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I. INTRODUÇÃO
Contexto:


Crescimento de plataformas digitais para compartilhamento
de conteúdos online entre usuários (ex.: YouTube)



Carregamento de conteúdos que infringem direitos autorais
(obras musicais, audiovisuais, performances etc.)



Dificuldade de execução contra usuários



Responsabilidade dos prestadores de serviço pela
comunicação ao público não-autorizada das obras
protegidas?

I. INTRODUÇÃO
Art. 14 da Diretiva sobre o Comércio Eletrônico (2000/31/CE)
Ausência de responsabilidade, desde que prestador:
a) não tenha conhecimento efetivo da atividade ou informação

ilegal
b) tendo adquirido conhecimento, atue com diligência no sentido

de retirar ou impossibilitar o acesso às informações
•

Responsabilidade mediata (“safe harbour”)

Art. 3 da Diretiva InfoSoc (2001/29/CE)
•

Titular: direitos de autorizar a comunicação ao público

•

Originalmente: não pensado para plataformas digitais

•

Tribunal de Justiça da Uniao Europeia: interpretação extensiva
do conceito
o C-160/15 – GS Media - Hyperlinks
o C-527/15 – Brein/Wullems – Leitor Multimídia
o C-610/15 – Brein/Ziggo – The Pirate Bay
o YouTube e Uploaded a serem decididos

I. INTRODUÇÃO
Legislador europeu: elaboração de nova diretiva


Segurança jurídica e harmonização do mercado interno



Elevado nível de proteção de direitos autorais



Desenvolvimento do mercado de licenças e remuneração
adequada pela utilização de obras



Equilíbrio de direitos e interesses



Conservação do patrimônio cultural

Alemanha: grandes protestos contra a nova diretiva, em especial
contra a introdução de “filtros de upload”

Fonte: netzpolitik.org

Fonte: netzpolitik.org

Fonte: spiegel.de

I. INTRODUÇÃO
Apesar disso:
Diretiva 2019/790/UE relativa aos direitos de autor e direitos
conexos no mercado único digital
•

Entrada em vigor: 7 de junho de 2019

•

Implementação nos Estados-Membros até 7 de junho de 2021

Polônia: Ação de nulidade parcial do Art. 17 da Diretiva
(“Filtro de Upload”) – C-401/19
Alemanha: protocolo informando que

não implementaria o filtro de upload (2019)
Projeto de Lei (Ministério da Justiça e Proteção ao Consumidor)
1ª Versão: Junho/2020
2ª Versão: Setembro/2020 (publicado em outubro)

II. PROJETO DE LEI PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO ART. 17 NA ALEMANHA
Definição de Prestador de Serviços (§ 2):
a) Armazenamento e comunicação ao público de grande
quantidade de obras protegidas como objetivo principal

b) Organização do conteúdo
c) Finalidade comercial
d) Concorrência com serviços de conteúdo online
Serviços excluídos:


Enciclopédias online



Repositórios científicos e acadêmicos



Plataformas para softwares de fonte aberta



Serviços de comunicação eletrônica



Mercados online



Serviços de armazenamento em nuvem, quando entre empresas ou
para uso privado

Ex.: YouTube, Vimeo, Flickr. Porém: Facebook? Tinder?

II. PROJETO

DE

LEI

Responsabilidade das Plataformas (§ 1)


Diretamente responsável pela comunicação ao público de obras
carregadas por usuários



Responsabilidade afastada se cumpridos determinados deveres
legais: melhores esforços para a obtenção de licença, bloqueio e
remoção de conteúdo ilegal
Aplicação do princípio da proporcionalidade:
• Tipo, público e abrangência do serviço
• Tipo de conteúdo carregado por usuários
• Disponibilidade de meios adequados e efetivos para o
cumprimento dos deveres
• Custos



Responsabilidade não afastada se objetivo do prestador de
serviços for facilitar ou participar na infração legal

II. PROJETO

DE

LEI

Obrigações do Prestador de Serviços
Envidamento de melhores esforços para a obtenção de licença (§ 4)


Obrigação cumprida quando plataforma adquire os direitos de
uso que lhe são oferecidos ou que estão disponíveis em uma
sociedade de gestão coletiva situada na Alemanha

Direitos de uso devem:


Abranger conteúdos que o prestador tipicamente comunica ao
público



Cobrir um repertório significativo de obras e titulares de direito



Estender-se a todo o território alemão



Possibilitar o uso em condições razoáveis

II. PROJETO

DE

LEI

Obrigações do Prestador de Serviços
Bloqueio de Conteúdo Não-Autorizado (§ 10)

Fonte: youtube.com



Após solicitação pelo titular com devidas informações



Não aplicável a conteúdo marcado como permitido pelo usuário



Não obrigatório para start-ups com número de visitantes
mensal médio inferior a 5 milhões



Presunção relativa de não-obrigatoriedade a pequenas
plataformas (faturamento anual inferior a 1 milhão de Euros)



“Filtro de Upload”

Remoção de Conteúdo Não-Autorizado (§ 11)

