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RESUMO 
 
 
Contexto 
 
O setor em crescimento do comércio eletrónico criou grandes oportunidades para a economia global, bem 
como revolucionou a forma como as empresas comercializam e vendem bens e a forma como os 
consumidores os adquirem. À medida que as empresas têm aproveitado cada vez mais as oportunidades 
oferecidas pela Internet e pelo comércio eletrónico, as violações de propriedade intelectual (PI) em linha 
têm evoluído de forma semelhante. Concretamente, os infratores no âmbito da PI em linha têm utilizado 
a ausência de fronteiras da Internet para tirar proveito das fronteiras jurisdicionais que separam 
competências e mandatos entre autoridades de aplicação da lei e autoridades públicas responsáveis pelo 
combate à violação de PI em linha. Além disso, a constante inovação no domínio tecnológico promove a 
mobilidade, dificultando a deteção de provas eletrónicas da violação de PI em linha, bem como dos 
próprios infratores. Os serviços ocultos da Internet obscura estão a tornar-se mais atrativos para os 
criminosos (incluindo os criminosos no domínio da PI em linha), complicando ainda mais o processo de 
identificação de suspeitos e de obtenção de provas. 
 
Por conseguinte, o combate à violação de PI em linha exige cada vez mais cooperação e um intercâmbio 
de conhecimentos e informações entre organizações, reguladores e autoridades. 
 
O relatório do EUIPO de 2018, intitulado Study on Legislative Measures Related to Online IPR 
Infringements [«Estudo sobre medidas legislativas relacionadas com violações dos DPI em linha»](1), 
avaliou se e em que medida o atual quadro jurídico dos Estados-Membros da UE coloca à disposição 
dos titulares dos direitos ou das autoridades de aplicação da lei medidas legislativas que possam ser 
aplicadas para prevenir ou combater a violação dos DPI no ambiente em linha. O presente estudo 
centra-se nas medidas jurídicas aplicáveis à violação de PI em linha através do auxílio judiciário 
mútuo (AJM) e da cooperação judiciária internacional em processos cíveis, penais e administrativos. 
 
No geral, o comportamento ilícito 
relativamente à PI viola o direito civil em 
matéria de PI. Contudo, caso o 
comportamento ilícito seja suficientemente 
grave, tal comportamento pode também 
violar o direito penal em matéria de PI. Em 
conformidade com o artigo 61.º do Acordo 
sobre os Aspetos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio (Acordo TRIPS), a violação dos 
direitos de autor e a contrafação de marcas 
que constituam uma violação do direito civil 
podem constituir igualmente uma infração 
penal na qual tal violação é deliberada e 
numa escala comercial. Outros processos 
por violação de PI podem situar-se algures 
no meio e ser resolvidos ao nível 
administrativo, tais como pirataria 

 
 
( 1 ) EUIPO. (2018). Study on legislative measures related to online IPR infringements [«Estudo sobre medidas 
legislativas relacionadas com violações dos DPI em linha»]. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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deliberada em relação ao direito de autor, contrafação de uma marca que não ocorra numa escala 
comercial ou violação não intencional que ocorra numa escala comercial. As violações dos direitos de 
autor e crimes conexos praticados em linha podem enquadrar-se igualmente no âmbito de aplicação mais 
abrangente do cibercrime, conforme definido na Convenção sobre o Cibercrime, assinada em Budapeste. 
 
Neste contexto, o presente estudo demonstra como a cooperação internacional, através da utilização de 
procedimentos mais eficientes e medidas jurídicas, pode ser essencial para combater com êxito a violação 
de PI em linha. 
 
Metodologia 
 
O presente estudo visa identificar medidas jurídicas relacionadas com a cooperação judiciária 
internacional em processos por violação de PI em linha, bem como compreender os potenciais benefícios 
e insuficiências na execução e aplicação de tais medidas. O estudo abrange medidas de cooperação no 
domínio penal e civil (e, se pertinente, administrativo). A violação dos direitos de autor e a contrafação de 
marcas são a prioridade, embora o estudo aborde igualmente a violação de outros diretos de PI em linha 
(por exemplo, segredos comerciais, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas). 
 
