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A pirataria na era
do streaming

O momento atual é do 

streaming, estamos em 

um período de grandes 

transformações para o 

segmento audiovisual

Mas qual a relação entre 
streaming e pirataria? 
Uma pesquisa recente 

da Alianza, grupo que reúne 
empresas da indústria de TV 
por assinatura, mostra que 
mais da metade das pessoas 
que têm acesso à internet 
consomem serviço de strea-
ming. E, a pirataria aproveita 
esse momento, começando 
a oferecer seus serviços por 
meio desta tecnologia. 

As conexões são tantas que 
falamos de uma rede mundial 
de criminosos, que juntos 
criam uma cadeia maior do 
que podemos imaginar. Antes 
da popularização desse tipo de 
disponibilização de conteúdo, 
as empresas já registravam 
casos de pirataria, os famosos 
“gatos”, que captam, de forma 
fraudulenta, a programação 
exclusiva da TV por assinatura.

Esses crimes precisam ser 
vistos como um problema 
social, já que a prática é pre-
judicial não só para o setor 
como para a sociedade, pois 
promove concorrência desleal, 
reduz a arrecadação do gover-
no, elimina postos de trabalho 
legais, incentiva o cliente a 
uma prática criminosa e cria 
uma cadeia de delitos que vai 
desde o contrabando de equi-
pamentos, estabelecimento de 
redes clandestinas de revenda 
até chegar à utilização indevida 
de programação sem pagar por 
nenhum direito autoral. 

Nestes casos, muitas vezes, 
registram-se crimes de con-
corrência desleal, evasão de 
divisas, associação criminosa 
e atividade clandestina de 
telecomunicações. O impacto 
é tão grande que somente nos 
países da América Latina os 
governos estimam perda anual 
de US$ 1,2 bilhão em perdas 
tributárias. Só no Brasil, por 
exemplo, projeta-se que as 
perdas sejam de mais de US$ 
486 milhões em evasão de di-
visa e US$ 2 bilhões em perdas 
de receita. 

Isso sem falar nos royalties 
que atores, músicos, produ-
tores, roteiristas, escritores e 
diretores deixam de receber. 
Essa indústria do crime tam-
bém afeta os trabalhadores – 
sem a pirataria, mais de 50 mil 
vagas de emprego poderiam 

ser criadas pelo setor. Mas é 
possível combater a pirataria? 
Foi pensando nisso que em 
2013 nós fundamos a Alianza, 
que reúne empresas como 
SKY, DIRECTV, Discovery, 
Globosat, FOX Internatio-
nal Channels Latin America, 
Telefonica, Telecine, Media 
Networks Latin America, entre 
outras, para juntas poderem 
traçar estratégias de combate 
a essas práticas. 

Nós acreditamos, que com 
toda a indústria mobilizada, po-
demos avançar, cada vez mais, 
nesse combate, mas para isso 
também precisamos garantir 
que haja melhores legislações 
e fi scalizações rigorosas. Há 
um forte investimento em 
tecnologia e treinamento por 
parte da indústria, mas é ver-
dade que a pirataria inova na 
mesma velocidade que nossas 
tecnologias de combate. 

Verifi camos que nos últi-
mos anos, com o trabalho em 
conjunto do investimento da 
iniciativa privada e das auto-
ridades públicas, foi possível 
trazer um ambiente tecnoló-
gico mais seguro e controlar o 
avanço da prática ilegal. Como 
parte de nossa estratégia, 
montamos um laboratório em 
São Paulo que acompanha o 
funcionamento da pirataria, 
testando e monitorando todos 
os equipamentos e aplicativos 
existentes hoje no mercado. 
Por lá, também desenvolvemos 
tecnologias que nos auxiliam 
no combate a esses crimes. 

Durante a Copa do Mundo 
realizada no Brasil, por exem-
plo, fomos capazes de impedir 
toda a transmissão pirata de 
jogos por meio de tecnologia. 
Tudo isso é parte de um esforço 
contínuo, e o engajamento da 
sociedade civil é um elemento 
fundamental para frear o avan-
ço da ilegalidade. É necessário 
que continuemos a investir na 
conscientização dos consumi-
dores, para que não só deixem 
de adquirir esses produtos, 
mas atuem na prevenção do 
crime. Também entendemos 
que não conseguimos seguir 
em frente sem a parceria das 
empresas da indústria e muito 
menos sem a ajuda do poder 
público. 

