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1. A reforma da LDA é bem-vinda

2. Mas a transposição da Diretiva europeia é precipitada

3. Ela atinge dois conceitos básicos da rede: a natureza do link

e a filtragem do upload

4. A Diretiva confia demais no apuro técnico dos filtros

5. Os filtros não fazem boas análises jurídicas

6. A Diretiva reforça a posição das empresas dominantes



1. A reforma é bem-vinda

Fonte: https://feed.itsrio.org/porquê-o-brasil-precisa-de-uma-nova-lei-de-direitos-autorais-

dfdeb54a17ba



2. Inspiração na Diretiva europeia de Direito Autoral no 

Mercado Único Digital - 2019/790

• Votação apertada (348 x 274 – Parlamento Europeu).

• Inúmeros atores da sociedade civil foram contra a Diretiva.

Fonte

Petição online com a assinatura de 5.317.433 

pessoas. Link.

https://www.dw.com/en/eu-copyright-bill-protests-across-europe-highlight-rifts-over-reform-plans/a-48037133
https://www.dw.com/en/eu-copyright-bill-protests-across-europe-highlight-rifts-over-reform-plans/a-48037133
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet


Setor Acadêmico

Fonte: https://www.create.ac.uk/wp-

content/uploads/2019/03/Academic_Statement_Copyright_Directive_24_03_2019.pdf

https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/Academic_Statement_Copyright_Directive_24_03_2019.pdf


Carta aberta assinada por 57 organizações de 

direitos humanos e digitais. Fonte: 

https://www.liberties.eu/en/news/delete-article-thirteen-open-

letter/13194



Carta aberta assinada por 240 empresas europeias. Fonte: 

https://www.liberties.eu/en/news/delete-article-thirteen-open-letter/13194



• Retomando o debate legislativo do primeiro semestre de 2019, mesmo

parlamentares de diferentes posicionamentos políticos se posicionaram contra a

Diretiva.

“A nova lei de direitos autorais da UE é terrível para 

a Internet. É uma lei clássica da UE para ajudar os 

ricos e poderosos, e não devemos aplicá-la.”

Ministra da Justiça;

SPD (Partido Social Democrata da Alemanha)

“Consideramos #Uploadfilter da maneira errada. Cara União, se 

você deseja manter um senso de credibilidade, apoie a nossa 

moção no Parlamento Europeu. Assim podemos impedir filtros 

de upload. # Article13 #Europaéaresposta”



• A Diretiva propõe soluções que não foram testadas

• Os países europeus terão dois anos para regulamentar a 

nível local, de forma que ainda não se sabe exatamente e 

com um nível suficiente de detalhe qual será o escopo e o 

alcance da regulamentação. 



• Liberdade para fazer links na própria essência da rede. 

Vamos passar a criar categorias de links com obrigações 

jurídicas específicas. Primeiro passo para criar condições 

para que certos links sejam usados? 

• Liberdade de postagem de conteúdo em risco.

3. Link e Upload



Diferentes níveis de obligações

Inspirado em gráfico disponível em: https://www.communia-association.org/2019/03/05/final-x-ray-article-13-

dangerous-legislative-wishful-thinking/

• Envidar os melhores esforços para licenciar o conteúdo disponibilizado pelos usuários.

• “Notice and take down” Após recebimento de denúncia devidamente justificada de titulares do 
direito, devem envidar os melhores esforços para retirar o conteúdo da plataforma.

Obrigações de todas as 
plataformas nos termos

do Art. 13

• “Notice and stay down”: Envidar os melhores esforços para impedir o upload futuro de 
obras que foram retiradas após uma notificação dos detentores dos direitos.

Obrigações das 
plataformas nos termos

do Art. 13 com mais de 5 
milhões de 

visitantes/mês

• Envidar os melhores esforços para garantir a indisponibilidade de obras específicas
para as quais os titulares de direitos tenham fornecido ao provedor de serviços as 
informações relevantes e necessárias.

• Envidar os melhores esforços para impedir o upload futuro de obras que foram retiradas
após uma notificação dos detentores dos direitos.

Obrigações das 
plataformas nos termos

do Art. 13 com mais de 3 
anos ou com volume de 

negócios anual maior
que 10 milhões de 

euros.

Consequência: 

forçar as 

plataformas a 

implementarem 

filtros de 

conteúdo na 

origem do 

upload.



Inspirado em gráfico disponível em: https://www.communia-association.org/2019/03/05/final-x-ray-article-13-

dangerous-legislative-wishful-thinking/

• A cooperação entre os prestadores de serviços
de partilha de conteúdos em linha e os titulares
de direitos não deve resultar na indisponibilidade
de obras ou outro material protegido que não
violem os direitos de autor e direitos conexos,
nomeadamente nos casos em que essas obras
ou outro material protegido estejam abrangidos
por uma exceção ou limitação (incluindo
exceções obrigatórias, como citações e
paródias). (Artigo 17, 7, Diretiva)

Salvaguarda
ao usuário

5. Filtros e análise jurídica



4. Apuro dos filtros



Resposta da Comissão Europeia sobre o ”ban dos memes”

Porém... 

Qual a linha divisória entre paródia 

e violação a direitos autorais? Pior: 

como um filtro automático fará 

isso? 



Não apenas memes…

Link: 

https://twitter.com/fecastanhari/status/1092931816946847746



6. A Diretiva privilegia os consumidores?

• Alto risco de violação à liberdade de expressão.
Usuários

(consumidores)

• Expertise para instalar filtros automáticos, que podem 
acabar automaticamente impedindo a publicação de 
certos conteúdos que não necessariamente violam 
direitos autorais. 

Grandes 
plataformas

• Provavelmente não terão meios de “envidar os
melhores esforços” se comparado às grandes
plataformas, podendo extrair da regulação uma
barreira de entrada ao Mercado.

Médias e 
pequenas

plataformas



O artigo 13 [artigo 17] da diretiva proposta parece destinado a 

direcionar as plataformas da Internet para o monitoramento e a 

restrição do conteúdo gerado pelo usuário, mesmo no momento

do upload. Essa pressão abrangente pela filtragem de pré-

publicação não é uma resposta necessária nem proporcional

à violação de direitos autorais on-line.

(David Kaye, Relator especial das Nações Unidas para a promoção e 

proteção do direito à liberdade de opinião e expressão)

Fonte: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298 (11 March 2019)

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298
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