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Resumo 

 

 

O Direito de Autor é muitas vezes visto como uma entidade autónoma incrustada na 

realidade jurídica, as suas normas são tidas como que pertencendo a um corpus 

aristocrático, desgarrado e com vida própria no mundo do Direito, mas a ordem jurídica 

é una e o Direito de Autor não é  absoluto, sendo o seu conteúdo resultante de um 

somatório das componentes positivas e negativas. Para o resultado, na delimitação e 

compreensão do Direito, tanto contribuem os poderes e faculdades como as exceções e 

limites, quer intrínsecos quer extrínsecos ao próprio Direito de Autor. Partindo da regra, 

que é a liberdade, e da génese e razão de ser do Direito de Autor, passando pela sua 

crescente hipertrofia impulsionada e ditada, as mais das vezes, por interesses alheios ao 

criador intelectual, analisam-se as fronteiras do Direito de Autor, quer impostas pela 

própria regra da liberdade quer pelos Direitos humanos codificados, que 

necessariamente a refletem. 

 

O espaço de liberdade foi-se contraindo na razão inversa da expansão do monopólio 

conferido ao titular dos direitos de exploração. Por outro lado, o Direito de Autor 

construído com o fim último de, recompensando o autor pelo seu labor intelectual, 

incentivar o progresso da sociedade, vê-se refém dos interesses das editoras, produtoras 

e outras para quem o autor foi por vezes compelido, para que a sua obra visse a luz do 

dia, a transferir os direitos patrimoniais. A contracção do espaço de liberdade reduz-se 

tendencialmente ao gozo passivo dos bens culturais.  

 

 

 

Palavras-chave: Direito de Autor, Exceções e limites, Limites intrínsecos e extrínsecos, 

Direitos Humanos. 
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Abstract 

 

 

Copyright is often seen as an autonomous entity embedded in the legal reality, its rules 

are considered to be a part of an aristocratic, detached body with a life of its own in the 

world of Law, but the legal system is one and Copyright is not an absolute, being its 

content the result of the sum of positive and negative components. For the result, in 

drawing boundaries and understanding Law, both powers and faculties as well as 

exceptions and limitations, either intrinsic or extrinsic to Copyright itself, give a 

contribution. Based on the rule which is freedom, as well as on the origin and purpose 

of Copyright, covering its growing hypertrophy, often driven and imposed by interests 

alien to the intellectual creator, the boundaries of Copyright are analysed, either 

imposed by the rule of freedom itself or by the coded human Rights, which necessarily 

reflect it. 

The area of freedom has been contracting itself inversely to the expansion of the 

monopoly granted to the holder of economical exploitation rights. On the other hand, 

Copyright built with the ultimate purpose of encouraging the progress of society, by 

rewarding the author for his intellectual labour, becomes a hostage of publishers, 

producers and other companies' interests for whom the author was sometimes compelled 

to transfer its economical exploitation rights so that his work could see the light of day. 

The area of freedom, due to its continuous contraction, tends to be reduced to the 

passive enjoyment of cultural assets. 

 

 

Key words: Copyright, Exceptions and limitations, Intrinsic and extrinsic limits, 

Human Rights. 
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"Não o prazer, não a glória, não o poder: a 

liberdade, unicamente a liberdade”. 

 

"Na prática, o alcance da argumentação pública 

poderá ser limitado pela maneira como as pessoas 

leem o mundo em que vivem, e se é verdade que a 

posicionalidade exerce uma poderosa influência ao 

contribuir para obscurecer esse mesmo entendimento 

do mundo, então, temos diante de nós um tema que 

reclamará uma atenção particular, sempre que 

queiramos aquilatar das dificuldades que, qual 

desafio, terão que ser enfrentadas no processo de 

avaliação da justiça e da injustiça." 

 

 
 

 

 

PESSOA, Fernando, Livro do Desassossego, edi. Richard Zenith, Assírio 
& Alvim, Lisboa, 4ª edi. 2011, p. 62. 
SEN, Amartya, A Ideia de Justiça, trad. Nuno Castello-Branco Bastos, 
Almedina, Coimbra, 2010, p.238. 
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1. Introdução 

 

 

O Direito de Autor é muitas vezes visto como uma entidade autónoma incrustada na 

realidade jurídica, as suas normas são tidas como que pertencendo a um corpus 

aristocrático, desgarrado e com vida própria no mundo do Direito, mas a ordem jurídica 

é una e o Direito de Autor não é absoluto, sendo o seu conteúdo resultante das 

componentes positivas e negativas. Para o resultado, na delimitação e compreensão do 

Direito, tanto contribuem os poderes e faculdades como as exceções e limites, quer 

intrínsecos quer extrínsecos ao próprio Direito de Autor. Partindo da regra, que é a 

liberdade, e da génese e razão de ser do Direito de Autor, passando pela sua crescente 

hipertrofia impulsionada e ditada, as mais das vezes, por interesses alheios ao criador 

intelectual, analisam-se as fronteiras do Direito de Autor, quer impostas pela própria 

regra da liberdade quer pelos Direitos humanos, que necessariamente a refletem. 

 

O espaço de liberdade foi-se contraindo na razão inversa da expansão do monopólio 

conferido ao titular dos direitos de exploração. Por outro lado, o Direito de Autor 

construído com o fim último de incentivar o progresso da sociedade, recompensando o 

autor pelo seu labor intelectual, vê-se refém dos interesses das editoras, produtoras e 

outras para quem o autor é por vezes compelido, por razões de sobrevivência ou para 

que a sua obra veja a luz do dia, a transferir os direitos patrimoniais. A contração do 

espaço de liberdade reduz este, tendencialmente, ao gozo passivo dos bens culturais.  

 

No mundo digital, determinado pela nova realidade comunicacional trazida pela rede, o 

Direito de Autor, que iniciou o seu percurso há mais de 300 anos, face ao actual 

desequilíbrio entre a proteção dos interesses privados e a proteção dos interesses da 

sociedade é colocado perante o velho dilema evolucionista, que permite apenas uma de 

duas soluções: adaptar-se ou extinguir-se. 
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2. A génese 

2.1. As origens nacionais 
 

 

A proteção do autor1 tem na sua génese a crescente facilidade de reprodução das obras, 

designadamente das obras literárias, decorrente da invenção, ca. 1450, da impressão 

com caracteres móveis atribuída a Johannes Gutenberg. O livro, que até então era um 

bem escasso, fruto do trabalho de copistas2, passa a estar acessível a um maior número 

de pessoas. 

 

E se de início, de uma forma individualizada, se concedem privilégios de impressão, 

privilégios de livros e privilégios a autores3 protegendo o impressor, no primeiro caso, 

da concorrência em determinado território, garantindo desta forma o retorno do seu 

investimento, ou, no segundo caso, por forma a remunerar ou compensar um tradutor, 

de que é exemplo o privilégio concedido em 1502, pelo Rei D. Manuel I a Valentim 

Fernandes para a edição da tradução do “Livro de Marco Polo”, ou, no último caso, um 

autor pelo trabalho realizado numa determinada obra, de que é exemplo nacional 

(dissonante, porquanto o beneficiado e detentor do privilégio não é um impressor mas 

sim um autor, e o privilégio conferido abarca todas as suas obras, presentes e futuras) o 

privilégio concedido em 1537, por D. João III a um autor cego, Baltazar Dias4, 

posteriormente e com carácter geral em Inglaterra, na sequência da revogação em 1695 
                                                
1 E consequente responsabilização pelos seus escritos, após a queda da censura até então realizada pelos impressores 
e editores. "After the fall of censorship, a solution without the author was inconceivable". Ver PETRI, Gunnar, 
Transition from guild regulation to modern copyright law, in AA.VV., "Global Copyright: Three Hundred Years 
Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace", Coord. Lionel Bently, Uma Suthersanen, Paul Torremans, 
ALAI, Edward Elgar Publishing Limited, Glos, UK, 2010, p. 110, sobre a relação causal entre a abolição da censura, 
o fim da utilidade das guildas de editores e impressores enquanto centros de controlo do teor das obras publicadas e o 
nascimento do Direito de Autor na Inglaterra, França, Alemanha e Suécia. 
2VERGER, Jacques, Homens e Saber na Idade Média, trad. Carlota Boto, Bauru, São Paulo 1999. Cap. III, "Os livros 
na Idade Média", disponível em http://escritoriodolivro.com.br/historias/idademedia.html, acedido em 6 de fevereiro 
de 2012.  
3LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2011, p. 22 
4Carta de privilégio para a impressão de livros concedida por D. João III a Baltazar Dias em 1537, in AA.VV., 
APDI, "Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VIII, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2009, pág. 481. Corroborando a tese defendida por Gunnar Petri, citado, de que a concessão dos privilégios 
de impressão têm na sua base a imposição da censura por "Raisons d'Etat", o privilégio concedido a Baltazar Dias 
dispõe que:  
 

