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SÍNTESE 
 

 

Contexto 

As infrações ao direito de propriedade intelectual (DPI) têm ocorrido e ocorrem cada vez mais no 

ambiente em linha, em especial na Internet, o que suscitou preocupações a diversos níveis e resultou em 

várias iniciativas europeias recentes
1
. 

Foram adotadas diversas medidas legislativas a nível internacional e europeu cujos objetivos são reforçar 

e harmonizar a proteção dos DPI. Essas medidas incluem vias de recurso, que se destinam a permitir que 

os titulares de direitos e as autoridades de aplicação da lei, tais como os magistrados do Ministério 

Público, façam aplicar os DPI de forma eficaz
2
. 

Contudo, as disposições na legislação supracitada não são, na sua maioria, elaboradas de uma forma 

que aborde especificamente como prevenir ou combater as infrações aos DPI em linha, sendo 

simplesmente na forma de requisitos mínimos, que deixam margem para Estados-Membros individuais 

adotarem e aplicarem medidas nacionais específicas. 

Os estudos anteriores do Observatório analisaram as infrações aos DPI no ambiente em linha, mas 

nenhum lidou com a questão de que medidas legislativas concretas existentes podem ser utilizadas para 

prevenir ou combater as infrações aos DPI em linha
3
. 

O principal objetivo deste estudo é, por conseguinte, determinar se e em que medida um número de 

medidas legislativas específicas, que podem ser aplicadas para prevenir ou combater as infrações aos 

DPI no ambiente em linha, estão disponíveis nos Estados-Membros. As medidas legislativas nas quais o 

estudo se concentrará são medidas que se podem caracterizar como prestando «soluções práticas para 

problemas práticos», tais como a opção de exigir que um prestador de serviços em linha divulgue a 

identidade de um cliente suspeito de violar os DPI de um terceiro e a opção de aplicar a decisão europeia 

de investigação (DEI) a crimes que envolvam DPI. 

                                                   
1 

Designadamente, a Avaliação da Ameaça da Criminalidade Grave e Organizada da UE (AACGO) da Europol de 2013, o 
Plano de Ação Aduaneira da UE destinado a lutar contra as violações dos DPI para o período de 2013 a 2017, a 
Comunicação da Comissão sobre uma Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa (COM(2015) 192 final) e o 
Relatório conjunto Europol-EUIPO sobre a situação relativamente à contrafação na União Europeia, sendo o último 
relatório de 2017. 

2 
Consultar a síntese dessas medidas legislativas em baixo no capítulo 7. 

3 
Todavia, será feita referência ao estudo relacionado: Estudo sobre as práticas de colaboração voluntária na resolução 

de violações em linha de direitos de marca, direitos de desenhos ou modelos, direitos de autor e direitos conexos, 2016. 
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Metodologia 

A principal finalidade deste estudo é determinar se um número de medidas legislativas específicas, que 

podem ser usadas para combater ou prevenir as infrações aos DPI em linha, estão de facto disponíveis 

nos Estados-Membros da UE e, em caso afirmativo, se têm sido ou podem ser aplicadas para esta 

finalidade em cada Estado-Membro. 

Para atingir este objetivo, a parte inicial do estudo consistiu no levantamento das medidas legislativas 

existentes em relação aos oito tópicos selecionados que se seguem: 

1 Obter informações sobre a conta 

2 Bloquear acesso a sítios Web 

3 Ações de nome de domínio 

4 Ações que visam os prestadores de alojamento em servidor 

5 Decisão europeia de investigação 

6 Extradição - Mandado de detenção europeu 

7 Branqueamento de capitais 

8 Sanções penais 

 

As principais ferramentas para o exercício de levantamento consistiram em dois questionários: um 

abordou medidas civis e outro abordou medidas penais. 

Os questionários foram apresentados a um grupo de peritos que foi criado para este estudo, tendo sido 

depois enviados a representantes de todos os Estados-Membros através de duas redes de profissionais 

diferentes
4
. 

