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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sequência de um acórdão recente do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 
proferido no processo C-176/03, a Comissão apresentou uma proposta de directiva relativa às
medidas penais destinadas a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual 
(DPI), ao abrigo do artigo 95º do Tratado. 

Sem prejuízo das competências da Comissão dos Assuntos Jurídicos, cabe assinalar que 
persistem sérias dúvidas acerca da interpretação lato sensu que a Comissão Europeia faz do 
acórdão na Comunicação COM(2005)583 e, consequentemente, sobre a base jurídica da 
proposta.

Em relação às questões que se inscrevem na competência da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, os principais elementos a tomar em consideração são os seguintes:
(a) o objectivo da directiva;
(b) a definição de "escala comercial";
(c) a definição de "violação intencional de um direito de propriedade intelectual";
(d) a criminalização de cumplicidade e instigação;
(e) as equipas conjuntas de investigação;
(f) os direitos fundamentais.

Objectivo

O objectivo do texto legislativo consiste em fazer frente à contrafacção e à pirataria, em 
particular no domínio da música, dos artigos de luxo, das indústrias de confecção e nos 
sectores com eles relacionados. Todavia, persistem sérias dúvidas quanto aos possíveis efeitos 
desta directiva se as medidas de luta contra a contrafacção e a pirataria se generalizarem no 
sentido de serem aplicáveis a todas as formas de DPI. Cumpre enfatizar que as infracções 
perpetradas contra determinados DPI variam em natureza e modo, o que significa que as 
pertinentes medidas de combate devem ser diversas. Há uma destrinça entre contrafacção de 
direitos de patente no decurso normal da actividade industrial, tal como o desenvolvimento 
legítimo de produtos, e a contrafacção e a pirataria com intenção deliberada de fraude. Para a 
contrafacção de patentes existem acções de direito civil e os presumíveis infractores de 
patentes não devem ser equiparados a delinquentes, como meros autores de pirataria ou de 
contrafacção. É possível que uma empresa necessite infringir intencionalmente uma patente 
para demonstrar que a mesma não é válida e isso contribui para a inovação. Neste contexto, a 
infracção deve continuar a ser regida pelo direito civil, como é actualmente o caso, excepto 
quando constitua uma ameaça séria à saúde ou à segurança públicas.

Escala comercial

A referência a "escala comercial" foi introduzida, mas não definida, pelo Acordo sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo 
ADPIC). Todavia, a linguagem deste acordo, o emprego desta expressão ao longo de toda a 
redacção do Acordo e o contexto contribuem para a interpretar. Refere-se a uma infracção
com intuito lucrativo que cause directamente prejuízos significativos ao titular de um DPI; o 
intercâmbio não lucrativo entre particulares de conteúdos adquiridos legalmente deve ser 
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excluído do âmbito de aplicação da directiva.

Tendo em conta que a proposta legislativa tem por objectivo penalizar unicamente as 
violações numa escala comercial, é essencial dispor de uma definição clara da referida escala 
a fim de evitar incerteza jurídica. Não é possível tomar como padrão a prática dos 
Estados-Membros neste domínio pois ela varia de um Estado-Membro para outro.

Violação intencional de um DPI

Apenas os actos conscientes e intencionais podem ser sancionados com medidas penais; o 
conceito abrange unicamente os casos em que o infractor tem consciência de estar a infringir 
deliberadamente um DPI e age de modo deliberado, premeditado e doloso. A distinção é 
necessária pois uma infracção não deve ser considerada intencional pelo simples facto de 
fazer parte de uma actividade deliberada, como escutar música ou ver filmes.