 "[P]orém se ele fizer algumas obras que toquem em coisa de nossa santa fé não se imprimirão sem primeiro 
serem vistas e examinadas por mestre Pedro Ramalho e sendo por ele vistas e achando que não fala em coisa 
que não deva falar lhe passe disso sua certidão com a qual certidão hei por bem que se imprimam as tais obras 
e doutra maneira não."  
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do monopólio de impressão detido pela stationer's company5, surge a Lei da Rainha 

Anne, de 1710 "An act for the encouragement of learning"6 que, ao mesmo tempo que 

proibia a prática de preços abusivos por parte dos impressores7 e a importação de livros 

estrangeiros, consagrava o exclusivo do direito de impressão ao autor por catorze anos 

das obras registadas na guilda de editores e livreiros (company of stationers)8 que, se 

ainda fosse vivo à data do terminus do exclusivo conferido, mantinha esse mesmo 

direito por mais catorze anos. Igual direito pretenderam obter os franceses9, que tinham 

visto, quer os privilégios do autor, quer do impressor cair após a noite de 4 de agosto de 

1789, primeiro, em 1791, com o Direito de representação e, posteriormente, com a lei 

de 1793 o Direito de reprodução10, conferido durante a vida do autor e mais dez anos.  

                                                
5 GEIGER, Cristophe, The influence (past and present) of the Statute of Anne in France, in AA.VV., "Global 
Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace", Coord. Lionel Bently, Uma 
Suthersanen, Paul Torremans, ALAI, Edward Elgar Publishing Limited, Glos, UK, 2010, p. 125.    
6The Statute of Anne, disponível em http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp , acedido em 6 de 
fevereiro de 2012. 
7Entre 1695 e 1709 houve várias tentativas por parte da company of sattioners para recuperar o monopólio oferecendo 
em troca o controle do que era escrito, sendo que a grande oposição fundava-se nos imperativos decorrentes da 
valorização da abolição da censura e na divulgação do conhecimento, este último realizado através do controle do 
preço dos livros. Ver FOSTER, Sharon E., Prelude to Compatibility between Human Rights and Intellectual 
Property, Chicago Journal of International Law, Vol. 9 n.º 1, 2008-2009, p. 186, disponível em 
http://infojustice.org/download/gcongress/ipandhumanrights/foster%20article.pdf , acedido em 6 de fevereiro de 
2012.  
8Responsabilizando-o pelos seus escritos. 
9  "La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les 

propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensé d'un écrivant; cependant c'est une propriété d'un genre tous différent 
des autres propriétés. 

      Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, quand 
tous les hommes instruits le connaisse, qu'ils se sont emparés des beautés qu'il contiennent, qu'ils ont confier a 
leur mémoire les trais les plus heureux ; il semble que dès ce moment, l'écrivant a associé le public a sa 
propriété, ou plutôt la lui a transmise tout entière; cependant, comme il est extrêmement juste que les hommes 
que cultive le domaine de la pensé, tirent quelque fruit de leur travail, il faut que pendent toute leur vie et 
quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. 
Mais aussi, après le délai fixé, la propriété du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier 
les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. 

     Voilà ce qui s'opère en Angleterre pour les auteurs et le public, par les actes que l'on nomme tutélaires, ce qui ce 
faisait autrefois en France par des privilèges que le Roi accordait, et ce qui sera dorénavant fixé par une loi; 
moyen plus sage, et le seul qu'il convienne d'employer."(Destacado nosso). 

 
Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du Comité de Constitution, sur la Pétition de Auteurs dramatiques, dans la 
Séance du Jeudi 13 Janvier 1791, avec le Décret rendue dans cette Séance, Imprimerie Nationale, Paris, 1791. p. 16, 
acedido em http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-48171&M=pagination , no dia 6 de fevereiro de 
2012.Sobre a convergência de propósitos que estiveram na base de ambas as legislações – o contexto filosófico do 
Iluminismo que se opunha ao controle dos escritos por parte da Coroa, o liberalismo económico que contesta os 
monopólios, a crescente educação da burguesia que pretende ter acesso a livros mais acessíveis, a luta entre os 
livreiros das capitais (Londres e Paris) e os livreiros da província –, ver GEIGER, Cristophe, The influence (past and 
present) of the Statute of Anne in France, in AA.VV., "Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of 
Anne, from 1709 to Cyberspace", Coord. Lionel Bently, Uma Suthersanen, Paul Torremans, ALAI, Edward Elgar 
Publishing Limited, Glos, UK, 2010, p. 122 – 135. 
10A Lei de 19-24 de julho de 1793, no seu artigo 1.º dispõe que: 
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Nos Estados Unidos da América foi igualmente seguido o princípio geral de defesa do 

exclusivo conferido ao autor iniciado com a Lei da Rainha Anne de Inglaterra, de 1710, 

tendo sido aprovada uma lei para o Estado de Connecticut, em 1783, que conferia ao 

autor o direito exclusivo de reprodução pelo prazo de catorze anos, após a publicação da 

obra, acrescido de um novo prazo de catorze anos conferido ao autor ou aos seus 

sucessores11, seguindo-se a Lei do Estado de Massachusetts, em 178312, que conferia ao 

autor e aos seus sucessores o direito exclusivo de reprodução pelo prazo de 21 anos 

após a publicação da obra. Antes da Constituição dos Estados Unidos da América foram 

igualmente aprovadas Leis estaduais em Maryland, New Jersey, New Hampshire e 

Rhode Island, ainda em 1783, Pennsylvania e South Carolina, em 1784, Virgínia e 

North Carolina, em 1785, e Geórgia e New York, em 178613. Por fim, em 1789, na 

Constituição dos Estados Unidos da América é conferida autorização ao Senado para 

legislar "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited 

Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respetive Writings and 

                                                                                                                                          
"Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver 
des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs 
ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie." 

Atribuindo o direito de reprodução aos autores durante a sua vida e aos seus herdeiros, no artigo 2.º, pelo período de 
dez anos. 
 

"Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs." 
 
FLINIAUX, Charles, Législation et jurisprudence concernant la propriété littéraire et artistique, E. Thorin, 2ª ed., 
Paris, 1878, p. 14, disponível em http://gallica.bnf/ark:/12148/bpt6k5453017j , acedido em 6 de fevereiro de 2012.  
11Que, no preâmbulo, dispõe que:  
 

"Whereas it is perfectly agreeable to the Principles of natural Equity and Justice, that every Author should be 
secure in receiving the profits that may arise from the Sale of his Works, and such Security may encourage Men 
of Learning and Genius to publish their Writings, witch may Honour their Country, and Service to Mankind." 
 

Connecticut Copyright Statute (1783), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, 
em www.copyrighthistory.org , acedido em 6 de fevereiro de 2012. 
12Que, no preâmbulo, dispõe que: 

 
"WHEREAS the improvement of knowledge, the progress of civilization, the public weal of the Commonwealth, 
and the advancement of human happiness, greatly depend on the effords of learned and ingenious persons in the 
various arts and sciences: As the principal encouragement such persons can have to make great and beneficial 
exertions of this nature, must exist in the legal security of the fruits of their study and industry to themselves, and 
as such security is one of the natural rights of all men, there being no property more peculiarly man's own than 
which is produced by the labour of his mind." (destacado nosso) 
 

Massachusetts Copyright Statute (1783), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. 
Kretschmer, em http://www.copyrighthistory.org , acedido no dia 6 de fevereiro de 2012.  
13Disponíveis em Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, em 
www.copyrighthistory.org , acedido no dia 6 de fevereiro de 2012. 
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Discoveries”14, dando lugar à Lei de 31 de maio de 179015, que conferia ao autor o 

direito exclusivo de reprodução pelo prazo de catorze anos após o registo da obra. 

Registo que podia ser renovado, pelo titular originário, pelo sucessor ou pelo legítimo 

adquirente do direito, por mais catorze anos se o mesmo fosse requerido seis meses 

antes do termo do registo anterior.16 

 

Em todos estes três instrumentos referidos: na Lei da Rainha Anne, de 1710; na 

autorização de 1789, conferida na Constituição ao Senado Norte-americano para 

legislar; na legislação francesa de 1791 e 1793, está presente o propósito comum da 

difusão do conhecimento (respetivamente, “An act for the encouragement of 

learning...", "To promote the Progress of Science and useful Arts...", ou no final do 

Relatório que acompanhou a apresentação da legislação francesa, onde se consagra a 

proteção dos autores que produziram "...les ouvrages qui ont contribué à éclairer 

l'esprit humain."). 