A maioria das perguntas pormenorizadas recebeu resposta e da maior parte, embora não de todos, os 

Estados-Membros
5
, o que é um facto que deve ser tido em conta ao ler o estudo. Contudo, dado que o 

objetivo do levantamento era traçar um quadro geral da disponibilidade de medidas legislativas nos 

                                                   
4
 O questionário sobre medidas civis foi distribuído a diversos membros individuais da ECTA e a membros do comité da 

ECTA. O questionário sobre medidas penais foi enviado a várias autoridades nacionais com representação na Eurojust. A 
equipa do projeto gostaria de agradecer a todos os inquiridos pelas suas contribuições valiosas e essenciais para o 
estudo. 

5
 O número de respostas em falta será indicado em cada quadro como «Sem respostas». 
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Estados-Membros da UE propriamente ditas em vez de um quadro pormenorizado da situação em cada 

Estado-Membro
6
, o número de respostas justifica o facto de ser possível traçar este quadro geral. 

Além disso, ficou fora do âmbito do estudo verificar as respostas de forma independente. Por 

conseguinte, as respostas refletem as opiniões dos inquiridos, o que é necessário ter presente ao ler o 

estudo em geral, e em especial quando respostas individuas foram citadas ou destacadas. 

Principais conclusões 

O levantamento e a análise das medidas legislativas disponíveis nos Estados-Membros da UE que 

responderam, e que podem ser utilizadas pelos titulares dos direitos e pelas autoridades competentes 

para combater e prevenir as infrações aos DPI em linha, revelam semelhanças a nível da UE e diferenças 

nacionais. 

Em relação aos dois primeiros dos oito tópicos supracitados, nomeadamente as medidas legislativas que 

dizem respeito à divulgação de informações sobre um presumível infrator e à possibilidade de bloquear 

acesso a sítios Web, estas medidas são como um ponto de partida disponível em todos os Estados-

Membros
7
. Além disso, a base jurídica para diversas medidas nacionais foi em certa medida harmonizada 

pelos artigos relevantes da Diretiva relativa ao respeito dos DPI
8
. Embora as condições fundamentais 

para obter essas informações ou para conseguir uma ordem de bloqueio estejam de certa forma 

harmonizadas, podem existir diferenças entre os Estados-Membros no que se refere às condições mais 

pormenorizadas, processuais. Na maioria dos Estados-Membros, a legislação harmonizada é, portanto, 

complementada com legislação nacional específica, tais como as leis gerais sobre processos civis e 

penais, cujas disposições também se aplicam às infrações aos DPI e a outros tipos de comportamento 

ilícito
9
. 

No que diz respeito ao terceiro tópico sobre ações de nome de domínio, o quadro é notavelmente 

diferente. A UE não harmonizou a legislação nacional sobre o registo e administração dos domínios de 

topo com código de país (ccTLD) dos Estados-Membros individuais. Tal significa que a base jurídica para 

as medidas legislativas específicas que este estudo abrange - nomeadamente a suspensão, transferência 

ou eliminação dos registos de nome de domínio suspeitos de infringirem os DPI de um terceiro - está 

sujeita às leis nacionais de cada Estado-Membro e às regras específicas ou termos de utilizador que o 

administrador de cada ccTLD estabeleceu. Embora as três medidas legislativas analisadas estejam 

disponíveis na maioria dos Estados-Membros, nenhuma está disponível em todos os Estados-Membros. 

A título de exemplo, nalguns Estados-Membros pode ser possível obter uma ordem do tribunal que 

                                                   
6
 Um exemplo de um estudo que se concentra na situação jurídica em cada Estado-Membro é o relatório do EUIPO 

intitulado «Consumers Frequently Asked Questions (FAQS) on Copyright», 2017, [Perguntas frequentes dos 
consumidores (FAQ) sobre direitos de autor] disponível em: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/web/observatory/observatory-publications 

7
 Nalgumas situações, há algumas alterações a este ponto de partida. Consultar mais pormenores nos capítulos 8.2 e 

8.3. 

8
 Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de 

propriedade intelectual. 

9
 No tocante à divulgação de informações, a situação foi apropriadamente descrita como «uma abordagem mosaico que 

requer que os tribunais apliquem diferentes leis nacionais», por Roland Knaak e Lukasz Zelechowski em Michel Vivant 
(ed.): «European case-law on infringements of intellectual property rights», Bruylant, 2016. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/web/observatory/observatory-publications
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transfere nomes de domínio infratores do titular dos nomes do domínio para o titular dos direitos. Tal não 

será possível noutros Estados-Membros, mesmo que as partes envolvidas sejam as mesmas. 

