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RESUMO 
 

 

 
O presente estudo e coletânea de jurisprudência oferecem uma panorâmica das medidas inibitórias 
estáticas e dinâmicas de bloqueio na UE e nos Estados-Membros estudados. A panorâmica tem por 
base questionários e uma análise comparativa da jurisprudência e do quadro jurídico dos Estados-
Membros estudados. 
 
A base jurídica das medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio encontra-se no artigo 18.º, n.º 1, da 
Diretiva sobre o comércio eletrónico, no artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva Sociedade da Informação e no 
artigo 11.º da Diretiva relativa aos DPI. A compatibilidade das medidas inibitórias de bloqueio com o 
direito da UE foi confirmada por vários acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 
que apoiam igualmente a disponibilidade de medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio. Contudo, 
embora estejam disponíveis medidas inibitórias estáticas de bloqueio em todos os Estados-Membros 
estudados, o mesmo não ocorre com as medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio ou, pelo menos, 
a sua disponibilidade ainda não foi testada nos tribunais em determinados Estados-Membros 
estudados. 
 
A disponibilidade de medidas inibitórias estáticas e dinâmicas de bloqueio depende, em grande 
medida, de um adequado equilíbrio dos direitos e interesses das pessoas afetadas pelas medidas. 
Este equilíbrio é alcançado tendo em consideração diferentes direitos fundamentais e a 
proporcionalidade global das medidas inibitórias. No geral, as medidas inibitórias estáticas e 
dinâmicas de bloqueio apenas devem estar disponíveis, de acordo com a doutrina de «justo 
equilíbrio» entre direitos fundamentais, caso se destinem estritamente a pôr termo à violação e caso 
não interfiram de forma desproporcionada com os direitos fundamentais, não imponham «obrigações 
excessivas» aos intermediários e abordem o risco de sobrebloqueio e sub-bloqueio. 
 
Os requisitos para a obtenção de uma medida inibitória de bloqueio diferem entre os Estados-
Membros estudados. No entanto, subsistem ainda alguns requisitos gerais e regras processuais 
comuns que são aplicáveis na maioria dos Estados-Membros em causa, incluindo a necessidade de 
demonstrar o estatuto do titular dos direitos e a titularidade de direitos, os elementos de prova da 
alegada violação, bem como a proporcionalidade, adequação e/ou razoabilidade da medida 
solicitada. 
 
Foram concedidas medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio na maioria dos Estados-Membros 
estudados, incluindo Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Reino 
Unido. Contudo, até à data, a quantidade de medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio emitidas nos 
Estados-Membros estudados tem sido limitada. Na maior parte dos Estados-Membros estudados, 
não existe um conceito jurídico explícito de «medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio». Por 
conseguinte, os tribunais têm concedido medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio – e definido os 
respetivos requisitos – com base numa interpretação abrangente das normas preexistentes. 
Enquanto subdivisão das medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio, determinados Estados-Membros 
estudados (Espanha, Irlanda e Reino Unido) disponibilizaram medidas inibitórias de bloqueio em 
tempo real, cujo principal objetivo consiste em limitar a violação dos direitos de eventos (desportivos) 
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ao vivo. Noutros Estados-Membros estudados, não se encontram disponíveis medidas inibitórias de 
bloqueio em tempo real ou, pelo menos, a sua disponibilidade ainda não foi testada nos tribunais. 
 
No que diz respeito ao âmbito de aplicação das medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio, a 
matéria, os intermediários visados, os sítios Web visados, bem como o âmbito temporal e territorial, 
variam, em diferentes graus, consoante o Estado-Membro estudado. O alvo principal das medidas 
em causa nos Estados-Membros estudados é a violação dos direitos de autor; contudo, não parece 
existir qualquer limitação específica quanto à matéria que pode ser abrangida por uma medida 
inibitória dinâmica. Do mesmo modo, apesar de, na maioria dos Estados-Membros estudados, terem 
sido habitualmente concedidas medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio contra fornecedores de 
serviços de acesso à Internet, tais medidas podem ser utilizadas contra qualquer parte que seja 
considerada um intermediário na aceção do artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva Sociedade da Informação e 
do artigo 11.º da Diretiva relativa aos DPI. Na maior parte dos Estados-Membros estudados, não 
existem limitações quanto ao número de sítios Web que podem ser bloqueados. A lei não 
regulamenta as medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio nem a sua duração na maioria dos 
Estados-Membros estudados; contudo, tais medidas podem ser limitadas no tempo mediante 
decisões judiciais. No geral, as medidas inibitórias podem ordenar o bloqueio de conteúdo 
independentemente do local onde a violação ocorreu ou da localização dos utilizadores que acedem 
ao conteúdo ilícito, desde que as atividades visem os consumidores e utilizadores de Internet dos 
Estados-Membros. 
 
No que diz respeito às medidas inibitórias estáticas e dinâmicas de bloqueio nos Estados-Membros 
estudados, não existem regras processuais específicas relativas aos requisitos para elementos de 
prova, nem relativas à admissibilidade dos mesmos. 
 