 

O direito de reproduzir ou copiar passa a ficar reservado ao autor. A cópia comercial 

após o "nascimento" do Direito de Autor passa a ser proibida. Aliás, a concessão do 

exclusivo de exploração económica da obra conferida ao autor pressupõe a proibição, 

para todos os outros que não sejam o autor, da realização de cópias com um fim 

comercial. O exclusivo da reprodução, bem como o lucro obtido com a reprodução fica 

por Lei reservado ao autor. Só o autor, ou aquele a quem o autor tenha transmitido o seu 

direito, pode lucrar com a reprodução comercial da obra17. O espaço de liberdade 

originário foi assim reduzido por via do exclusivo conferido ao autor. 

                                                
14Constituição dos Estados Unidos da América, §8, Secção 8ª, artigo 1.º, Primary Sources on Copyright (1450-1900), 
eds L. Bently & M. Kretschmer, em www.copyrighthistory.org , acedido no dia 7 de fevereiro de 2012. 
15Idem. 
16A Secção 4ª obrigava ao depósito de um exemplar junto do gabinete do Secretário de Estado no prazo de seis meses 
após a publicação da obra e já não ao depósito de dois exemplares junto da biblioteca da Universidade de Cambridge, 
para uso da Universidade, conforme dispunha a Lei do Estado de Massachusetts de 1783. 
17As criações intelectuais são, em termos económicos, na sua origem, um bem público. Não existe exclusividade nem 
rivalidade. A sua utilização ou uso não lhe retiram valor. O facto da expressão de uma ideia ser utilizada ou fruída na 
sua totalidade por alguém não lhe diminui o valor, nem é impeditivo de ser utilizada ou fruída concomitantemente por 
outrem. A criação do monopólio de exploração permite e gera uma escassez artificial. 
 

 "[O] monopolista maximizador de lucros produz menos e vende a preços superiores do que, em circunstâncias 
comparáveis, nomeadamente com a mesma estrutura de custos, o faz o vendedor atomístico e concorrencial – 
porque o seu ponto maximizador é aquele em que se intercetam custos marginais e rendimento marginal, e este 
rendimento marginal está abaixo da curva da procura, da curva que representa o preço e o rendimento médio que 
o vendedor pode obter para cada nível de produção. É nesse ponto maximizador que ele é capaz de gerar uma 
renda de monopolista, uma verdadeira «renda económica» visto que é desnecessário para incentivar o 
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Os autores passam a deter um direito temporário de exploração exclusiva pelo facto de 

contribuírem para o ensino, progresso e engrandecimento do espírito humano. Essa 

contrapartida é razão última da concessão do direito e esse deverá ser o seu limite. 

 

2.2. A Convenção de Berna 
 

 

Se, numa primeira fase, os tratados bilaterais foram a solução encontrada para o 

problema resultante da possibilidade e efetiva realização de traduções e cópias noutros 

países, decorrente da essência não exclusiva dos bens intelectuais18, posteriormente a 

necessidade de tratamento internacional e multilateral do Direito de Autor é sentida 

pelos beneficiários originais do Direito de Autor, os autores19, que impulsionaram a 

celebração e desenho da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e 

Artísticas de 188620.  

 
                                                                                                                                          

monopolista a um esforço produtivo superior, e que bem pelo contrário o desincentiva desse esforço otimizador, 
já que essa «renda» é a remuneração da retração do volume produtivo por parte do monopolista. Assim sendo, 
conclui-se que o monopolista maximizador de lucros não assegura a maximização do bem estar social, sendo que 
produz uma quantidade inferior à socialmente eficiente – ou, o mesmo é dizer, vende a preços ineficientemente 
elevados, preços que, estando muito acima do custo marginal, vedam a possibilidade de produção da quantidade 
socialmente eficiente." 

 
ARAÚJO, Fernando Introdução à economia, 3ª edi., Almedina, Coimbra, 2009, p. 348. Esta perda de bem estar e de 
eficiência que não aproveita a ninguém constitui o deadweight loss gerado pelo monopólio. Assim, o argumento de 
que a concessão de um monopólio do exclusivo de exploração potencia a difusão da obra, ou mesmo que funciona 
como um estímulo à produção intelectual, não resiste a uma análise puramente económica (nem factual, como adiante 
melhor se verá (na p. 73, nota 181). A escassez artificial resultante do monopólio conferido pelo Direito de Autor a 
um bem originariamente público é hoje, no mundo das redes de partilha de conhecimento, sentida com maior 
acuidade, uma vez que enquanto e na mesma medida que os custos no ambiente digital tendem para zero a «renda 
económica» aproxima-se do preço, sendo que, no limite, a globalidade do preço cobrado constitui uma «renda». A 
perceção desse facto por parte dos destinatários das obras é um dos fatores que gera o que hoje podemos chamar "a 
crise do Direito de Autor". 
18ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora, Coimbra, 
2008, p. 680. Exclusivo no sentido em que exclui. Isto é a utilização de um bem intelectual por alguém não exclui a 
possibilidade de outro utilizar igualmente esse mesmo bem simultaneamente.  
19Reunidos na Association Littéraire Internationale (ALI), antecessora da Association Littéraire et Artistique 
Internationale (ALAI), fundada em 1878 e da qual o escritor Victor Hugo foi Presidente honorário. 
20Convenção para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, completada em Paris a 4 de 
maio 1896, revista em Berlim a 13 de novembro de 1908, completada em Berna a 20 de março de 1914, revista em 
Roma a 2 de junho de 1928, em Bruxelas a 26 de junho de 1948, em Estocolmo a 14 de julho de 1967, em Paris a 24 
de junho de 1971 e modificada em 28 de setembro de 1979, pelo Acto de Paris. Portugal aderiu à Convenção de 
Berna em 29 de março de 1911, na versão do Acto de Berlim, através do Decreto com força de Lei de 18 de março de 
1911, publicado a 23 de março no Diário do Governo e, atualmente do Acto de Paris, aprovado, para adesão, pelo 
Decreto n.º 73/78, publicado no Diário da República, 1ª série, n.º 170, de 26 de julho de 1978, tendo aderido em 10 de 
outubro de 1978, conforme aviso publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 1979, e tendo o 
Acto entrado em vigor em 12 de janeiro de 1979 (Diário da República, 1.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 1979).  
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A Convenção de Berna, nos 125 anos que leva de existência, foi objeto de várias 

alterações e em todas elas foram acrescentados novos direitos de exploração ou 

densificados direitos anteriormente conferidos, por forma a abarcar as novas formas de 

utilização resultantes das inovações tecnológicas entretanto ocorridas21. 

 

Ao mesmo tempo, foi dada aos países membros da União a possibilidade de 

consagrarem no seu direito interno limites e exceções. De notar que, enquanto que as 

normas que consagram novos direitos são injuntivas, revestindo carácter obrigatório 

para os signatários, as normas que dispõem sobre limites e exceções encerram uma mera 

possibilidade que os países podem, ou não, utilizar22. Por outro lado, os direitos 

conferidos aos detentores do exclusivo de exploração económica da obra são 

apresentados com carácter minimalista. Isto é, os países são livres de legislar no sentido 

de conferirem maior amplitude aos direitos conferidos ou, mesmo, de criar novos 

Direitos que protejam o monopólio que constitui a exploração económica da obra. 

 

O espaço de liberdade de que se partiu e que é a regra, sendo o Direito de Autor 

necessariamente uma exceção, vê a sua amplitude diminuir fruto da escalada 

protecionista do monopólio do titular do direito de exploração da obra (que cada vez 

menos é o criador intelectual da obra e mais o investidor), tendo como consequência a 