O estudo tem como objetivo servir de instrumento prático. Por conseguinte, as medidas de cooperação 
existentes a nível internacional, tanto dentro como fora da UE, são apresentadas nas quatro áreas 
principais que se seguem: 
 

 
 
A recolha de dados incluiu diversos instrumentos: um estudo de análise documental, entrevistas e 
discussões no âmbito de grupos-alvo, bem como análise de processos. No início do projeto, o EUIPO 
entrou em contacto com um grupo de 13 peritos, participantes no grupo de juristas do EUIPO, para fazer 
parte de um grupo ad hoc de peritos que apoia a investigação. Foram identificados com base nos seus 
conhecimentos e experiência no âmbito da questão das violações de PI (em linha) e da cooperação 
judiciária internacional em Estados-Membros e países terceiros selecionados. O grupo ad hoc de peritos 
foi convidado a analisar e comentar a metodologia do projeto e a prestar apoio à investigação, 
nomeadamente participando em discussões no âmbito do grupo de peritos e em entrevistas em linha, bem 
como, sempre que possível, fornecendo exemplos de processos. Além do grupo ad hoc de peritos, o 
UNICRI entrou igualmente em contacto com outros peritos individuais para participarem nas entrevistas e 
fornecerem exemplos de processos. No total, foram obtidos e analisados 10 exemplos de processos. 
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Por fim, foram desenvolvidos dois processos fictícios com várias competências judiciárias (o primeiro 
relativo a medicamentos contrafeitos comercializados em linha e o segundo relacionado com a pirataria 
em Televisão via Protocolo Internet (IPTV)), a fim de demonstrar as complexidades da cooperação 
internacional em processos por violação de PI em linha e de orientar a análise das medidas e instrumentos 
jurídicos (no domínio civil, penal e administrativo) disponíveis para combater a violação de PI em linha. 
Os dois processos simulados foram criados com base em práticas ilegais comuns atuais; contudo, não 
fazem referência a quaisquer processos existentes. 
 
 
 
Principais conclusões 
 
Segundo os peritos entrevistados, duas das formas mais eficientes de cooperação internacional são 1) a 
cooperação informal entre investigadores e procuradores de diferentes países e 2) a cooperação 
voluntária por parte dos intermediários na Internet (por exemplo, prestadores de serviços) em países 
terceiros que decidam cooperar diretamente com um investigador ou procurador noutro país. 
 
O estudo analisa a forma como os atuais instrumentos e redes – tais como a «G7 24/7 Cybercrime 
Network» [«Rede de Cibercriminalidade 24/7 G7»] e a rede europeia de magistrados especializados em 
propriedade intelectual (EIPPN) – podem ser utilizados para agilizar a cooperação informal e voluntária e 
combater a violação de PI em linha. 
 
Nos casos em que não se encontra disponível nem a cooperação informal nem a cooperação voluntária, 
o passo mais eficiente que se segue consiste em fazer o máximo possível com (ou no âmbito de) uma 
única competência judiciária. Quando um processo por violação de PI em linha (no domínio civil ou penal) 
não possa avançar numa única competência judiciária, será necessária cooperação judiciária 
internacional formal. 
 

 
 
Uma cooperação judiciária internacional célere em processos cíveis por violação de PI em linha e um AJM 
em processos penais por violação de PI em linha são extremamente importantes. 
 
A cooperação internacional em matéria civil centra-se em questões transfronteiras típicas, incluindo a 
determinação da competência judiciária (internacional) e das regras relativas ao reconhecimento e à 

Colaboração 
voluntária

• A indústria, os organismos públicos e/ou outras entidades (tais como ONG) desenvolveram práticas em matéria de 
colaboração/cooperação voluntária, que são posteriormente respeitadas pela respetiva indústria na abordagem a 
determinadas violações de PI na Internet. Tais práticas permitem às autoridades nacionais obter certos tipos de 
informação ou solicitar medidas provisórias junto dos intervenientes nacionais ou internacionais (nomeadamente 
prestadores de serviços ou autoridades homólogas) de uma forma rápida e fácil.

