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Baixou filme pirata? A conta é alta e chega pelo
correio 
ECONOMIA

Internautasbrasileiros começam areceberpedidosde
indenização por download ilegal. Prática é crime e
pode levar a processo, além de trazer riscos digitais

LUCIANA CASEMIRO

Baixou um filme pirata na internet? Fique de olho na
caixa de correio, você pode ser o próximo a receber
uma carta do escritório de advocacia que representa o
estúdio ou a empresa distribuidora do filme ad-
vertindo sobre o crime contra direito autoral e pe-
dindo indenização. No Brasil, a cobrança
extrajudicial tem sido de R$ 2 mil a R$3 mil.

Um auxiliar administrativo sergipano, de 33 anos,
que preferiu não ser identificado, levou um susto
quando recebeu a carta informando do crime e pe-
dindo indenização.

- Tinha baixado há meses um filme que não consegui
assistir no cinema, nem me lembrava mais. Foi uma
surpresa acarta.Ligueipara o escritóriodeadvocacia
e fizemos um acordo. Mas foi importante para me
conscientizar,nunca tinha pensadonisso como crime
- admite o auxiliar, sem informar o valor final pago
como indenização.

O advogado Rafael Lacaz, sócio sênior do escritório
Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual, que re-
presenta estúdios e distribuidoras de filmes, diz ter
enviado mais demil cartas abrasileiros quebaixaram
filmes piratas. E esse número vai crescer, avisa:

- Hoje a tecnologia permite o rastreamento da má-
quina onde foi feito o download, determina hora, dia,
mês e ano. A partir dessas informações, acionamos a
operadora para identificar o usuário da máquina e en-
viar a notificação. Além do cunho indenizatório, a
carta tem um caráter educativo. As pessoas precisam
entender que se trata de um ato ilícito, que causa pre-

juízos e, por isso, precisa ser indenizado.

O advogado alerta ainda que,aobaixar umfilme,mú-
sica ou game com o uso sites de torrent (sistema de
compartilhamento), o usuário passa a ser também um
distribuidor daquele conteúdo ilegal, já que o pro-
tocolo usa várias máquinas simultaneamente para o
download.

- Isso faz com que o dano causado aumente ex-
ponencialmente - destaca.

VIDA DIGITAL EM PERIGO

Eduardo Magrani, advogado especialista em direito
digital, diz quenaEuropa, ondemora atualmente, pe-
didos de indenização acontecem há anos:

- No Brasil, apesar da lei não ser recente, o cum-
primento pelo lado do consumidor não era exigido.
Ninguém pode se eximir de cumprir a lei, alegar des-
conhecimento.

Especialistaem segurança digital, Emilio Simoni, di-
retor do dfndr lab, diz, que além do risco legal, baixar
filmes, músicas e outros conteúdos piratas pode tra-
zer problemas:

- Sem perceber, a pessoa executa programas que per-
mitem acesso a credenciais bancárias, redes sociais,
e-mail. O antivírus até bloqueia, mas muitas vezes o
usuário desativa, não entendendo se tratar de questão
de segurança.

Simoni diz ainda que há casos em que os criminosos
transformam os computadores em "máquinas zum-
bis", que usam para operações como ataques hackers
e mineração de criptomoedas.

Segundo Eduardo Carneiro, coordenador de Com-
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Continuação: Baixou filme pirata? A conta é alta e chega pelo correio 

bate à Pirataria da Agência Nacional do Cinema
(Ancine), só em novembro do ano passado, mais de
250 sites foram bloqueados e 65 apps, removidos.

- O Brasil éo terceiro paísdo mundoem acessoasites
piratas. Em 2019, foram 7,2 bilhões deacessos. O ris-
codecontaminar o computadorcom umvírus é28 ve-
zes maior em um site de pirataria. Além disso, as
organizações por trás desses sites financiam outros
crimes - diz.

Contrabando e lavagem de dinheiro são crimes já re-
lacionado à TV box, equipamento que transforma a
televisão em smartTV, que vem com softwares ins-
talados que permitem acesso ilegal a canais pagos.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
está trabalhando em conjunto com a Ancine e a Re-
ceita Federal para tirar esses equipamentos do mer-
cado.