                                                
21É na viragem para o século XX que surge o cinema, seguido século adentro da possibilidade de registo de obras 
musicais, da difusão por rádio, da difusão por televisão, do magnetofone e da fotocópia, não se podendo afirmar que 
o Direito de Autor tenha corrido atrás do prejuízo, já que ao nascimento de uma nova forma de utilização da obra não 
corresponde a morte da anterior. As novas formas de utilização apenas acrescentam uma nova possibilidade de 
extensão do exclusivo de exploração económica da obra. Assim, na sequência da invenção do cinema em 1895 e após 
o mesmo passar a ser explorado economicamente é criado um novo direito de reprodução e de exibição pública para o 
cinema, e já que o gramofone se tinha entretanto popularizado, aproveitou-se e criou-se um novo direito de adaptação 
para a reprodução mecânica e para a utilização pública das reproduções assim obtidas, na revisão de Berlim, efetuada 
em 1928 (artigos 13.º e 14.º). A difusão da rádio a partir de 1920 implica a consagração de um novo direito exclusivo 
de comunicação por radiodifusão, inserido na revisão de Roma de 1928 (artigo 11.º bis (1)). Segue-se a televisão, 
com a primeira emissão regular da BBC a ter lugar no dia 2 de novembro de 1936 e a Convenção de Berna a ser 
alterada em Bruxelas, já após o fim da segunda guerra mundial, em 1948, alargando a comunicação ao público por 
radiodifusão aos sinais e imagens, abarcando a transmissão por fio e a retransmissão, bem como a transmissão por 
altifalantes (artigo 11.º bis (1)). Por fim em 1967, na revisão de Estocolmo, não sendo alheio o facto de se ter 
difundido o uso do magnetofone e da fotocopiadora, cria-se um amplo direito de reprodução que abrange todo o tipo 
de obras (artigo 9.º (1)). O texto em vigor resulta da revisão operada pelo Acto de Paris, de 24 de julho de 1971, que 
introduziu um anexo permitindo aos países em via de desenvolvimento a obtenção de licenças de tradução e 
reprodução. 
22Exceciona-se o direito de citação, que tem caráter injuntivo, inserido em 1928, na revisão de Roma.  
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erosão do espaço de liberdade decorrente do que OLIVEIRA ASCENSÃO classifica 

como "hipertrofia do Direito de Autor".23 

 

2.3. O Acordo TRIPs (Berna – Plus) 
 

 

Após o advento do mundo digital, em 1994, fruto de uma política de Estado e não 

apenas fruto da pressão exercida pelos grupos de interesses que se movem nos 

corredores das organizações internacionais e condicionam o desenho do Direito de 

Autor, foi aprovado o ADPIC/TRIPs24, que coloca sob a égide da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) o Direito Intelectual que, até então, era exclusivo da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), tendo-se, inclusive, alvitrado a hipótese da 

extinção da OMPI, tal o propósito de ligar o Direito Intelectual ao comércio 

internacional. 

 

Tal facto deve-se à perceção declarada de que a riqueza, numa economia moderna, está 

nos produtos da mente, havendo que proteger quer a "indústria" cultural quer as 

inovações, em detrimento dos restantes produtos com pouca (como uma camisola ou um 

urso de peluche que apita com recurso a um chip eletrónico) ou nenhuma (como as 

bananas25) incorporação de Direito Intelectual, vindos dos países menos 

desenvolvidos26. 

                                                
23ASCENSÃO, José de Oliveira, Dispositivos tecnológicos de proteção, direitos de acesso e uso dos bens, in 
AA.VV., APDI, "Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, Vol. VIII, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2009, p. 111.  
24Acordo sobre os Aspetos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, que constitui o 
Anexo 1C do Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio, assinado em 15 de abril de 1994, em 
Marraquexe, aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em 
nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1, e aprovado para ratificação pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 75-B/94 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 82-B/94, publicado no 
Diário da República I-A, n.º 298, 5.º suplemento, de 27/12/1994, disponível em língua inglesa, que faz fé, em 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm , e em língua portuguesa disponível em 
http://www.gddc.pt/siii/docs/rar75B-1994.pdf  , ambos acedidos em 8 de fevereiro de 2012. 
25Estamos para ver até onde irá a patenteabilidade da vida, bananas incluídas. 
26BRUCE LEHMAN, então na Secretaria de Estado do Comércio da Administração Clinton, responsável pela área da 
Propriedade Intelectual, e autor do relatório, de setembro de 1995, INTELLECTUAL PROPERTY AND THE 
NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, que esteve na base da política americana nesta área, disponível 
em http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf, acedido em 8 de fevereiro de 2012, declarou que a 
troca (bargain) foi realizada impondo a proteção da Propriedade Intelectual por troca com a livre circulação de 
produtos com pouca incorporação de inovação, vindos dos países em desenvolvimento, afirmando ainda, em 2006, 
que, olhando para o passado, teria sido preferível, em termos de comércio mundial, ter-se exigido respeito pelas 
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Enquanto que o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) era apenas um 

conjunto de regras de comércio internacional o TRIPs, fruto das negociações do 

Uruguay Round, que se iniciaram no GATT em 1986 e se prolongaram até 1994, para 

além de absorver para a área do comércio internacional o Direito intelectual, dando-lhe 

um cariz económico e utilitarista, criou um instrumento de regulação do comércio 

internacional disponibilizado a uma nova organização internacional, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), consagrando um conjunto de regras substantivas comuns 

e um sistema de regulação de conflitos próprio. 

 

2.4. Os Tratados da OMPI (TRIPs – Plus) 
 

 

Mas, hélas, o TRIPs, não obstante ter, no artigo 10.º, estendido a proteção conferida 

pelo Direito de Autor aos programas de computadores e às bases de dados, tinha 

deixado de fora a Internet27 como nova forma possível de exploração do exclusivo 

conferido aos detentores do monopólio de exploração, levantando questões que não 

eram sequer imaginadas aquando das negociações do Uruguay Round28.Os Norte 

                                                                                                                                          
condições de trabalho e pela proteção do ambiente, como possível forma de protecionismo económico, certo que a 
proteção da Propriedade Intelectual não tinha dado os resultados esperados, face ao facto do deficit comercial dos 
EUA ter triplicado após a constituição da OMC. Declarações disponíveis em http://vimeo.com/12784153, ao minuto 
01:05, acedido em 8 de fevereiro de 2012. 
A tónica colocada pelos EUA na proteção da Propriedade Intelectual, como tentativa de resposta à desindustrialização 
do país fruto da globalização decorrente dos tratados, e anexos, que instituíram a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), mantém-se na atual administração Norte Americana, quer em termos de discurso político (ver o State of the 
Union Address, Barack Obama, 2012.01.24, em que é dado conta da necessidade maior empenho no combate aos 
bens contrafeitos provenientes da China, disponível em http://stateoftheunion.onetwothree.net/texts/20120124.html , 
acedido em 23 de fevereiro de 2012) quer em termos de propostas legislativas, como o Preventing Real Online 
Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 ou ‘‘PROTECT IP Act", que veio a 
ficar conhecido como PIPA, acrónimo de Protect Intellectual Property Act, apresentado pelo Senado Norte 
Americano, em 26 de outubro de 2011, disponível em http://www.leahy.senate.gov/imo/media/doc/BillText-
PROTECTIPAct.pdf , acedido em 23 de fevereiro de 2012, quer o Stop Online Piracy Act (SOPA) apresentado em 26 
de outubro de.2011, pela Câmara dos Representantes dos EUA, disponível em http://www.opencongress.org/bill/112-
h3261/text , acedido em 23 de fevereiro de 2012, fruto do lobbing das "indústrias" de conteúdos de Hollywood, 
conhecido como o lobby do rato Mickey. As propostas foram entretanto retiradas, em 20 de janeiro de 2012, (as 
votações encontravam-se agendadas para o dia 25 de janeiro de 2012) por pressão de grupos de cidadãos e das 
"indústrias" da informação como o Google, o Facebook, o Twitter, a Wikipedia, a Yahoo, o eBay, o LinkedIn, entre 
outros. 
27Não obstante já existir, desde o início dos anos 70 do séc. XX, enquanto ARPANET, como projeto militar, a 
Internet inicia o processo de vulgarização após a criação, em agosto de 1991 da World Wide Web, pelo cientista da 
Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida no acrónimo francês como CERN (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire) Tim Berners-Lee. Antes da sua vulgarização, o meio académico foi o primeiro a desfrutar da 
nova tecnologia, quando a mesma deixa de ser um projecto exclusivo dos militares, sendo que a primeira entidade em 
Portugal a ter uma ligação à Internet foi igualmente uma universidade - a Universidade de Lisboa. 
28LIEDES, Jukka, International Copyright – New Prespetives evolution in the System, in AA.VV., "Sociedade da 
Informação, Estudos Jurídicos", Almedina, Coimbra, 1999, p. 64 
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Americanos, detentores da tecnologia, apresentaram um projeto e apressaram os 

trabalhos que tinham deixado suspensos na OMPI, relegada para segundo plano após a 

absorção do Direito Intelectual efetuada pela OMC, por via das matérias consagradas no 

TRIPs29, tendo a Europa, em consonância, na cimeira de Corfu de Junho de 1994, com 

base no "Relatório Bangermann30" aceite um plano tecnológico para estimular a 

economia enquadrado pela proteção do Direito Intelectual. 

 

Assim, reafirmando a importância da OMPI no cenário do Direito Intelectual, em 20 de 

dezembro de 1996, com os Tratados OMPI31 é criado um novo Direito de "colocação à 

disposição do público"32 e, uma vez que não houve acordo quanto ao texto e 

abrangência, correndo-se o risco de gorar as negociações33, o direito de reprodução e a 

manutenção das exceções e limites existentes para o mundo analógico são transpostas 

para o mundo digital por via de uma declaração34 anexa ao Tratado sobre Direito de 

Autor. 

