta. É importante destacar que as contribuições particulares 

não representa  necessariamente a vontade de uma individualidade,  pois uma pessoa física pode 

participar de uma consulta pública com vistas a reproduzir a ideia de uma pessoa jurídica, de um 

coletivo. Do mesmo modo, as contribuições individuais não necessariamente representam a vontade 

de um coletivo, mesmo que a pessoa faça parte de um coletivo. No entanto, nada impede que a 

participação  individual  seja  até  mesmo  estratégia  de  coletivos.  Temos  assim,  que  os  próprios 

números de contribuições podem ludibriar a amplitude colaborativa da consulta, na medida em que 

parece haver uma rede de atores que participaram dessa consulta.

A segunda fase ocorreu do dia 25 de abril de 2011 ao dia 30 de maio do mesmo ano. Ao 

contrário da primeira fase, o participante individual poderia realizar a colaboração por meio de um 

formulário  e  o  participante  institucional  por  meio  de  um  documento,  como  uma  carta.  Neste 

trabalho, focamos a atenção na segunda fase da consulta nos dados de participação e participante 

18 Grupo de Estudos em Direitos Autorais e Informação.
19 No primeiro caso, conseguimos realizar contato por email e confirmar a hipótese. No segundo, não conseguimos 
contatar, mas encontramos um perfil no LinkedIn com este nome. A pessoa deste perfil teve vínculo empregatício com 
o  Ecad  de  2009  a  2011,  o  que  parece  compatível  com  o  colaborador  da  consulta  pública  analisada.  Cf.: 
<http://www.linkedin.com/pub/thiago-campos-gon%C3%A7alves/32/93b/633>.
20 Para essa análise, centramo-nos na opinião que as instituições e as pessoas colocaram nos dispositivos dos quais 
participaram. Neles, como colocado acima, se poderia responder inicialmente: “concordo”, “não concordo” e “concordo 
com ressalvas”. Após isso os colaboradores poderiam tecer comentários. Esta resposta era obrigatória para colaborar 
com a consulta.  A partir da opinião em relação ao dispositivo, foi traçada a possibilidade de relação entre  ator e a 
instituição que possuíssem posturas semelhantes.

http://www.linkedin.com/pub/thiago-campos-gon%C3%A7alves/32/93b/633


desta  com  a  fase  anterior.  Na  primeira  fase  foram  992  contribuintes,  843  indivíduos  e  149 

instituições,  os  quais,  juntos  alcançaram  as  7863  colaborações  –  7110  individuais  e  753 

institucionais. Na segunda fase os números são menores e se invertem. Foram 168 contribuintes, 

com 76 pessoas físicas e 92 pessoas jurídicas. Por mais que o número de dias para contribuições na 

segunda  fase  tenha  sido  praticamente  a  metade  dos  dias  de  consulta  da  primeira  fase,  ao 

observarmos  os  dados  de  modo  comparativo,  os  números  tanto  de  contribuintes  quanto  de 

contribuições da segunda fase são significativamente baixos21.

4 – Conclusão

Tentamos  analisar  neste  artigo  parte  dos  dados  oriundos  da  Consulta  Pública  para  a 

Reforma da Lei de Direito Autoral. Através dessa pesquisa, pode-se observar como está ocorrendo 

no Brasil a participação política na Internet por meio da consulta pública, na medida em que esta 

consulta foi, juntamente com o Marco Civil da Internet, umas das primeiras consultas públicas pela 

Internet a serem realizadas no Brasil. De modo geral, a Internet permitiu a construção de um espaço 

no qual existe a possibilidade da participação de um número maior de pessoas, onde a sociedade 

civil  pode participar de uma proposta para a reformulação de Lei de Direito Autoral.  Isto serve 

como exemplo para a defesa de que há uma relação colaborativa e não opositiva entre espaço físico 

e virtual.

Pode-se verificar que há uma dinâmica,  uma distinção de posicionamentos na consulta, 

isso nos leva a considerar que a mesma conseguiu captar o diverso, o diverso restrito. No entanto, 

um “diverso” que foi informado quanto a existência dessa consulta, tem condições de acessar a 

Internet,  acessar  o blog da consulta,  criar  uma conta no blog,  ler  e  interpretar  a  lei  para então 

efetivar a sua colaboração. A diversidade de opiniões quanto à reforma da Lei esteve presente na 

própria estrutura do Estado, na pasta do MinC que, por sua vez, geraram contribuições distintas para 

o desenvolvimento dessa consulta e o contato com a população.