O levantamento e análise do quarto tópico sobre medidas legislativas destinadas às entidades que 

armazenam em servidor conteúdos suspeitos de infringirem os DPI, também revelam um quadro geral 

bastante fragmentado. Por outro lado, a isenção de responsabilidade dos prestadores de alojamento em 

servidor é abrangida pelo artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva sobre o comércio eletrónico
10

, que está transposta 

para a legislação de todos os Estados-Membros. No entanto, o nível efetivo de responsabilidade 

secundária não está harmonizado e, portanto, depende da legislação nacional. O artigo 14.º, n.º 1, da 

Diretiva sobre o comércio eletrónico implica que um prestador não seja responsável pelo conteúdo que 

aloja em servidor para os seus clientes, salvo se o alojador soubesse que o conteúdo era ilegal e não 

atue com diligência no sentido de «take down» (ou seja, retirar ou impossibilitar o acesso) o conteúdo 

assim que toma conhecimento do conteúdo ilícito. Por conseguinte, embora normalmente um prestador 

de alojamento em servidor não seja responsável por material infrator, é possível obter uma ordem do 

tribunal que obrigue um alojador a retirar da sua plataforma o conteúdo que viola os DPI em todos os 

Estados-Membros. Por outro lado, a opção de obrigar que um prestador de alojamento em servidor 

suspenda a conta existente de um presumível infrator não está sujeita a legislação da UE específica e o 

levantamento mostra que esta medida jurídica não está disponível ou a disponibilidade está pendente em 

quase metade dos Estados-Membros. A situação é ainda mais fragmentada no que se refere à opção de 

impedir um presumível infrator de abrir uma nova conta no serviço de alojamento em servidor quando 

uma conta tenha sido suspensa anteriormente. Esta medida jurídica não está disponível ou a sua 

disponibilidade não é clara ou está sujeita a debate jurídico em mais de metade dos Estados-Membros. 

As infrações aos DPI no ambiente digital implicam que as atividades infratoras possam ocorrer 

simultaneamente em vários Estados-Membros, ao passo que os presumíveis infratores podem estar 

situados num ou vários Estados-Membros. A cooperação judicial de investigação dos Estados-Membros 

desempenha, portanto, um papel importante na aplicação dos DPI nesses casos. 

A DEI
11

 é uma medida legislativa recente de cooperação judicial entre os Estados-Membros que substitui 

um quadro anterior mais fragmentado
12

. Tem por base o reconhecimento mútuo das decisões, o que 

significa que cada Estado-Membro é obrigado a reconhecer e executar o pedido de outro Estado-

Membro, tal como o faria em relação a uma decisão emanada nas suas próprias autoridades. A 

contrafação e piratagem de produtos estão incluídas na lista de infrações abrangidas pela DEI se o 

requisito básico da DEI for cumprido, nomeadamente que a infração esteja sujeita a uma duração máxima 

não inferior a três anos de prisão no país de emissão. Contudo, nem todos os tipos de infração aos DPI 

são considerados «contrafação e piratagem» e a pena máxima em casos de contrafação e piratagem não 

                                                   
10

 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (JO L 178 de 17.7.2000). 

11
 Diretiva 2014/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à decisão europeia de 

investigação em matéria penal, (Diretiva DEI). 

12
 A DEI destina-se a criar um sistema abrangente para substituir todos os instrumentos existentes neste domínio, 

nomeadamente a Decisão-Quadro 2008/978/JAI do Conselho, de 18 de dezembro de 2008 , relativa a um mandado 
europeu de obtenção de provas destinado à obtenção de objetos, documentos e dados para utilização no âmbito de 
processos penais «que abranja tanto quanto possível todos os tipos de elementos de prova, que contenha prazos de 
execução e que limite, tanto quanto possível, os motivos de recusa» (considerando 6 da Diretiva DEI). 
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é de três anos em todos os Estados-Membros. Ambos os fatores limitam a aplicação da DEI pelas 

autoridades competentes nos Estados-Membros em relação à infração aos DPI. 

O mandado de detenção europeu (MDE)
13

 é um procedimento transfronteiriço simplificado para efeitos de 

procedimento penal ou de cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade. 