2.5. A União Europeia 
 

 

Paralelamente, a União Europeia, então Comunidade Europeia, com início na Diretiva 

91/250/CEE, de 14 de maio de 1991, relativa à proteção jurídica dos programas de 

                                                
29CORDEIRO, Pedro, As respostas dos Tratados da OMPI, in AA.VV., "Sociedade da Informação, Estudos 
Jurídicos", Almedina, Coimbra, 1999, p.32 
30BANGEMANN, Martin, et al., EUROPE AND THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY, 1994,disponível em 
http://ec.europa.eu/archives/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html , acedido em 23 de fevereiro de 2012. 
31ASCENSÃO, José de Oliveira/ VICENTE, Dário Moura, Legislação Sobre Direito de Autor e Sociedade da 
Informação, Coimbra Editora, Coimbra, 2008. Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre 
Direito de Autor (TODA), p. 375 aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 53/2009, de 5 de 
fevereiro de 2009 DR I, n.º 146, de 30/07/2009, e Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre 
interpretações ou execuções de fonogramas (TOIEF), p. 387. 
32Sobre a necessidade de consagração de um novo Direito e objeto do mesmo, ver ASCENSÃO, José de Oliveira, 
Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Almedina, Coimbra, 2001, p 112. Sobre as 
negociações ver CORDEIRO, Pedro João Fialho da Costa, Direito de Autor e radiodifusão, Um estudo sobre o 
direito de radiodifusão desde os primórdios até à tecnologia digital, Col. Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 2004, 
p. 139 e s.; Sobre a aplicação da Convenção de Berna e dos Tratados OMPI aos vários casos decorrentes da realidade 
comunicacional atual ver GINSBURG, Jane C. The (New?) Right of Making Available to the Public, in AA.VV., 
Intellectual Property In The New Millennium, Essays In Honour of William R. Cornish, David Vaver, Lionel Bently, 
Cambridge University Press, 2004, p. 234-47. 
33CORDEIRO, Pedro, Limitações e exceções sob a "regra dos três passos" e nas legislações nacionais — Diferenças 
entre o meio analógico e digital, in AA.VV., APDI, "Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira 
Ascensão, Vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 214. 
34ASCENSÃO, José de Oliveira/ VICENTE, Dário Moura, Legislação Sobre Direito de Autor e Sociedade da 
Informação, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, Declarações acordadas relativas ao Tratado da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, p. 383. 
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computador, fez aprovar toda uma série de Diretivas por forma a harmonizar35 o Direito 

de Autor nos Estados-membros, "quase no sentido de uniformização das matérias que 

versam36". Por certo, a forma legal correta a utilizar, de forma a preencher os propósitos 

não declarados da Comissão, teria sido o Regulamento. O professor holandês, BERNT 

HUGENHOLTZ, chegou a fazer uma declaração pública oferecendo-se para representar 

pro bono37 qualquer Estado Membro que desejasse contestar a legalidade da 

monstruosidade que consiste a Diretiva "sociedade da informação" (Diretiva 

2001/29/CE, de 22 de maio de 2001) com fundamento na falta de base legal, i.e., 

atribuições, conferidas pelo Tratado da Comunidade Europeia para adoção da Diretiva. 

 

Não é despiciente lembrar aqui a competência exclusiva agora atribuída à União 

Europeia, após a assinatura do Tratado de Lisboa, em 2007. De facto, incorporando o 

que se convencionou chamar "jurisprudência AETR", tem hoje, sem as inerentes 

nuances decorrentes da sua origem jurisprudencial, consagração legal, no artigo 3.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), a competência exclusiva da 

União em vários domínios, de entre os quais se inclui, sem grande esforço 

interpretativo, o Direito de Autor38. 

                                                
35No afã legislativo foi "harmonizado" o direito do investidor sobre a informação contida nas bases de dados. Direito 
sui generis que não existia anteriormente em nenhum Estado-membro e que, no entanto, foi "harmonizado" em todos 
os Estados-membros. Portugal, de acordo com o rumor que corria nos corredores, aprovou a Diretiva no Conselho de 
1996.02.26, contra a recomendação do técnico da REPER, devidamente aconselhado, responsável por co-adjuvar as 
reuniões de Direito intelectual, por troca com um subsídio para a batata de semente. Mesmo assim, no que tange o 
Direito sui generis, a delegação portuguesa, nas reuniões de trabalho, logrou inserir a exigência de que a violação do 
mesmo implicasse a necessidade de utilização de uma parte substancial, qualitativa ou quantitativamente considerada, 
da base de dados, contra a posição dos serviços da Comissão, autores da proposta, que pretendiam ver a base de 
dados como uma pilha de troncos de madeira em que o "roubo" de um simples toro – um dado – seria igual ao 
"roubo" de toda a pilha de toros – toda a base de dados, e também logrou inserir o artigo 15.º, consagrando o jus 
cogens, impedindo assim que contratualmente fossem alteradas as condições lícitas de utilização das bases de dados. 
36ASCENSÃO, José de Oliveira, Dispositivos tecnológicos de proteção, direitos de acesso e uso dos bens, in 
AA.VV. APDI, "Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VIII, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2009, p. 103. 
37HUGENHOLTZ, Bernt, Why the Copyright Diretive is Unimportant and Possibly Invalid, in AA.VV. "EIPR" 11, 
2000, p. 501-502, disponível em http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html , acedido em 23 de 
fevereiro de 2012. 
38E se a inserção do Direito de Autor na Política Comercial Comum (alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, TFUE) pode servir alguns propósitos, nomeadamente a possibilidade de 
negociação de acordos "comerciais" no âmbito da OMC à margem dos Estados-membros da União Europeia (veja-se 
o processo negocial secreto, não obstante a reclamação dos cidadãos europeus realizada pelos seus representantes no 
Parlamento Europeu, do ACTA, Anti-Conterfeight Trade Agreement, cuja rejeição de adoção, por parte da União se 
transformou numa certeza face à recusa de assinatura, no dia 1 de outubro de 2011, em Tóquio, de 5 Estados-
membros, onde se incluía a Holanda e a Alemanha, os Pareceres negativos das várias Comissões do Parlamento 
Europeu – Assuntos Jurídicos, Indústria e Liberdades Cívicas, Desenvolvimento e Comércio Internacional, esta 
última no dia 20 de junho de 2012 – e a subida, para aferição da sua legalidade por parte do Tribunal de Justiça da 
União Europeia que levou ao chumbo da proposta em 4 de julho de 2012 no Parlamento Europeu, com 478 votos 
contra e apenas 39 votos a favor. As abstenções foram 169), já se mostra mais abrangente a cláusula aberta vertida no 
n.º 2 do mesmo artigo, que dispõe que: 
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O espaço de liberdade foi-se assim contraindo na razão inversa da expansão do 

monopólio conferido ao titular dos direitos de exploração. Por outro lado, o Direito de 

Autor construído com o fim último de, recompensando o autor pelo seu labor 

intelectual, incentivar o progresso da sociedade, vê-se refém dos interesses das editoras, 

produtoras, gestoras de conteúdos e outras para quem o autor foi por vezes forçado, por 

razões de subsistência ou mesmo tão só para que a sua obra visse a luz do dia, a 

transferir os direitos patrimoniais. O mundo digital acelera essa tendência. 

 

Já em 1994, na comunicação de fecho do II Congresso Ibero-Americano de Direito de 

Autor e Direitos Conexos, OLIVEIRA ASCENSÃO dava-nos conta que o criador 

intelectual “é a pessoa de quem se fala, por vezes a pessoa por quem se fala, mas cada 

vez menos a pessoa que fala”39 

 

Pelo que, aqui chegados, i.e, após termos prova bastante, se bem que sumária, que o 

caminho de escalada do Direito de Autor tem levado à contração do espaço de 

liberdade, com a concomitante transferência da proteção inicial do autor para o 

investidor, importa relembrar ao que viemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 

 "A União dispõe igualmente de competência exclusiva para celebrar acordos internacionais quando tal 
celebração esteja prevista num acto legislativo da União, seja necessária para lhe dar a possibilidade de exercer a 
sua competência interna, ou seja susceptível da afectar regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas." 
(sublinhado nosso). 

39ASCENSÃO, José de Oliveira, O Direito de Autor como direito da cultura, in AA.VV., "II Congresso Ibero-
Americano de Direito de Autor e Direitos Conexos – Num novo Mundo do Direito de Autor?", Livraria Arco-
Íris/Edições Cosmos/DGESP, Tomo II, Lisboa 1994, p. 1059. 
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3. Os limites40 

 

 

Não existem Direitos absolutos,41no sentido em que não existem Direitos plenos. 

