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Ministério da Justiça faz operação contra pirataria
digital em 11 estados 

DISTRITO FEDERAL

1 de 1&#13;Ministério da Justiça faz operação con-
tra pirataria digital em dez estados -N

O Ministério da Justiça e Segurança Pública def-
lagrou, na manhã desta terça-feira (21), a quarta edi-
ção da "Operação 404", contra a pirataria digital.
Policiais civis de 11 estados cumprem mandados de
busca e apreensão contra suspeitos de transmitir ile-
galmente conteúdo na internet.

Os agentes também bloquearam sites e aplicativos de
streaming pirata e removeram perfis e páginas de re-
des sociais e de buscadores da internet. Segundo o
Ministério da Justiça, os investigados capturavam o
sinal de canais de televisão fechada e cobravam para
repassá-los para assinantes do serviço de pirataria.

O principal crime investigado é a violação de direito
autoral. A pena é de reclusão, de dois a quatro anos,
além de multa para quem distribui o conteúdo para
obter lucro. Já quem consome pode ser condenado a
detenção, de três meses a um ano, ou multa.

De acordo com a pasta, a operação desta terça-feira
conta com a colaboração das embaixadas dos Es-
tados Unidos e do Reino Unido no Brasil.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos
nos seguintes estados:

Outras edições

A primeira edição da operação foi deflagrada em
2019. À época, oito pessoas foram detidas. Os po-
liciais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão
em 12 estados. Os alvos eram suspeitos de operar 210
sites de transmissões ilegais e 100 aplicativos de
streaming que transmitem filmes, séries e programas
de televisão de forma ilegal.

Na segunda edição da ação, em novembro de 2020,
foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão
em 10 estados, além de bloqueio e suspensão de 252
sites e 65 aplicativos de streaming.

Já em julho do anopassado, na terceira ediçãodaope-
ração, os policiais cumpriram 11 mandados de busca
e apreensão, além do bloqueio de 334 sites e 94 apli-
cativos de transmissão ilegal de conteúdo. Também
foram derrubados 27 páginas no Reino Unido e três
nos Estados Unidos. Cinco pessoas foram presas em
flagrante.

O nome da força-tarefa "404" faz referência ao có-
digo de resposta do protocolo HTTP para indicar que
a página da web não foi encontrada ou está in-
disponível.
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Google resolve disputa de direitos autorais na França
sobre conteúdo online 

Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - O Google se comprometeu a re-
solver uma disputa de direitos autorais na França so-
bre conteúdos online, disse a autoridade antitruste do
país nesta terça-feira, em um caso que ocorre em um
momento em que grandes empresas de tecnologia es-
tão sendo cada vez mais pressionadas a com-
partilharem mais de sua receita com os meios de
comunicação.

O Google também desistiu do recurso contra uma
multa de 500 milhões de euros, disse a autoridade. A
multa foi paga no ano passado.

A decisão encerra a investigação da autoridade sobre
a empresa, que concordou em conversar com agên-
cias de notícias e outros veículos sobre pagá-los por
usar notícias em sua plataforma.

O Google se comprometerá com uma proposta de re-
muneração dentro de três meses do início das ne-
gociações e, se nenhum acordo for encontrado, o
assunto será resolvido por um tribunal.

+

A empresa norte-americana também garantirá que as

negociações não tenham impacto na forma como as
notícias são apresentadas em suas páginas de busca.

"A autoridade acredita que os compromissos as-
sumidos pelo Google têm as características de lidar
com as preocupações com acompetição", disse aAu-
toridade de Concorrência da França em sua decisão.

O chefe da autoridade antitruste, Benoit Coeure, dis-
se que a decisão será examinada de perto por outros
países europeus. Ele concluiu8 um caso de três anos
desencadeado por reclamaçõesdealgumas das maio-
res organizações de notícias da França, incluindo a
AFP.

Os editores de notícias argumentaram que o aumento
das vendas de anúncios online do Google foi sus-
tentado pela exploração de trechos de seu conteúdo
de notícias online, privando-os de um potencial fluxo
de receita em um momento de declínio nas vendas de
conteúdo impresso.

A AFP e várias organizações de notícias im-
portantes, incluindo os jornais Le Monde, Le Figaro
e Liberation, anunciaram acordos separados com o
Google, que devem cobrir essa lei de direitos au-
torais. Os termos dos acordos não foram divulgados.
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Paim comemora decisão da OMC favorável à quebra
de patentes de vacinas 

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a de-
cisão da Organização Mundial do Comércio (OMC)
de facilitar a quebra de patentes de vacinas an-
ticovid. O parlamentar ressaltou que os 164 paí-
ses-membros da entidade fecharam um acordo nesse
sentido, após uma negociação que teve início há 20
meses.

Em pronunciamento nesta terça-feira (21), Paim des-
tacou que mais da metade das mortes durante a pan-
demia ocorreu em países de baixa e média renda, que
agora terão a oportunidade de produzir vacinas em
grande escala e com preços bem menores.

O senador lembrou que o Senado e a Câmara apro-
varam um projeto sobre a quebra de patentes, de au-
toria dele (PL 12/2021). No entanto, houve vetos do
presidente da República. Paim acrescentou que a de-
cisão da OMC mostra que o Congresso estava no
caminhocerto equeespera queo veto (VET48/2021)
seja derrubado na próxima sessão do Congresso.

- Os lucros jamais podem estar acima da vida. Der-
rubar o Veto 48 é um gesto de fraternidade, so-

lidariedade, de amor, de política humanitária. Que o
Congresso Nacional se junte a esse grande mo-
vimento mundial pela quebra de patentes das
vacinas anticovid.

Paim também se referiu à vitória da esquerda na Co-
lômbia, com a eleição de Gustavo Petro para pre-
sidente e de Francia Márquez como vice,
tornando-se a primeira mulher negra a ocupar a vi-
ce-presidência na América Latina.

O parlamentar manifestou ainda seu pesar pela morte
do vereador da cidade de São Paulo Arnaldo Faria de
Sá, aos 76 anos. Paim destacou a trajetória do po-
lítico, que foi deputado federal por oito mandatos,
além de ocupar outros cargos públicos. E lembrou ter
convivido com Faria de Sá durante a Constituinte,
elogiando a sua dedicação às causas sociais, em es-
pecial àdefesa dos aposentados epensionistas, tendo
se destacado na luta pela aprovação do Estatuto do
Idoso.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante
citação da Agência Senado)



abpi.empauta.com Brasília, 22 de junho de 2022

abpi.empauta.com pg.6

Índice remissivo de assuntos
Direitos Autorais
3, 4

Pirataria
3

Patentes
5


	Sumário
	G1 - Globo
	3.Ministério da Justiça faz operação contra pirataria digital em 11 estados

	IstoÉ Dinheiro Online
	4.Google resolve disputa de direitos autorais na França sobre conteúdo online

	Agência Senado
	5.Paim comemora decisão da OMC favorável à quebra de patentes de vacinas

	Índice remissivo de assuntos