Competênci
a judiciária 

única

• A autoridade nacional procura obter as provas necessárias e preparar o processo com base nas informações 
disponíveis no âmbito da sua própria competência judiciária, sem recorrer à cooperação com terceiros ou outros 
países.

Cooperação 
judiciária 

internacional

• Na grande maioria dos processos por violação de PI em linha, estão envolvidas mais competências judiciárias e, 
por conseguinte, é necessário recorrer à cooperação judiciária internacional.
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execução de decisões estrangeiras (em matéria civil e comercial); bem como em questões de auxílio 
judiciário internacional, incluindo a citação e notificação de atos e obtenção de provas junto de outros 
Estados. A cooperação em causa abrange igualmente outros assuntos, tais como a cooperação 
relacionada com ações (por exemplo, título executivo europeu para pedidos não contestados, injunção de 
pagamento europeia, processo europeu para ações de pequeno montante); a resolução alternativa de 
litígios (por exemplo, mediação em matéria civil e comercial); ou o congelamento transfronteiras de contas 
bancárias. 
 
Várias medidas de combate à violação de PI em linha são objeto de um pedido de cooperação judiciária: 
• Citação e notificação de atos, 
• Medidas inibitórias, 
• Confisco não baseado em condenação de nomes de domínio, 
• Confisco não baseado em condenação de produtos da contrafação ou produtos utilizados para 

cometer uma infração, 
• Apreensão de produtos ilícitos. 
 
No que diz respeito ao AJM em matéria penal, os Estados solicitam frequentemente auxílio para a 
notificação de atos judiciais, a extradição de alvos de investigação e a obtenção de provas para utilização 
na investigação e processamento judicial de processos penais. São utilizados os seguintes tipos de 
pedidos formais para AJM em matéria penal: 
 
• Citação e notificação de atos judiciais, 
• Obtenção de cópias de registos criminais, 
• Obtenção de depoimentos de suspeitos, testemunhas ou peritos, 
• Obtenção e apreensão de provas eletrónicas, 
• Pedido de interceção de telecomunicações, 
• Obtenção de informações junto de uma instituição financeira, 
• Obtenção de dados telefónicos, 
• Pedido de busca ou apreensão, 
• Pedido de observação transfronteiras, 
• Pedido de entrega controlada, 
• Pedido de equipa de investigação conjunta (EIC), 
• Pedido de investigação paralela, 
• Pedido de operação encoberta, 
• Apreensão de bens de origem criminosa, 
• Apreensão dos produtos do crime, 
• Extradição de reclusos, 
• Transferência de processos. 
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No geral, o estudo constatou que se encontra disponível uma grande variedade e número de 
instrumentos na UE e ao nível internacional destinados a agilizar a cooperação internacional, incluindo 

instrumentos jurídicos, bem como 
redes informais, portais e 
plataformas. 
 
Alguns instrumentos existem há 
vários anos (tal como as duas 
Convenções da Haia, de 1965 e 
1970, ou a Convenção relativa ao 
Auxílio Judiciário Mútuo, de 2000), 
enquanto outros são 
relativamente recentes [tal como 
o Regulamento (UE) 2018/1805 
relativo ao reconhecimento mútuo 
das decisões de apreensão e de 
perda]. Certos instrumentos estão 
limitados a um domínio de PI 
muito específico [por exemplo, a 
Convenção Medicrime, o 
Protocolo para a Eliminação do 

Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco (OMS) ou a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional] ou ainda são pouco conhecidos ou utilizados (por exemplo, a Convenção 
Europeia no Âmbito da Informação sobre o Direito Estrangeiro (STCE n.º 62)); por conseguinte, a sua 
aplicação efetiva em processos por violação de PI em linha ainda se encontra em fase de 
desenvolvimento. 
 
Uma série de medidas jurídicas existentes destinam-se especificamente a estabelecer, reforçar e 
harmonizar a proteção e aplicação da PI. Contudo, as disposições pertinentes, na maior parte dos casos, 
não abordam concretamente como prevenir ou combater a violação de PI em linha. As medidas jurídicas 
em causa muitas vezes apenas preveem requisitos mínimos, deixando assim margem para que cada país 
adote medidas nacionais específicas. Além disso, as medidas jurídicas existentes por vezes incidem num 
domínio específico de ilegalidade (por exemplo, a Convenção Medicrime), enquanto outras incidem 
em violações em linha num sentido mais lato (por exemplo, a Convenção sobre o Cibercrime). 
Adicionalmente, muitos procedimentos de auxílio judiciário mútuo foram concebidos antes do 
desenvolvimento da Internet, quando o volume de pedidos era muito inferior ao atual, e não se 
confrontavam com a natureza efémera das provas eletrónicas. 
 