Mesmo o Direito de propriedade comporta limites, impostos em nome de interesses 

                                                
40Sobre este tema ver: ASCENSÃO, José de Oliveira, As "exceções e limites" ao Direito de Autor e Direitos conexos 
no ambiente digital, Fórum Nacional de Direito Autoral – Ministério da Cultura, Seminário Internacional sobre 
Direito Autoral, Fortaleza, 26, 27 e 28 de novembro de 2008, Revista da ESMAPE (Recife), Vol. 13, n.º 28, Jul/Dez 
2008, 315-351, disponível em http://www.cultura.gov.br/site/wp-
content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf , acedido em 27 de fevereiro de 2012; HUGENHOLTZ, P. 
Bernt / OKEDIJI, Ruth L., Conceiving an International Instrument on Limitations and Excetions to Copyright, Final 
Report, sponsored by the Open Society Institute (OSI), March 06, 2008, disponível em 
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/limitations_excetions_copyright.pdf , acedido em 3 de março de 2012; 
BERCOVITZ Rodríguez-Cano, Rodrigo, Comentarios a la ley de propiedad intelectual, 3ª Ed., Coordinador, 
Editorial Tecnos, Madrid, 2007, p. 533-707; ROGEL, Carlos Vide, Los límites del derecho de autor, 1ª Ed., AA.VV, 
Coordinador Carlos Rogel Vide, Editorial Reus, Madrid, 2006, 371 p.; HILTY, Reto / NÉRISSON, Sylvie, Overview 
of National Reports About 'Balancing Copyright', (March 1, 2012). R. Hilty & S. Nérisson, Balancing Copyright - A 
Survey of National Approaches, p. 1-78, Springer, 2012; Max Planck Institute for Intellectual Property & 
Competition Law Research Paper No. 12-05, disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=2040607, acedido em 24 
de junho de 2012; RICKETSON, Sam, WIPO STUDY ON LIMITATIONS AND EXCETIONS OF COPYRIGHT AND 
RELATED RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT, WIPO, SCCR/9/7, April 5, 2003, Geneva, disponível em 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf, acedido em 27 de fevereiro 2012; 
XALABARDER, Raquel, Étude sur les limitations et excetions au droit d’auteur à des fins pédagogiques en 
Amerique du Nord, en europe, dans le caucase, en Asie Centrale et en Israel – Comité Permanent du droit d’auteur et 
des Droits connexes, Dix-neuviéme session, Genève, 14-18 Décembre 2009, Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève, Novembre 2009, disponível em 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/fr/sccr_19/sccr_19_8.pdf, acedido em 27 de fevereiro de 2012; LUCAS, 
André, LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., Lexis Nexis Litec, Paris, 2006, p. 
255-330; CORNISH, William / LLEWELYN, David /APLIN, Tanya, Intelectual property: patents, copyright, trade 
marks and allied rights, 7ª ed., Sweet & Maxweel, Londres, 2010, p. 500-509; GERVAIS, Daniel J., Making 
Copyright Whole: A Principled Approach to Copyright Exceptions and Limitation, "The University of Ottawa Law 
and Technology Journal" 5.1-2, 2008, p. 1-41, disponível em http://works.bepress.com/daniel_gervais/32/ , acedido 
em 27 de fevereiro de 2012; GUIBAULT, Lucie, The Nature and Scope of Limitations and Excetions to Copyright 
and Neighbouring Rights with Regard to General Interest Missions for the Transmission of Knowledge: Prospects for 
their Adaptation  to the Digital Environment, supervision of Prof. Bernt Hugenholtz, UNESCO, e-Copyright Bulletin, 
October-December 2003, disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139671e.pdf, acedido em 3 
de março de 2012; The Boundaries of Copyright, AA.VV., ALAI Study Days, University of Cambridge, 14-17 
September 1998, Australian Copyright Council, Sidney, 1999, 385 p., Derecho de Autor y Libertad de Expresión – 
Actas de las Jornadas de Estudio, AA.VV.,ALAI, 19-20 junio 2006", Huygens Editorial, Barcelona, 2008, 776 p.; 
BÜHLING, Jochen E.(Relator), Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the 
hi-tech and digital sectors, AIPPI, 2010, 13 p. acedido em 
http://www.aippi.fr/upload/Paris%202010%20Q204%20213%20214%20215%20216/q216-rapport-de-synthese-
international.pdf , acedido em 23 de março de 2012. 
41"[n]o sentido de que o seu conteúdo possa ser traçado abstraindo doutros direitos igualmente tutelados pela ordem 
jurídica" ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito à Informação e Direito ao Espectáculo, in "Estudos em Honra do 
Prof. Doutor Afonso Rodrigues Queiró", 1988, p. 15, disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/OA88.pdf 
, acedido em 1 de abril de 2012. No sentido em que o Direito não é pleno. Num outro sentido o mesmo autor afirma 
"Direitos absolutos são os direitos não relativos." Direitos em que a posição jurídica do seu titular não é determinada 
pela relação jurídica estabelecida com um sujeito determinado. A sua posição jurídica é absoluta, impondo-se erga 
omnes, independentemente da existência de qualquer negócio particular. ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil, 
Reais, 4ª Ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1983, p. 56. Neste último sentido, por todos, sobre a destrinça entre direitos 
absolutos e relativos ver TELES, Miguel Galvão, Direitos Absolutos e Relativos, 2006, p. 649-676, disponível em 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/447.pdf , acedido em 1 de abril de 2012. 
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maiores42. O Direito de Autor não foge à regra, também este ramo do Direito comporta 

limites. O conteúdo do Direito de Autor é resultante das suas componentes positivas e 

negativas. Para o resultado, na delimitação e compreensão do Direito, tanto contribuem 

os poderes e faculdades como as exceções e limitações.4344 

 

Os textos internacionais, não tomando partido, englobam toda a sorte de limites ou 

restrições por baixo da designação "limitações e exceções"45.  

 

                                                
42Veja-se a imposição que a expropriação implica para o proprietário de um terreno, cujo direito sobre a sua 
propriedade deverá ceder perante o interesse público invocado como fundamento da expropriação, ou mesmo perante 
um interesse privado face ao ónus que implica a constituição do direito de passagem a favor do prédio encravado. 
Até o próprio Direito à vida, e não nos lembramos de outro direito que assista ao ser humano em que a sua imposição 
erga omnes tenha maior plenitude, pode ser considerado que não comporta limites. Veja-se a possibilidade de morte 
do feto quando está em causa a vida da mãe. E não se alegue cinicamente que não é juridicamente relevante, já que a 
possibilidade de se ser titular de direitos e estar sujeito a obrigações depende do nascimento completo e com vida. 
Vida é vida, independentemente das construções intelectuais que o Direito teve que realizar para conferir coerência 
ao sistema e conformar-se à realidade. 
43A terminologia não é neutra, uma vez que a adoção por um ou pelo outro termo implica a tomada de posição face à 
restrição imposta ao direito do titular do direito de exploração em causa. Poder-se-ia até considerar que todo o Direito 
de Autor não é mais do que uma exceção à liberdade de expressão. O monopólio de exploração da obra é, em si 
mesmo, uma exceção à regra, que é a liberdade. Teríamos, pois, exceções ou limitações à própria exceção à liberdade 
que consiste o Direito de Autor. Por outro lado, o facto de se tomar determinada restrição ou limite como exceção 
implica, por si só, uma restrição interpretativa imposta, desde sempre, pelo brocardo latino excetio est strictissimae 
interpretationis, que, entre nós, foi consagrado no artigo 11.º do Código Civil, que dispõe que: "As normas 
excecionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação extensiva." 
Sobre a necessidade de recorrer à interpretação restritiva no Direito françês, ver CARON, Christophe, Droit d’auteur 
et droits voisins, 2ª Ed., Lexis Nexis, Litec, 2009, p 297. 
44Por outro lado, como refere o diretor jurídico da Google, em si mesma, a expressão "exceções e limitações", 
também não é igualmente neutra ao englobar as contrapartidas a que o titular do direito privativo fica sujeito, em 
nome da salvaguarda do interesse coletivo, uma vez que a consagração de exceções presume a existência do seu 
direito como regra. 

 
"«[L]imitatons and excetions» is a semantic device employed to preserve the status quo through creating a false 
enemy, in this case a threat to natural or property rights. Copyright is not and as never been a property right. 
Copyright laws are regulations created by governments to further broad societal goals. Those goals are 
pragmatic, not ideological, and as pragmatic, they accord certain privileges given to copyright owners, and 
certain privileges given to the public."  
 