Juntos, podemos vislumbrar 
um futuro próspero e protetivo 
para a propriedade intelectual 
e toda a sociedade.

(*) -É diretora executiva da Alianza e 
de Antipirataria da DIRECTV América 

Latina.
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O primeiro-ministro israelen-
se, Benjamin Netanyahu, está 
convencido de que os Estados 
Unidos (EUA) transferirão sua 
embaixada para Jerusalém ainda 
este ano. A afi rmação foi feita a 
jornalistas, na Índia, onde está em 
visita ofi cial. “A minha avaliação 
e convencimento é de que isso 
se moverá muito mais rápido do 
que as pessoas pensam, um ano a 
partir de hoje”, disse o governante 
israelense em um voo de Nova 
Délhi a Gujarate, segundo o jornal 
The Times of Israel.

No mês passado, o secretário 
de Estado dos EUA, Rex Tiller-
son, afi rmou que a transferência 
da embaixada para Jerusalém 
demoraria pelo menos três anos, 
provavelmente mais. Netanyahu 
não explicou em que baseava 

Trump ‘tem 
capacidade’ de 
terminar mandato

O médico da Casa Branca, 
Ronny Jackson, garantiu que o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, de 71 anos, está 
com a “saúde excelente” e passou 
em todos os testes físicos e cog-
nitivos ao qual fora submetido. 
Em uma coletiva de imprensa 
realizada na terça-feira (16), Ja-
ckson deu detalhes do primeiro 
check-up do republicano, que 
completa neste mês um ano de 
mandato. 

O médico disse que, atualmen-
te, o presidente utiliza dois medi-
camentos: Propecia (fi nasterida) 
contra queda de cabelos, e o Cres-
tor (rosuvastatina) para abaixar o 
colesterol. Apesar de recomendar 
uma dieta mais saudável a Trump, 
Jackson garantiu que o presidente 
é capaz de encerrar seu mandato 
sem problemas médicos. Trump 
pesa 108,4 kg, dorme de 4h a 5h 
por dia e, de acordo com pessoas 
próximas ao magnata, mantém 
uma rotina sedentária, sem 
exercícios físicos e com excesso 
de consumo de fast food. 

As condições de saúde de 
Trump levantaram suspeitas após 
o presidente falhar em alguns 
discursos e aparentar lapsos 
de memória. Mas o médico da 
Casa Branca negou que tenha 
sido encontrado qualquer sinal 
de Alzheimer ou de problemas 
mentais (ANSA).

Parcelamento de 
débito em sentença 
transitada em 
julgado

A Câmara analisa o projeto 
que permite o parcelamento de 
débito fi xado em sentença tran-
sitada em julgado. Apresentado 
pelo deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), o projeto revoga 
dispositivo do novo Código de 
Processo Civil, que proíbe o 
parcelamento de débito nesses 
casos.

“Os devedores, em processos 
judiciais, não têm condições de 
fazer o pagamento em única 
parcela, sofrendo as mazelas do 
bloqueio de contas bancárias, 
veículos, etc, o que demanda 
muito mais tempo e, na maioria 
das vezes, ainda contribui para 
a frustração da execução”, 
afi rma Coimbra. “A supressão 
desse dispositivo é, portanto, 
imprescindível para a boa eco-
nomia processual”, completa.

O deputado ressalta ainda 
que o antigo Código de Pro-
cesso Civil permitia o parce-
lamento de débito fi xado em 
sentença transitada em julgado. 
A proposta será analisada, em 
caráter conclusivo, pela Comis-
são de Constituição e Justiça, 
inclusive quanto ao mérito (Ag.
Câmara).

A Câmara analisa o projeto do deputado Augusto 
Carvalho (SD-DF), que altera a lei das franquias com 
o objetivo de eliminar questionamentos sobre res-
ponsabilidade do dono da franquia pelas obrigações 
trabalhistas dos franqueados. O projeto estabelece que 
a franquia não caracteriza relação de subordinação, 
de prestação de serviços ou de terceirização, ou seja, 
o franqueador não pode responder por eventuais 
débitos trabalhistas de franquias. 