Uma das preocupações frequentemente manifestadas pelos peritos está relacionada com os atrasos na 
execução ou a recusa de pedidos de auxílio judiciário por motivos contraditórios. Por vezes, tal deve-
se a imprecisões nos pedidos ou a uma falta de clareza no que diz respeito à ligação entre os factos 
apresentados no pedido e o auxílio solicitado; noutras ocasiões, deve-se a uma tradução de fraca 
qualidade. Um dos peritos indicou igualmente que as diferenças culturais podem contribuir em alguns 
casos. Segundo os peritos consultados, os recursos humanos limitados no âmbito das autoridades 
judiciárias competentes podem também afetar a cooperação internacional. Em determinados países, os 
procuradores têm competência para selecionar que processos devem avançar, tendo em vista a poupança 
de recursos. Os peritos de alguns países salientaram que podem abster-se de prosseguir processos que 
exijam cooperação internacional formal, uma vez que estes podem ser mais longos e complexos. Foram 
também mencionados recursos técnicos inadequados (por exemplo, equipamentos de 
videoconferência) e barreiras linguísticas. 
 
Ao nível internacional, já estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de melhorar o processo de auxílio 
judiciário mútuo formal, a fim de evitar atrasos na obtenção de informações eletrónicas críticas para a 
investigação de violações de PI em linha. Por exemplo, em março de 2018, os Estados Unidos da América 
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promulgaram a Lei sobre a clarificação da utilização legítima de dados no estrangeiro (Lei CLOUD), que 
autoriza a celebração de acordos bilaterais entre os EUA e os parceiros externos de confiança, o que 
permitirá que as autoridades de aplicação da lei munidas da autorização judiciária adequada se dirijam 
diretamente às empresas de tecnologia sediadas no outro país para acederem aos dados eletrónicos, ao 
invés de passarem pelo processo AJM mais moroso. Apesar de, em setembro de 2019, o Conselho da 
União Europeia ter adotado um mandato que autoriza a Comissão Europeia a negociar um acordo com 
os EUA ao abrigo da Lei CLOUD, ainda não foi alcançado, à data do presente estudo, um acordo bilateral 
entre os EUA e a UE nos termos da Lei CLOUD. 
 
Na UE, os instrumentos desenvolvidos recentemente contribuíram amplamente para a simplificação e 
agilização do processo para receção de informações e provas em resposta aos pedidos de auxílio 
judiciário mútuo formal no âmbito de processos penais (tal como a decisão europeia de investigação e o 
mandado de detenção europeu). 
No que respeita à cooperação internacional em processos de PI em matéria civil, a UE dispõe de 
instrumentos jurídicos para a obtenção de provas (por exemplo, o Regulamento (CE) n.º 1206/2001), para 
a citação e notificação de atos judiciais (por exemplo, o Regulamento (CE) n.º 1393/2007) e para o 
reconhecimento de decisões estrangeiras (por exemplo, o Regulamento Bruxelas I) que são aplicados de 
forma ampla e eficiente. Contudo, outros instrumentos da UE disponibilizados são utilizados de forma 
limitada, tais como o Regulamento (UE) n.º 655/2014 que estabelece um procedimento de decisão 
europeia de arresto de contas para facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos neste contexto. 
 
Por fim, a existência de várias redes especializadas dedicadas é amplamente reconhecida como sendo 
extremamente importante para o incentivo à cooperação internacional formal e informal, possibilitando o 
contacto direto, a partilha de conhecimentos e o intercâmbio célere de informações. No entanto, as redes 
são geralmente regionais, com disparidades entre as regiões, e não abrangem necessariamente todos os 
domínios (civil, administrativo, penal) nem têm necessariamente em conta as especificidades da Internet.  
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