Cumplicidade e instigação

É importante distinguir entre a contrafacção de patentes cometidas no decurso normal de uma 
actividade comercial  (desenvolvimento legítimo de produtos) e a contrafacção e pirataria 
com intenção fraudulenta e deliberada, frequentemente perpetradas por organizações 
criminosas. As sanções penais por cumplicidade e instigação à prática de qualquer acto 
criminoso devem ser reservadas para os delitos mais graves. Penalizar a cumplicidade e a 
instigação afigura-se desproporcionado no caso de violação dos direitos de propriedade 
intelectual. A Carta dos Direitos Fundamentais deve ser respeitada na íntegra, em particular o 
nº 3 do artigo 49º que estatui que "As penas não devem ser desproporcionadas em relação à 
infracção".

Equipas comuns de investigação

O artigo 7º autoriza que os peritos e os representantes dos titulares dos direitos de propriedade 
intelectual possam coadjuvar na investigação. Impõe-se aqui alguma prudência porquanto é o 
titular do DPI quem pode identificar, indubitavelmente, os seus bens e produtos.

Em primeiro lugar, tendo em conta que é o titular do DPI que está habilitado a autorizar ou 
proibir o uso da sua propriedade intelectual - e também por imperativos de protecção do 
titular do DPI - só os representantes do titular devidamente autorizados e devidamente 
mandatados devem poder dar o seu contributo à equipa de investigação. Em segundo lugar, a 
assistência prestada quer pelo o titular do DPI quer pelo seu representante deve ser limitada a 
fim de evitar a "privatização" do processo penal. Um intervenção mais extensa ou mais activa 
dos titulares de DPI comportaria um risco para uma investigação equitativa e imparcial e para 
o processo penal.

Direitos Fundamentais

A definição dos delitos penais e das sanções, a investigação e o processo judicial devem
respeitar, na íntegra, a Carta dos Direitos Fundamentais. Merecem, neste contexto, uma 
atenção especial os seguintes artigos da Carta; o artigo 8º sobre a protecção de dados pessoais, 
o artigo 47º sobre o direito a um tribunal imparcial e o artigo 49º sobre os princípios da 
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legalidade e da proporcionalidade dos delitos e das penas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 9

(9) Para facilitar as investigações ou a 
instauração de procedimentos penais 
relativos a infracções em matéria de 
propriedade intelectual, estas não devem 
depender da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção.

Suprimido

Justificação

As autoridades incumbidas da investigação penal não devem poder agir por iniciativa 
própria antes da apresentação de queixa pelo titular dos direitos; uma vez que as disposições 
em matéria de licença não são publicitadas, assiste ao titular dos direitos o direito 
fundamental de dispor dos seus direitos como pretender.

Alteração 2
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) A definição dos delitos penais e das 
sanções, a investigação e o processo 
judicial devem respeitar, na íntegra, a 
Carta dos Direitos Fundamentais.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 3
Artigo 1, parágrafo 1

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito
dos direitos de propriedade intelectual.

A presente directiva estabelece medidas 
penais necessárias para combater e 
dissuadir a infracção intencional dos 
direitos de propriedade intelectual numa 
escala comercial.

Justificação

Esta alteração repõe a formulação utilizada no Acordo ADPIC (artigo 6º1) no qual a 
proposta se escora.

Alteração 4
Artigo 1, parágrafo 2

Estas medidas aplicam-se aos direitos de 
propriedade intelectual previstos na 
legislação comunitária e/ou na legislação 
nacional dos Estados-Membros.

A directiva harmoniza estas medidas penais 
à escala da União Europeia quando 
necessário para combater as infracções
intencionais de direitos de propriedade 
intelectual cometidas por organizações de 
delinquentes ou quando as referidas 
infracções contenham um risco para a 
saúde ou para a segurança.

Justificação

Esta alteração repõe a formulação utilizada no Acordo ADPIC (artigo 6º1) no qual a 
proposta se escora. 

Alteração 5
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo)

Sem prejuízo das medidas já em vigor nos 
Estados-Membros, as medidas previstas na 
presente directiva aplicam-se apenas às 
infracções intencionais perpetradas contra 
marcas comerciais incluindo a 
contrafacção ou a pirataria de direitos de 
propriedade intelectual.