Um MDE é um pedido emitido por uma autoridade judicial de um Estado-Membro para deter uma pessoa 

situada noutro Estado-Membro e de entregar a referida pessoa para ação penal. A «contrafação e 

piratagem de produtos», bem como a «cibercriminalidade» estão incluídas na lista de infrações, o que 

não obriga a que a infração seja também um ato criminoso no Estado de execução. Trata-se de uma 

derrogação ao de outro modo requisito existente de «dupla criminalidade», significando que a infração 

que está na base do MDE é punível tanto no Estado de emissão quanto no Estado de execução. 

Constitui, porém, uma condição que a infração seja punível com pena ou medida de segurança privativas 

de liberdade de duração máxima não inferior a três anos e tal e tal como definida pela legislação do 

Estado-Membro de emissão
14

. Similarmente à DEI supracitada, essa limitação impede a aplicação do 

MDE nalguns Estados-Membros relativamente a diversas infrações aos DPI. Todavia, nalguns casos um 

MDE pode ainda assim ser emitido se a infração ao DPI for punível no Estado-Membro de emissão com 

pelo menos 12 meses de prisão, para além de que o Estado de execução pode depois pedir que a 

infração penal, na qual se baseia o MDE, também constitua uma infração nos termos da sua legislação 

nacional. 

Os dois instrumentos mais recentemente adotados relativos à prevenção do branqueamento de capitais, 

nomeadamente, a «Quarta Diretiva relativa à prevenção do branqueamento de capitais»
15

 e o 

Regulamento relativo às transferências de fundos»
16

, cobrem processos com origem na maioria dos tipos 

de atividades criminosas
17

. Os instrumentos, em princípio, abrangem processos com origem na infração 

aos DPI em linha, mas atualmente parece não haver exemplos concretos desse facto. 

O estudo também aborda diversos aspetos relacionados com as sanções penais no caso de infração aos 

DPI, que se encontram estabelecidas nas legislações nacionais dos Estados-Membros. As sanções 

penais não estão sujeitas a harmonização a nível da UE, mas como ilustrado em cima, o tipo de 

penalizações e as penalizações máximas desempenham simultaneamente um papel importante na 

aplicabilidade efetiva à infração aos DPI em linha das duas medidas legislativas da UE baseadas na lei, a 

DEI e o MED. O levantamento revela que o tipo de sanções penais e as sanções penais máximas para a 

                                                   
13

 Decisão-quadro do Conselho 2002/584/JAI, de 13 de junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-Membros, JO L 190 de 18.07.2002 

14
 Artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-quadro do Conselho relativa ao MDE. 

15
 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera 
o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão (Diretiva relativa à prevenção do 
branqueamento de capitais.) 

16
 Regulamento (UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo às informações 

que acompanham as transferências de fundos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1781/2006 (Texto relevante para 
efeitos do EEE), JO L 141 de 5.7.2015, pp. 1-18. 

17
 Ver a definição de «atividade criminosa» no artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva relativa à prevenção de branqueamento de 

capitais e, em especial, a definição de «infrações» na secção (f). 
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infração aos DPI variam consideravelmente nos Estados-Membros, nomeadamente as penas privativas 

de liberdade, nos casos em que sejam aplicáveis, que variam de 2 a 10 anos. Além disso, quando se trata 

de questões de se as infrações resultantes de negligência são puníveis e se as pessoas coletivas podem 

ser responsabilizadas por infrações penais, a situação jurídica nos Estados-Membros está longe de ser 

homogénea. 

Um capítulo específico contém alguns comentários conclusivos sobre a análise e sugere igualmente que 

há margem e necessidade para estudos mais aprofundados sobre vários dos tópicos debatidos.  

Os avanços tecnológicos tiveram um impacto e são suscetíveis de continuar a afetar a aplicação dos DPI 
em linha bem como a eventual infração aos DPI. O último capítulo identifica várias destas novas 
oportunidades e desafios, tais como a utilização da tecnologia de cifragem progressiva (blockchain), a 
utilização de grandes volumes de dados e as técnicas de filtragem e a privatização dos mecanismos de 
aplicação da lei através do recurso a mecanismos de retirada não judiciais. 
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