Augusto Carvalho explicou que a alteração visa 
incluir na lei o que já é doutrina da Justiça do Tra-

balho. “O contrato típico de franquia empresarial 
estabelece apenas a utilização, pelo franqueado, da 
marca, do nome, dos produtos para comercialização 
e, eventualmente, da tecnologia de propriedade do 
franqueador. Não há, portanto, subordinação jurídica 
entre eles e, muito menos, entre aquele e os empre-
gados deste”, justifi cou.

A proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

É o que determina a pro-
posta do senador licen-
ciado Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES), que está em tra-
mitação na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado.

Os juízes brasileiros ainda 
são regidos por um estatuto 
anterior à Constituição de 1988: 
o texto em vigor, que estabe-
lece os direitos e deveres da 
categoria, é de 1979. Apenas 
o STF pode reformá-lo, o que 
ainda não foi feito. A proposta 
de Ferraço modifi ca a Consti-
tuição para extinguir a exclu-
sividade do Supremo na tarefa 
de elaborar um novo Estatuto 
da Magistratura. Assim, mem-
bros do Congresso e também 
o presidente da República 
passariam a ter permissão para 
atualizar a lei.

O Estatuto da Magistratura 
é o conjunto de normas que 
orienta a atividade dos juízes, 
estabelecendo os direitos e de-
veres da categoria. Ele contém 
dispositivos considerados polê-
micos, como a punição na forma 
de aposentadoria compulsória 
e as férias de dois meses por 
ano. Diversas propostas de 

O texto em vigor, que estabelece os direitos e deveres da categoria, é de 1979.

Apenas o STF pode reformá-lo, o que ainda não foi feito.

Projeto que aumenta para 
R$ 98 milhões o limite da re-
ceita bruta anual da empresa 
que pode optar pelo regime de 
lucro presumido, para tribu-
tação pelo Imposto de Renda, 
encontra-se na Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado. Ao justifi car a apre-
sentação do projeto, Romero 
Jucá (PMDB-RR) afi rma que 
o limite para opção pelo lucro 
presumido está fi xado em R$ 
48 milhões anuais desde 2003.

“A infl ação acumulada entre 
dezembro de 2002 e julho de 
2012, pelo IPCA é de 71,47%. 
Somente pela aplicação desse 
índice, o limite deveria ser rea-
justado para R$ 82,3 milhões. 
Estamos propondo que o novo 
limite seja fi xado em R$ 98 mi-
lhões/ano, para que não esteja 
defasado no próprio momento 
em que a lei entrar em vigor. Na 
verdade, o ideal seria um limite 
um pouco maior, para que pu-
desse vigorar com alguma folga 
durante alguns anos à frente”, 
afi rma o senador.

Segundo Jucá, o regime de 
lucro presumido para cálculo 

O projeto, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, 

é de autoria do senador Romero Jucá.

Duas leis, sancionadas e pu-
blicadas no DOU de ontem (17), 
prestam homenagem ao líder 
abolicionista Luís Gonzaga Pinto 
da Gama, conhecido como “o 
advogado dos escravos” durante 
o período colonial. A primeira de-
clara Luís Gama como Patrono da 
Abolição da Escravidão do Brasil. 
O título de patrono é concedido 
a pessoas que tiveram um papel 
importante e relevante em uma 
determinada causa.

E a segunda, inscreve o aboli-
cionista no Livro de Heróis e He-
roínas da Pátria, depositado no 
Panteão da Pátria e da Liberdade 
Tancredo Neves, em Brasília. 
Quem tem o nome inscrito no 
chamado “Livro de Aço” é con-
siderado herói nacional. Gama 
nasceu em Salvador em 1830, 
fi lho de um fi dalgo português 
com uma escrava liberta. Em 
razão de uma dívida de jogo, 
foi vendido como escravo pelo 
próprio pai quando tinha 10 
anos. Alforriado sete anos depois, 
tentou cursar Direito mas, por ser 
negro, enfrentou hostilidade de 
professores e alunos.