- São legais apenas os equipamentos homologados
pela Anatel, que não trazem o software de acesso a
conteúdos ilegais - alerta Vinícius Caram, su-
perintendente de Outorgas da Anatel.

RECORDE DE APREENSÕES

No Rio, trabalhoconjunto entre as Polícias Civil eFe-
deral e a Receita Federal levou à apreensão recorde
de quase um milhão de equipamentos em 2020.

- Além dos crimes relacionados à propriedade ima-
terial, os responsáveis pelas importações de TV box
têm ligação com contrabando e lavagem de dinheiro.
Quando o cidadão adquire esse tipo de aparelho, com

programas piratas, acaba financiando o crime or-
ganizado - explica o delegado Fabricio Oliveira, ti-
tular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)
da Polícia Civil do Rio.

Segundo o último levantamento da Associação Bra-
sileira de Televisão por Assinatura (ABTA), que
comparou o número de lares que declararam ter TV
paga na última Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) com a base oficial do mesmo pe-
ríodo,4,5 milhões deacessos são irregulares. Issosig-
nifica uma perda de R$ 9,7 bilhões por ano, dos quais
R$ 1,3 bilhão em impostos que deixam de ser ar-
recadados, diz a ABTA.

-

Entenda quais são os riscos

> Pirataria é crime. Fazer download ilegal é crime.
Além de pedido de indenização, há risco de processo
judicial.

> Vida virtual em risco: Baixar filmes piratas ou apps
quedãoacessoaserviços irregulares destreamingau-
mentao riscodevírus emalwares, queabrem acessoa
dados pessoais, bancários, redes sociais ee-mails do
internauta.

> Computador zumbi: Segundo especialista, cri-
minosos usamaoferta dedownloadgratuitodefilmes
para instalar programas que permitem o uso do com-
putador do usuário como plataforma de ataque
hacker e mineração de criptomoedas.
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Dana White promete guerra contra transmissões
piratas: "Eles vão chorar e implorar" 

Dana White está disposto a enfrentar transmissões
ilegais de eventos do UFC na internet. Em entrevista
na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, o presidente do Ul-
timate prometeu fechar o cerco contra quem realiza
pirataria. Em dezembro, os Estados Unidos apro-
varam uma nova lei que considera crime o en-
volvimento com streaming ilegal.

1 de 2&#13;Dana White está empenhado em com-
bater transmissões ilegais de eventos do UFC - Foto:
Reprodução/Youtube

Dana White está empenhado em combater trans-
missões ilegais de eventos do UFC - Foto: Re-
produção/Youtube

- Temos sido uma das ligas que são proativas contra a
pirataria. Euadorocomo esses caras são legais efor-
tesnas redessociais, porquenós pegamos muitas pes-
soas. Vou dizer o que eles fazem: eles choram.
Choram e imploram para não serem processados.
Nós acabamos de superar um enorme obstáculo no
mundo da pirataria e vamos pegar alguns desses ca-
ras em 2021. Estou ansioso para ver como eles vão
chorar e implorar. Veremos o quão duros eles serão
quandoforem pegos - afirmou DanaaoTheMacLife.

Faltando poucos dias para o UFC 257, que será su-

cesso de audiência pela luta entre Conor McGregor e
Dustin Poirier, Dana White não especificou quais se-
rão as ações tomadas contra a pirataria e não espera
dar fim ao serviço ilegal. Ainda assim, está confiante
de que terá sucesso na empreitada.

- Ele nunca irão embora. Não estamos tentando nos
livrar de todos eles. Eu só quero pegar alguns, é isso o
que estou procurando. Você não consegue acabar
com tudo,a indústria dapirataria vai durarpara sem-
pre. Deixe-me pegar alguns e ver o que acontece. E,
olha, está chegando a hora - disse Dana.

2 de 2&#13;

O primeiro UFC do ano na Ilha da Luta: ao vivo e ex-
clusivo no Combate!

+COMBATE

Combate.com: veja as últimas notícias do MMA

Veja a programação completa do UFC em 2020

Assine o Combate Play e tenha acesso a todos even-
tos ao vivo e um acervo especial (exclusivo para as-
sinantes)
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