A aplicação de medidas inibitórias de bloqueio centra-se maioritariamente em soluções técnicas 
e nos custos de aplicação. Na maior parte dos Estados-Membros estudados, a medida inibitória 
estipula, geralmente, a solução técnica a aplicar. Se não for esse o caso (tal como ocorre na 
Dinamarca, na Espanha, na França, na Itália, e na Suécia), os tribunais podem, todavia, propor 
soluções técnicas para satisfazer o âmbito de aplicação da medida inibitória. O bloqueio tanto do 
endereço IP como do sistema de nomes de domínio (DNS) são as soluções técnicas mais comuns 
aplicadas pelas medidas inibitórias de bloqueio nos Estados-Membros estudados. Os Estados-
Membros estudados têm tratado a repartição dos custos decorrentes da aplicação de medidas de 
bloqueio de forma bastante inconsistente. Numa grande parte dos Estados-Membros estudados, os 
intermediários suportam os custos decorrentes da aplicação de uma medida inibitória de bloqueio. 
Num pequeno número de Estados-Membros estudados, os custos podem ser partilhados entre o 
intermediário e os titulares dos direitos ou imputados apenas aos intermediários. 
 
As ações de acompanhamento das medidas inibitórias dinâmicas de bloqueio desempenham 
um importante papel na eficácia das medidas e no equilíbrio global dos interesses. Em determinados 
Estados-Membros estudados, estão disponíveis procedimentos específicos para a renovação, 
atualização ou prorrogação das medidas inibitórias estáticas e dinâmicas de bloqueio, enquanto 
noutros não estão disponíveis. Neste contexto, não parecem existir quaisquer distinções específicas 
entre as regras processuais para a renovação e atualização das medidas inibitórias estáticas e 
dinâmicas nos Estados-Membros estudados. Além disso, os Estados-Membros estudados não 
dispõem de quaisquer procedimentos específicos para converter uma medida inibitória estática de 
bloqueio numa dinâmica, sendo necessário iniciar um novo procedimento quanto ao fundamento. 
Adicionalmente, a maioria dos Estados-Membros estudados prevê a aplicação do despacho, de 
multas e de sanções pecuniárias compulsórias. Por fim, encontram-se disponíveis recursos para 
contestar as medidas inibitórias de bloqueio em todos os Estados-Membros estudados ao abrigo das 
regras tradicionais de processo civil. Os recursos encontram-se geralmente à disposição dos 
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intermediários e dos presumíveis infratores afetados pela medida inibitória. Em alguns Estados-
Membros estudados, os recursos em questão estão igualmente à disposição de cada utilizador de 
Internet afetado ou, em determinados Estados-Membros estudados, através de ações coletivas. 
 
Aquando da discussão do âmbito de aplicação extraterritorial das medidas inibitórias contra 
intermediários em linha, a recente jurisprudência do TJUE concluiu que o direito da UE não impõe 
nem impede medidas a nível mundial. Pelo contrário, cabe aos tribunais nacionais decidir se é 
possível impor medidas inibitórias extraterritoriais de acordo com o próprio equilíbrio dos direitos 
fundamentais e a respetiva aplicação de normas internacionais. Neste contexto, as medidas 
inibitórias de bloqueio devem ser direcionadas e específicas com um âmbito de aplicação territorial 
que não seja mais amplo do que o necessário para alcançar o seu objetivo, de acordo com o equilíbrio 
dos direitos fundamentais e o direito internacional, incluindo a doutrina da cortesia. 
 
A jurisprudência em matéria de bloqueio estático e dinâmico apresenta diversos casos de 
entrelaçamento jurídico entre tribunais nacionais de diferentes Estados-Membros estudados. O 
entrelaçamento jurídico pode ser considerado uma forma de cooperação transfronteiriça informal e 
ocorrer quando os tribunais nacionais fazem referência a decisões de outras jurisdições. 
 
Um importante fator adicional para a avaliação da disponibilidade, do âmbito de aplicação e da 
proporcionalidade das medidas inibitórias de bloqueio é a sua eficácia na redução dos casos de 
violação. Geralmente, na maioria dos Estados-Membros estudados, a eficácia das medidas inibitórias 
de bloqueio não é avaliada de forma explícita. Pode não ser necessário 100 % de êxito em termos 
de eficácia, desde que a solução dissuada consideravelmente os utilizadores de Internet de aceder 
ao conteúdo ilícito. Em determinadas jurisdições, considera-se que a eficácia é um requisito adicional 
para a justificação de medidas inibitórias de bloqueio direcionadas e específicas que proporcionam 
um equilíbrio justo aos direitos fundamentais e impõem obrigações proporcionadas e que não sejam 
excessivas aos fornecedores de acesso e outros intermediários. 
 
A panorâmica das medidas inibitórias estáticas e dinâmicas de bloqueio na UE e nos Estados-
Membros estudados apresenta uma complexa teia de diversas abordagens nos Estados-Membros 
da UE que é, por vezes, difícil de destrinçar. Perante este quadro, o presente estudo fornece um 
conjunto de resultados essenciais que pode servir de referência para o posterior desenvolvimento de 
políticas e práticas no domínio em questão. 