PATRY, William, How to Fix Copyright, Oxford University Press, New York, 2011, p. 228. 
45Assim, os termos são utilizados no artigo 13.º do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados com o Comércio (ADPIC), conhecido no acrónimo inglês TRIPs, de Trade-Related Aspets of 
Intelectual Property Rights, que constitui o Anexo 1C do Tratado da Organização Mundial do Comércio assinado em 
Marraquexe, em 15 de abril de 1994, disponível em http://www.gddc.pt/siii/docs/rar75B-1994.pdf , acedido em 27 de 
fevereiro de 2012, no n.º 1 do artigo 10.º do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre Direito 
de Autor, adotado em Genebra, em 20 de dezembro de 1996, conhecido no acrónimo inglês WCT, disponível em 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html#P83_10885 , acedido em 28 de fevereiro de 2012, no n.º 1 
do artigo 16.º do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre Interpretações ou Execuções de 
Fonogramas, conhecido no acrónimo inglês WPPT, disponível em 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html#P133_18440 , acedido em 28 de fevereiro de 2012, bem 
como no artigo 5.º da Diretiva "sociedade da informação", Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do Direito de Autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação, Jornal Oficial n.º L 167 de 22/06/2001 p. 0010 – 0019, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:PT:HTML, acedido em 28 de fevereiro de 2012. 



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  25 
 

Por outro lado, conforme já foi referido, o Direito de Autor é as mais das vezes visto 

como uma disciplina autónoma incrustada na realidade jurídica, as suas normas são 

tidas como que pertencendo a um corpus singularis, isolado e com vida própria no 

mundo do Direito. No entanto a ordem jurídica é um todo e o Direito de Autor não é um 

direito isolado, sendo o seu conteúdo resultante dos elementos positivos e negativos. 

Para o resultado, na delimitação e conhecimento do Direito, tanto contribuem os 

poderes e faculdades como as exceções e limitações, quer intrínsecos quer extrínsecos 

ao próprio Direito de Autor.  

 

Englobamos no conceito de limite todas as situações que compreendem as exceções e 

limitações em que não existe monopólio de exploração económica da obra, em que da 

utilização da obra não decorre uma obrigação de obtenção de autorização ou cessão, 

paga ao detentor do monopólio de exploração, ou obrigação legal de remuneração 

constituída a favor do titular do direito de exclusivo da exploração da mesma. Esse é o 

limite do monopólio conferido pelo Direito de Autor. 

 

3.1 Os limites intrínsecos 
 

 

Analisamos neste sub-capítulo os limites consagrados pelo próprio Direito de Autor e 

decorrentes da concessão do mesmo. Aqui é o próprio Direito de Autor que exclui do 

seu âmbito, respeitando-se o condicionalismo imposto,46determinadas formas de 

utilização da obra, situações que o exclusivo conferido pelo monopólio de exploração 

cuidou ou não pode, pela sua natureza, abranger. Há necessariamente uma justificação 

para a concessão de um monopólio de exploração de um bem que, economicamente e na 

sua origem, é um bem público.  

 

A regra é a liberdade.  

 
                                                
46"Las utilizaciones libres están siempre sometidas al cumplimento de ciertas condiciones fijadas por la ley, sobre 
todo en lo concerniente a las modalidades y al alcance de la utilizacíon y la protección del derecho moral del 
autor."LIPSZYC, Delia, Utilizaciones libres y uso privado, in Num novo Mundo do Direito de Autor? – 
Comunicações, II Congresso Ibero-Americano de Direito de Autor e Direitos Conexos, Livraria Arco-Íris/Edições 
Cosmos/DGESP, Lisboa, 1994, p. 291. 
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"São os exclusivos que devem ser justificados, e só são admissíveis quando assentam 

num interesse social. Os exclusivos integram-se assim na categoria das restrições 

indispensáveis para remunerar contributos socialmente úteis."47 

 

O motivo alegado e a justificação para a concessão do monopólio são a difusão do 

conhecimento e o progresso da humanidade. Seria contraproducente e paradoxal que 

não se consagrassem intrinsecamente estes limites que prosseguem esse mesmo fim. 

 

3.1.1. O uso privado 
 

 

O uso privado está fora do âmbito do exclusivo económico, ou monopólio, conferido 

por Lei ao autor. É o próprio Direito de Autor que o exclui do seu âmbito de aplicação, 

constituindo assim o primeiro dos seus limites.  

 

O CDADC reflete48, no n.º 2 do artigo 67.º, esse facto ao estatuir, relativamente ao 

exclusivo de exploração económica da obra conferido ao autor, que: 

 

"A garantia das vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do ponto 

de vista económico, o objeto fundamental da proteção legal." 

 

Ler um livro, escutar uma música, trauteá-la, ver um filme, ou consultar uma base de 

dados49 são actos excluídos por natureza do monopólio conferido pelo Direito50. O 

                                                
47ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 
61, III, Lisboa, 2001, p. 1216.  
48ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora, Coimbra, 
2008, p. 200. 
49Não nos debruçamos aqui sobre os direitos coartados pelas licenças que os legítimos utilizadores são forçados a 
aceitar para terem acesso ou instalarem as aplicações informáticas, constantes dos contratos de licença do utilizador 
final (EULA-End User License Agreement) e a validade das suas cláusulas, quer face ao n.º 5 do artigo 175.º do 
CDADC, que fulmina com a nulidade qualquer cláusula contratual que vise eliminar ou impedir o exercício normal 
pelos beneficiarios das utilizações decorrentes das exceções ou limites enunciadas nos n.º s 1, 2 e 3 do artigo, quer 
face ao diploma que previne abusos contratuais o Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, alterado pelos Decreto-
Lei n.º 220/95, de 31 de agosto, Decreto-Lei n.º 249/99, de 07 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de 
dezembro. 
50O uso para efeitos de ensino está, por natureza, excluído do monopólio uma vez que não é realizado por forma a 
obterem-se vantagens económicas ou comerciais, diretas ou indiretas. É um uso mais do que privado, correspondendo 
à contrapartida da sociedade e à justificação dada para a concessão do monopólio. Não o entendeu assim o legislador 
ao restringir a utilização livre, para efeitos de ensino, a partes de obras. 
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monopólio apenas abarca os actos públicos que impliquem a exploração económica da 

obra, ficando necessariamente de fora os actos privados que não visem o lucro. Esses 

estão compreendidos na esfera de liberdade deixada ao utilizador51. 

 

Hoje, por via da contração do espaço de liberdade de que vimos dando nota, decorrente 

da expansão do âmbito do monopólio, corresponde mais aos actos que não permitam a 

obtenção de lucro52 e o espaço de liberdade inerente ao uso privado corresponde apenas 

ao que o Direito deixou de fora, aproximando-se do gozo passivo das obras intelectuais. 

Ler um livro, escutar uma música, trauteá-la, ver um filme, consultar uma base de dados 

ou "surfar" na Internet. 

 

O uso privado é apenas aquilo que o Direito de Autor não é, correspondendo à 

delimitação negativa do mesmo53, sendo certo que "[o] direito é a resultante dos 

elementos positivos e negativos, e as restrições são tão constitutivas dos direitos como 

as faculdades54" 

 

3.1.2. Os limites de Berna 
 

 

O Direito de Autor apenas confere o exclusivo de exploração às contribuições originais 

trazidas à sociedade. Protege as criações intelectuais, nos termos do artigo 1.º do Código 

do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).55. Não estando em causa o 

                                                
51VIEIRA, José Alberto, Download de obra protegida pelo Direito de Autor e uso privado, in AA.VV, APDI, 
"Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, Vol. VIII, Coimbra Editora, Coimbra, 
2009, p. 441.  
52A cópia privada esteve conceptualmente integrada no uso privado (por esse motivo a analisaremos mais à frente) no 
entanto, atualmente já não é passível de ser integrada no uso privado, não obstante a realização de uma cópia privada 
constituir um acto privado sem fins lucrativos por parte do utilizador da obra, uma vez que a reprodução privada da 
obra sem fins lucrativos implica o pagamento de uma compensação destinada a remunerar o titular do direito de 
exploração. Houve, em termos económicos, conforme adiante melhor se verá, uma internalização do que era 
considerado uma externalidade negativa do monopólio legal conferido ao titular dos direitos de exploração. 
53TRABUCO, Cláudia, Direito de Autor, intimidade privada e ambiente digital: reflexões sobre a cópia privada de 
obras intelectuais, in AA.VV., Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofia, Política y Humanidades, n.º 18, 
Segundo Semestre, 2007, disponível em http://run.unl.pt/bitstream/10362/2499/1/CT_RevIBERAMER.pdf, acedido 
em 28 de fevereiro de 2012, p. 32. 
54ASCENSÃO, José de Oliveira, E agora ? Pesquisa do futuro próximo, in AA.VV., "Sociedade da Informação, 
Estudos Jurídicos", Almedina, Coimbra, 1999, p.27 
55Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março e, alterado pelas Leis n.ºs 45/85 e 114/91, de 17 e 3 de 
setembro respetivamente, e Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto, Lei n.º 24/2006, de 24 
de junho e ainda pelos Decretos-Lei n.ºs 332 a 334/97, de 27 de novembro. 
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mérito, já que a proteção jusautoral é conferida, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do 

CDADC, independentemente do mérito da obra. 