Justificação

Há uma destrinça entre contrafacção de direitos de patente no decurso normal da actividade 
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industrial, tal como o desenvolvimento legítimo de produtos, e a contrafacção e a pirataria 
com intenção deliberada de fraude. Para a contrafacção de patentes existem acções de 
direito civil e os presumíveis infractores de patentes não devem ser equiparados a 
delinquentes, como meros autores de pirataria ou de contrafacção. Os casos de contrafacção 
de patentes interfeririam assim com o direito civil dos Estados-Membros.

Alteração 6
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo)

O intercâmbio não lucrativo entre 
particulares de conteúdos adquiridos 
legalmente não se inclui âmbito de 
aplicação da directiva.

Justificação

O objectivo da proposta consiste em penalizar apenas as infracções quando cometidas numa 
escala comercial (artigo 3º).

Alteração 7
Artigo 2, título

Definição Definições

Justificação

Será conveniente incluir a definição de contrafacção, de importância capital para a 
aplicação da presente proposta de directiva. A aplicação de sanções apenas será possível se 
existir uma definição clara da noção de contrafacção, que deve abarcar todas as formas de 
lesão dos direitos de propriedade intelectual e, inclusivamente, a detenção de mercadorias 
que tenham sido objecto de contrafacção.

Alteração 8
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos da presente directiva, 
"infracção cometida numa escala 
comercial"consiste na violação de um 
direito de propriedade intelectual, com 
intuito lucrativo, e que cause um prejuízo 
directo significativo ao titular desse direito.
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Justificação

Embora tendo em conta que a proposta tem por objectivo penalizar unicamente as infracções 
cometidas numa escala comercial (artigo 3º), este conceito não se encontra definido. É 
essencial dispor de uma definição clara, a fim de evitar incerteza jurídica. Embora o Acordo 
ADPIC não defina o que se entende por"escala comercial", o contexto do acordo, o emprego 
desta expressão ao longo de todo o texto e a análise do processo negocial do ADPIC tornam 
a definição clara.

Alteração 9
Artigo 2, parágrafo 1 ter (novo)

Para efeitos de aplicação da presente 
directiva, entende-se por "violação 
intencional de um direito de propriedade 
intelectual" a violação deliberada e 
consciente desse direito.

Alteração 10
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos da aplicação da presente 
directiva, a "contrafacção", abrange as 
seguintes acções:
a) deter sem motivo legítimo, importar sob 
qualquer regime aduaneiro ou exportar 
mercadorias apresentadas com uma marca 
contrafeita;
b) colocar à venda ou vender mercadorias 
apresentadas com uma marca contrafeita
c) reproduzir, imitar, utilizar, apor, 
suprimir, modificar uma marca, uma 
marca colectiva ou uma marca colectiva de 
certificação, com violação dos direitos 
conferidos pelo seu registo e das proibições 
decorrentes do mesmo;
d) entregar um produto ou prestar um 
serviço, deliberadamente com uma marca 
registada diferente da do produto ou 
serviço encomendado.
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Justificação

Será conveniente incluir a definição de contrafacção, de importância capital para a 
aplicação da presente proposta de directiva. A aplicação de sanções apenas será possível se 
existir uma definição clara da noção de contrafacção, que deve abarcar todas as formas de 
lesão dos direitos de propriedade intelectual e, inclusivamente, a detenção de mercadorias 
que tenham sido objecto de contrafacção.

Alteração 11
Artigo 3

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como a tentativa, a 
cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal a violação 
intencional de um direito de propriedade 
intelectual cometida a uma escala comercial, 

Justificação

As sanções penais por cumplicidade e instigação à prática de qualquer acto criminoso devem 
ser reservadas para delitos mais graves. Penalizar a cumplicidade e a instigação afigura-se 
desproporcionado no caso de violação dos direitos de propriedade intelectual.