Fonte: futurezone.de

o

Após solicitação pelo titular com devidas informações

o

Não-aplicável a conteúdo marcado como permitido pelo usuário

II. PROJETO

DE

LEI

Exceções ao Direito de Exclusividade (§§ 5 e 6)


Citações



Caricaturas



Paródias (C-201/13 - Deckmyn)



Pastiches



Outras exceções e limitações já determinadas por lei

Em caso de uso sem finalidade comercial ou não visando ao
auferimento de renda significativa:


até 20 segundos de um filme ou obra audiovisual



até 20 segundos de uma obra musical ou sonora



até 1000 caracteres de um texto



fotografias, imagens e gráficos com volume de dados de até 250
kilobytes



Aplicação subsidiária

II. PROJETO

DE

LEI

Finalidade:


Promover o uso desejado e socialmente aceito das plataformas



Evitar bloqueio indevido por mecanismos automatizados



Garantia de direitos fundamentais

(“Overblocking“)

Problema:


Critério quantitativo: risco de discriminação e fragmentação



Exceções do § 6 não previstas nas diretivas da UE



TJEU: legislador nacional não pode expandir exceções e limitações
(ex.: Art. 5 InfoSoc) – Funke Medien (C-469/17), Spiegel Online (C-516/17)

Doutrina:


Diretiva: lex specialis (conceito independente de comunicação ao público)



Dogmaticamente: aplicação complementar das demais diretivas

Possíveis soluções:


Direitos Fundamentais: necessário combate ao overblocking



Presunção relativa de proporcionalidade (§ 1) – interesse reduzido do
titular vs. ônus da plataforma, remuneração ao titular, dificuldade
de avaliação de exceções do § 5, combate ao overblocking

II. PROJETO

DE

LEI

§ 7 – Remuneração adequada ao titular de direitos:
•

Pastiches e exceções de uso mínimo do § 6

•

Devida pelo prestador mesmo quando o usuário
já obteve direitos de uso por parte do titular

Fonte: treasy.com.br

§ 9 – Extensão das autorizações


Autorização pelo titular ao usuário para comunicação ao
público nas plataformas digitais se estende ao prestador de
serviços



Autorização ao prestador de serviços também se estende ao
usuário quando este não faz uso para fins comerciais ou não
visa ao auferimento de renda significativa

II. PROJETO

DE

LEI

Caracterização de conteúdo como permitido (Pre-Flagging) - § 8

•

•

Em caso de carregamento pelo usuário de obra cujo bloqueio foi
solicitado pelo titular de direito, o prestador de serviço deve:


Informar o usuário sobre a solicitação de bloqueio



Informar ao usuário sobre a necessidade de obtenção do direito
de uso perante o titular ou de permissão legal de uso de acordo
com as exceções legais já mencionadas



Possibilitar ao usuário caracterizar o uso como legal ou
contratualmente permitido

Ausência de bloqueio ou remoção em caso de caracterização de uso
como permitido, salvo esta for evidentemente falsa


•

Presunção de caracterização evidentemente falsa em caso de
semelhança entre os conteúdos igual ou superior a 90%, exceto
em caso de imagens (§ 12)

Não sendo a caracterização evidentemente falsa: ausência de
responsabilidade da plataforma (§ 16)

II. PROJETO

DE

LEI

Recursos
Oposição Interna (âmbito da plataforma) - § 14


Facultativa a usuários e titulares



Gratuita



Informação e possibilidade de reação imediatas a todas as partes
envolvidas



Decisão tomada por pessoas físicas em até uma semana



Possibilidade de externalização do procedimento, desde que
aprovada pelo DPMA e cumpridos os requerimentos indicados
(Oposição Externa - §15)

Fonte: facebook.com/tjiagm/

Caso a oposição pelo titular contra a caracterização de uso como
permitido seja bem-sucedida (§ 16):
•

Plataforma volta a se responsabilizar

•

Remuneração adequada pelo período disponibilizado

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Possibilidade de Arbitragem (§§ 17 e 18)

- Facultativa a usuários, titulares e plataformas

II. PROJETO

DE

LEI

Prevenção de Abuso de Direito (§ 19)
(Supostos) titulares de direito:


Repetidos pedidos de bloqueio ou remoção de conteúdo de terceiros
ou em domínio público: solicitações devem ser interrompidas por
período razoável



Solicitação indevida de bloqueio ou remoção intencional ou sem o
devido dever de diligência: indenização ao prestador de serviços e
aos usuários afetados

Usuários:


Repetida caracterização incorreta de conteúdos como permitidos:
exclusão da possibilidade de marcação por período razoável

Plataforma:


Repetidos bloqueios ou remoção de conteúdos permitidos:
associação pode ajuizar uma ação inibitória de natureza coletiva

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Titulares podem requerer informação sobre uso e processos de
bloqueio e remoção referentes ao seu repertório (§ 20)



Direitos indisponíveis (§ 23)

Obrigado!

Contato:

pedro.batista@ip.mpg.de