Ainda assim persistiu como 
ouvinte das aulas. Posterior-
mente conseguiu uma carta 
de advogado e, com o conhe-
cimento adquirido, defendeu 
e libertou na Justiça mais de 

Luís Gama, Patrono da 

Abolição da Escravidão do 

Brasil.
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Proposta permite ao 
Congresso elaborar novo 
Estatuto da Magistratura

O Congresso Nacional e a Presidência da República poderão ser autorizados a elaborar um novo 
Estatuto da Magistratura — prerrogativa exclusiva, no momento, do Supremo Tribunal Federal (STF)

atualização circulam no STF há 
anos, mas nenhuma chegou a 
ser enviada ao Congresso para 
apreciação. Para Ferraço, essa 
regra engessa a discussão sobre 
as prerrogativas dos juízes e 
impede que a sociedade tenha 
voz no que concerne a atividade 
do Poder Judiciário.

“Decorridos tantos anos da 
promulgação da Constituição, 
o Congresso ainda não pode 
discutir questão tão importan-

te, pois ainda aguardamos a 
iniciativa da Suprema Corte. 
Questões de suma importância 
para o controle social da ativi-
dade da magistratura, como a 
possibilidade da exoneração de 
magistrados por cometimento 
de condutas incompatíveis, 
angustiam e desafi am a so-
ciedade brasileira”, escreve 
o senador na sua justifi cativa 
para o projeto.

A proposta tem voto favorável 

do relator, senador Jorge Viana 
(PT-AC), e já pode ser votada 
pela Comissão. A comissão 
também recebeu uma nota téc-
nica da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), que 
se posiciona contra a aprovação 
da matéria. Segundo a entidade, 
o fi m da exclusividade do STF 
na elaboração de normas para a 
magistratura pode pôr em risco 
a separação entre os poderes 
(Ag.Senado).

Limite de receita no regime de 
lucro presumido pode aumentar

do IRPJ e da contribuição social 
sobre o lucro líquido das pes-
soas jurídicas é um importan-
tíssimo fator de simplifi cação 
tributária. “Ao optar por esse 
regime, renunciando ao regime 
de apuração do lucro real, as 
empresas racionalizam enor-
memente sua administração, na 
medida em que são dispensadas 
de manter complexa e cara 
estrutura burocrática, princi-
palmente contábil. 

Dessa forma, o chamado 

custo de conformidade, que 
hoje pesa de maneira exa-
gerada sobre as empresas 
contribuintes, pode ser bas-
tante aliviado”, argumenta o 
senador. O relator, Roberto 
Rocha (PSDB-MA), defende a 
aprovação do projeto. Segun-
do ele, a opção pela sistemá-
tica de lucro presumido para 
apuração do IRPJ não implica 
renúncia de receita, “muito ao 
contrário, a arrecadação será 
benefi ciada” (Ag.Senado).

Leis homenageiam 
abolicionista Luís Gama

500 negros escravos. Gama 
também foi ativista político e 
projetou-se ainda na literatura 
em função de seus poemas, nos 
quais satirizava a aristocracia e 
os poderosos da época.

Ambos os PLCs são de auto-
ria do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) e foram relatados 
na Comissão de Educação, pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que afi rmou ser Luís Gama um 
dos principais ícones da luta 
abolicionista no Brasil e que suas 
ações nos tribunais ajudaram 
centenas de pessoas mantidas 
ilegalmente na escravidão a 
serem libertadas (Ag.Senado).

Netanyahu: EUA mudarão embaixada 
para Jerusalém este ano

sua afi rmação, mas indicou que 
se tratava de uma série de movi-
mentos políticos “que não tinham 
acontecido antes”, segundo 
informou o jornal Haaretz.

Esses movimentos políticos 
incluem a postura do presiden-
te americano, Donald Trump, 
sobre o Irã e sua intenção de 
cancelar o pacto nuclear, bem 
como sua decisão de atrasar um 

pagamento de US$ 65 milhões 
à agência da ONU para os re-
fugiados palestinos (UNRWA), 
detalhou a emissora de rádio 
Kan. Trump prometeu mudar 
a embaixada do seu país de Tel 
Aviv para Jerusalém, em discur-
so no último dia 6 de dezembro, 
no qual também reconheceu 
formalmente Jerusalém como 
a capital israelense (ABr/EFE).

Relação trabalhista entre franquias e dono da marca

Primeiro-

ministro 

israelense, 

Benjamin 

Netanyahu.