Alteração 12
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros velarão ainda para 
que a tentativa, a ajuda ou a cumplicidade 
e instigação à perpetração de tais 
infracções sejam tratadas como delitos 
penais, quando a tentativa, a ajuda, a 
cumplicidade ou a instigação:
a) tiverem por propósito contribuir para o 
crime organizado, ou
b) constituam uma ameaça séria à saúde 
ou à segurança.
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Justificação

É importante distinguir entre a contrafacção de patentes cometidas no decurso normal de 
uma actividade comercial (desenvolvimento legítimo de produtos) e a contrafacção e 
pirataria com intenção fraudulenta e deliberada, frequentemente perpetradas por 
organizações criminosas. As sanções penais por cumplicidade e instigação à prática de 
qualquer acto criminoso devem ser reservadas para os delitos mais graves. Penalizar a 
cumplicidade e a instigação afigura-se desproporcionado no caso de violação dos direitos de 
propriedade intelectual.

Alteração 13
Artigo 3, parágrafo 1 ter (novo)

Não serão aplicadas sanções penais aos 
casos de importação paralela de bens 
originais que tenham sido comercializados 
no território de um país terceiro com o 
acordo do titular do direito de propriedade 
intelectual.

Alteração 14
Artigo 4, nº 2, frase introdutória

2. Para as infracções previstas no artigo 3º, 
os Estados-Membros estabelecerão que 
serão também aplicáveis as seguintes 
sanções nos casos apropriados:

2. Para as infracções previstas no artigo 3º, 
os Estados-Membros estabelecerão que 
serão também aplicáveis as seguintes 
sanções nos casos apropriados, quando o 
interesse público o exigir:

Justificação

Trata-se de violações importantes dos direitos fundamentais, pelo que é conveniente que 
sejam justificadas pelo interesse comum.

Alteração 15
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) Destruição dos bens que violam o direito 
de propriedade intelectual;

a) Destruição rápida de todos os bens que 
violam o direito de propriedade intelectual, 
salvaguardado o depósito, sem caução, de 
elementos que possam ser utilizados como 
prova;
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Justificação

A bem da segurança, é proposta a destruição rápida e integral dos bens que constituem 
violação do direito de propriedade intelectual, com excepção dos elementos necessários às 
necessidades da investigação. Esta medida evita igualmente a incursão em despesas de 
depósito pesadas e caras. A visualização dos produtos em questão pode ser efectuada 
fotografando-os no momento da sua descoberta. Se for caso disso, a destruição dos produtos 
pode estar condicionada ao consentimento ou à ausência de oposição por parte da pessoa em 
causa, no caso de ser identificado, sem que isso seja equivalente ao reconhecimento da sua 
culpabilidade.

Alteração 16
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) uma decisão exigindo ao autor da 
infracção que pague os custos do depósito 
dos bens apreendidos.

Justificação

A título de sanção complementar, deve existir a possibilidade de condenar o autor da 
contrafacção ao pagamento das despesas de depósito dos bens conservados para as 
necessidades da investigação, na medida em que tais despesas podem ser consideráveis, 
quando os produtos conservados, ainda que em pequena quantidade, forem volumosos e as 
investigações forem longas.

Alteração 17
Artigo 5, nº 2

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;

No caso de serem aplicadas sanções 
pecuniárias, os tribunais de cada 
Estado-Membro fixarão o montante das 
multas, tendo em conta o dano causado, o 
valor dos bens objecto da infracção ou o 
lucro dela emergente, tomando sempre em 
consideração, como factor principal, a 
situação económica do infractor, avaliada 
com base no seu património, rendimentos, 
obrigações familiares, dependentes, e 
demais circunstâncias pessoais.

b) De um máximo de, pelo menos, 300 000 
euros para os casos mencionados no nº 1.
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Justificação

O estabelecimento de montantes fixos para as multas aplicáveis às violações de direitos de 
propriedade intelectual previstas no artigo é excessivamente rígido, sendo provavelmente 
difícil de conciliar com o princípio de subsidiariedade. A alteração ajusta, deste modo, tal 
princípio com o objectivo de harmonização prosseguido pela proposta.