Em última instância, ao debater a reforma da Lei de Direito Autoral, discute-se sobre um 

tema  que  está  acima  disso,  mas  intimamente  relacionado  à  Lei  de  Direito  Autoral:  acesso  à 

informação.  Dependendo do modo como esta  reforma – a  qual  ainda está  em tramitação  – for 

realizada, poderemos sair da lista do IPWatchlist, ou não. Mas independente do que for decidido 

quanto  a  reformulação  da  Lei  de  Direito  Autoral  com  vistas  a  maior  acesso  à  informação, 

acreditamos que continuará havendo meios de se acessar conteúdos restritos a detentores de um 

certo nível econômico baixo por meio do ludibriamento da legislação que versa sobre esses bens de 

21 É importante destacar que os dados da segunda fase, ao contrário da primeira, são de difícil sistematização. Isto 
porque as contribuições se deram, como dito, por meio de carta ou formulário. Esse procedimento, por não se tratar de 
uma  homogeneidade  estrutural  no  modo  de  colaboração,  dificulta  a  sistematização  dos  dados,  ao  passo  que  os 
organizadores da primeira fase disponibilizaram uma planilha com as 7863 colaborações.



consumo,  entendendo  a  lei  enquanto  uma  coerção  exercida  nos  cidadãos  e  legitimada  pela 

sociedade22. Segundo Foucault (FOUCAULT, 2006, p. 277), existe a possibilidade de resistir ao 

poder  até  o  momento  em  que  a  pessoa  possa  realizar  a  própria  morte,  após  isso  estaríamos 

adentrando no espaço da dominação.

Em nossa leitura,  uma das práticas sociais que poderia ser interlocutora da estrutura de 

direito autoral estimulando a reflexão sobre o acesso a informação é a pirataria,  a qual vive no 

submundo da legalidade. Ou seja, pessoas que trabalham de um modo diferente do que é colocado 

pela própria Lei do Direito Autoral; geradores de expropriação dos meios de produção na ordem 

cultural. A pirataria se relaciona aos países emergentes. Segundo uma pesquisa realizada pela Social 

Science Council (2011) – “Pirataria de mídias nas economias emergentes” – em países de economia 

emergente, o principal obstáculo para o consumo de cultura de acordo com a legalidade é seu alto 

preço. E o Brasil está entre esses países que têm a possibilidade de acesso a determinados bens 

culturais, mas que o valor pago para obter tais bens na legalidade gera um dilema do modo de 

acesso aos mesmos. Deste modo, a pirataria deve ser elemento presente em debates sobre direito 

autoral em países emergentes. A pirataria nos mostra que existe a possibilidade de resistência e, por 

conseguinte, a possibilidade de transformação social a nível estrutural ao questionar por meio da 

prática  a  noção de  propriedade  intelectual,  o  que,  em última  instância,  não  acontece  com uma 

reforma de Lei.

Nossa leitura é a de que a noção de campo, utilizada por Bourdieu, adéqua-se ao debate 

acima  apresentado.  Pois  nos  campos  –  “espaços  estruturados  de  posições  (ou de  postos)  cujas 

propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente 

das características de seus ocupantes (em parte determinadas por elas)” (BOURDIEU, 1983b, p. 89) 

– há um embate entre ortodoxos e heterodoxos para o domínio das “leis” desse campo. Os primeiros 

preocupam-se em manter a estrutura como está, enquanto os segundos querem realizar reformas no 

campo. Mas para disputarem, para lutarem entre si, precisam de regras básicas, um objeto de desejo 

em comum, etc.23, e no caso, a alteração ou não da Lei é um objeto de disputa. Caso haja uma 

oposição que questione as estruturas do campo, como a pirataria faz, esse agente é simplesmente 

anulado do debate,  o que nos parece ocorrer com a pirataria.  Em última instância,  as reformas 

oriundas na Lei de Direito Autoral não pode fugir desse embate entre ortodoxia e heterodoxia, pois 

o  Brasil  é  signatário  da  Convenção  de  Berna  (1886)  e  o  Acordo  TRIPs24 (1994),  elementos 

22 Um exemplo disso é a reabertura do Megaupload,  um novo Megaupload, no mês de janeiro de 2013, conforme 
noticiado  no  último  dia  de  2012:  <http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/novo-megaupload-chega-em-
janeiro-31122012-16.shl>. Nesse tipo de site, encontra-se filmes, livros, músicas, etc. de modo gratuito ou pagando-se 
um valor significativamente reduzido se comparado ao “original”.
23 “O campo de discussão que a ortodoxia e a heterodoxia desenham, através de suas lutas, se recorta sobre o fundo do 
campo da  doxa,  conjunto de pressupostos que os antagonistas  admitem como sendo evidentes,  aquém de qualquer 
discussão, porque constituem a condição tácita de discussão” (BOURDIEU, 1983a, p. 145).
24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/novo-megaupload-chega-em-janeiro-31122012-16.shl
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/novo-megaupload-chega-em-janeiro-31122012-16.shl


fundamentais para o desenvolvimento do PIB norte-americano, na medida em que a propriedade 

intelectual relaciona-se a 34,8%  do PIB dos Estados Unidos em 201025. No entanto, acreditamos 

que a reforma é fundamental para o aumento do acesso à informação – dependendo do modo como 

a reforma for realizada –, para a democratização do acesso à informação, por mais que não se possa 

esperar grandes alterações no sistema de direito autoral.
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