Alteração 18
Artigo 6

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa na 
acepção da Decisão-Quadro … relativa à 
luta contra a criminalidade organizada, 
bem como quando tais infracções implicam 
um risco para a saúde ou para a segurança 
das pessoas.

Os Estados-Membros - sem desrespeito dos 
direitos fundamentais - devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções constituam um crime grave, bem 
como quando tais infracções implicam um 
risco para a saúde ou para a segurança das 
pessoas.

Justificação

Afigura-se preocupante que o artigo 6º se restrinja às infracções cometidas unicamente no 
âmbito da "criminalidade organizada". Este artigo apenas se revestirá de utilidade se se 
aplicar a todas as infracções que causam graves prejuízos comerciais aos titulares do direito, 
independentemente de aquelas serem ou não cometidas no quadro da criminalidade 
organizada. Convém, por conseguinte, suprimir, no artigo 6º da proposta de 
directiva-quadro, a referência à "criminalidade organizada" e substituí-la por "crimes 
graves".

Alteração 19
Artigo 7

Os Estados-Membros tomarão providências 
para que os titulares de direitos de 

Os Estados-Membros tomarão providências 
para que os titulares de direitos de 
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propriedade intelectual em causa ou os seus 
representantes, bem como os peritos, 
possam dar o seu contributo para as 
investigações conduzidas por equipas 
comuns de investigação sobre as infracções 
a que se refere o artigo 3º.

propriedade intelectual em causa ou os seus 
representantes, bem como os peritos,
devidamente mandatados, facultem 
informações às equipas comuns de 
investigação que investigam as infracções a 
que se refere o artigo 3º.

Justificação

A redacção deste artigo é demasiado vaga. É legítimo que o tribunal permita que cada uma 
das partes tenha os seus próprios peritos. Todavia, a intervenção directa de representantes 
dos titulares dos DPI nas investigações deve ser limitada, pois de outro modo os titulares dos 
direitos podem comprometer o procedimento penal, pondo em causa a imparcialidade e a 
justeza da investigação. O texto proposto pela Comissão é desproporcionado pois cometeria 
aos tribunais a sua interpretação. 

Alteração 20
Artigo 7, parágrafo 1 bis (novo)

O artigo 8º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia que 
incide sobre a protecção dos dados pessoais 
e a Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1 devem ser 
integralmente respeitados no decurso da 
investigação e do processo judicial.
___________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Justificação

O artigo 8º da Carta estipula que "Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de 
carácter pessoal que lhes digam respeito" e que "Esses dados devem ser objecto de um 
tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com 
outro fundamento jurídico previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos 
dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação". A directiva tem 
por objectivo proteger os direitos e as liberdades das pessoas singulares no que diz respeito 
ao processamento de dados pessoais estabelecendo para o efeito directrizes que permitem 
determinar quando é que o referido tratamento é legítimo.
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Alteração 21
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3º não 
depende da declaração ou da acusação feitas 
por uma pessoa que tenha sido vítima da 
infracção, pelo menos se os factos tiverem 
sido cometidos no território do 
Estado-Membro.

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3º pode 
ser exercida inclusivamente no caso de não 
existir uma declaração ou acusação feita por 
uma pessoa que tenha sido vítima da 
infracção, pelo menos se os factos tiverem 
sido cometidos no território do 
Estado-Membro.

Justificação

Sem deixar de especificar as condições de instauração de procedimentos penais, esta 
alteração preserva a flexibilidade da formulação proposta. É muito importante, 
designadamente quando haja ameaça à saúde pública, caso em que o titular do direito seria 
indeterminado, que seja possível instaurar o procedimento penal independentemente da 
existência, ou não, de uma declaração da vítima da infracção.
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