 

"Assim, um texto contendo a mera descrição de um processo não tem o carácter criativo 

que se exige, como não o tem a locução comum de um jogo de futebol ou outro 

acontecimento. Quer dizer quando se passa da criação para a descrição, quando há 

descoberta e não inovação, quando é o objeto que comanda em vez do papel 

predominante ser o da visão do autor, saímos do âmbito da tutela".56 

 

                                                
56ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora, Coimbra, 
2008, p. 89. Assim, nesse sentido, ressalvando a possibilidade de consagração a nível nacional de um Direito 
específico, no Acórdão, de 4 de outubro de 2011, o Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Secção) proferido 
nos processos Football Association Premier League Ltd e outros contra QC Leisure e outros (C-403/08) e Karen 
Murphy contra Media Protection Services Ltd (C-429/08), afirma, nos §§ 96 a 99 que: 
 

"A este respeito, há que salientar que a FAPL não pode invocar um Direito de Autor sobre os próprios jogos da 
«Premier League», uma vez que eles não podem ser qualificados de obras. Com efeito, para terem essa 
qualificação, era necessário que o objeto em causa fosse original, no sentido de constituir uma criação intelectual 
própria do seu autor (v., neste sentido, Acórdão de 16 de julho de 2009, Infopaq International, C-5/08, Colect., p. 
I-6569, n.º37). Ora, os eventos desportivos não podem ser considerados como criações intelectuais qualificáveis 
como obras na aceção da Diretiva direitos de autor. O mesmo vale, em especial, para os jogos de futebol, 
enquadrados por regras que não deixam margem para uma liberdade criativa, na aceção do Direito de Autor. 
Nestas condições, estes jogos não podem ser protegidos a título de Direito de Autor. É aliás sabido que o direito 
da União não os protege a nenhum título no domínio do direito da propriedade intelectual."  

 
Disponível em http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-403/08# , acedido em 1 de março de 2012. 
Sobre a reprodução de partes de uma obra, ver a análise do acórdão de 16 de julho de 2009, Infopaq International, 
C-5/08, TRABUCO, Cláudia, Com onze palavrinhas apenas…: a reprodução temporária de obras e atividade de 
press clipping – Ac. Do TJ de 16.7.2009, Pro. C-5/08, in AA.VV., "Cadernos de Direito Privado", n.º 28, CEJUR, 
outubro/dezembro 2009, p. 38-53.Sobre a exigência de criatividade como requisito da proteção, ver o Acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa, de 2 de fevereiro de 2009, proferido por unanimidade no proc. n.º 1848/07.0TJLSB-8, 
disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/0/ddf90e30bdba705b802575f900523b51?OpenDocument , acedido em 1 de 
março de 2012, onde se afirma que: "É essencial à obra, objeto de proteção do Direito de Autor a originalidade, que 
incorpore um mínimo de criação pessoal, que lhe dê uma individualização própria, a marca pessoal do seu autor." 
Manifestando posição contrária, ou reduzindo o quantum necessário de criatividade para concessão da proteção 
REBELO, Luís Francisco, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Anotado, seguido de Legislação 
complementar, Convenções Internacionais e Diretivas Comunitárias, 3ª Edi. Ver. e Act., Âncora Editora, Lisboa, 
2002, p. 33-34, onde são referidos vários Acórdãos concedendo proteção a roteiros, mapas, anuários e criticada a 
negação pelo Tribunal à proteção da memoria descritiva de um programa de televisão. Sobre o conceito de 
originalidade ver ROCHA, Maria Victória, Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de 
proteção da obra pelo Direito de Autor, em que se segue de perto a posição francesa expressa pelos professores 
franceses ANDRÉ LUCAS e HENRI-JAQUES LUCAS, no Traité de la Propriété Litteraire et Artistique, 
citado,artigo disponível em 
http://www.apdi.pt/pdf/Contributos%20para%20delimita%C3%A7%C3%A3o%20da%20originalidade%20como%20
requisito%20da%20protec%C3%A7%C3%A3o%20da%20obra%20pelo%20Direito%20de%20Autor.pdf , acedido 
em 3 de março de 2012. Sobre esta matéria, ver igualmente a famosa (no que tange a  proteção de compilações) 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal dos EUA, em 28 de janeiro de 1991, no processo Feist Pubs., Inc. v. Rural 
Tel. Svc. Co., Inc. - 499 U.S. 340 (1991), sobre listas telefónicas, disponível em 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/ , acedido em 1 de março de 2012, onde se afirma que:  
 

"[S]ubscribers' names, towns, and telephone numbers -- could not be more obvious, and lacks the modicum of 
creativity necessary to transform mere selection into copyrightable expression". (sublinhado nosso). 
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A Convenção de Berna não impõe expressamente o requisito da originalidade como 

condição da proteção conferida às criações intelectuais ou artísticas pelo Direito de 

Autor, sendo, no entanto doutrinariamente e desde sempre, este o requisito que funciona 

como limite imanente à proteção conferida pelo exclusivo.  

 

A obra, para ser protegida pelo Direito de Autor há-de ser original, no sentido que 

reflete a criatividade do seu criador intelectual ou artístico, o seu cunho pessoal.57 O 

problema situa-se, pois, em determinar o quantum de criatividade que é necessário para 

que estejamos perante uma realidade passível de proteção jusautoral, sendo 

necessariamente excluídas as criações da natureza, por mais belas que sejam (veja-se as 

esculturas modeladas pelo vento no deserto branco egípcio, ou as rosas do deserto, 

compostas por gesso naturalmente cristalizado) e bem assim as criações do homem, 

fortuitas, banais, ou mecânicas que não têm qualquer dignidade  

 

Se bem que o quantum necessário tenha vindo a diminuir, o conceito de originalidade, 

que até pode ser tido como um conceito de geometria variável, no grau e não na 

natureza58, por forma a poder acolher as obras literárias e artísticas, e bem assim os 

"trocos"59 que disponham de um mínimo de criatividade para que possam ser 

considerados obras, as obras utilitárias60 ou mesmo os programas de computador61, não 

                                                
57Há, por norma, uma equivalência entre originalidade e criatividade, no sentido em que uma obra original é 
necessariamente criativa e a obra criativa é necessariamente original, ANDRÉ LUCAS e HENRI-JAQUES LUCAS, 
no Traité …cit. p. 73, dão o famoso exemplo de DEBOIS dos quadros de dois pintores que de um mesmo ângulo 
criam duas obras criativas, já que teem o seu cunho pessoal, mas em que a segunda não pode ser tida como nova uma 
vez que um outro pintor já realizou aquele quadro, excluindo a novidade enquanto requisito da originalidade. 
58Não é por se alterar o objeto de proteção que a originalidade passa a ser é medida objetivamente em termos de skill, 
labour and judjement e deixa de ser medida subjetivamente em termos de marca do autor.  
59Tradução possível de "petitt monnaie" termo utilizado em LUCAS, André, LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la 
propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., LexisNexis Litec, Paris, 2006, p.85, pretendendo englobar as obras 
eminentemente técnicas (como uma bula de um medicamento) ou de caráter utilitário (como um talher) em que o 
reflexo da personalidade do seu autor é diminuto. Petite monnaie, calderilla, Kleine Münze, small change, são os 
termos utilizados, respetivamente em francês, castelhano, alemão e inglês, para descrever essa mesma realidade. Os 
nossos trocos. O professor britânico WILLIAM CORNISH equipara a necessidade de adoção do critério skill and 
labour ou sweat of the brow da common law (anteriormente à decisão Feist do Supremo Tribunal dos EUA, que 
inseriu a necessidade de existência de um nível mínimo de criatividade) ao utilizado para a proteção, dado o grau de 
criatividade mínimo exigido, dos trocos, CORNISH, William / LLEWELYN, David /APLIN, Tanya, Intelectual 
property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 7ª ed., Sweet & Maxweel, Londres, 2010, nota 51, p. 448. 
60As obras de artes aplicadas, as obras de design, podem ser protegidas cumulativamente pelo Direito de Autor e pelo 
Direito industrial através da proteção conferida aos modelos e desenhos industriais, Em ambos os Direitos os níveis 
de exigência são menores, o quantum de criatividade exigido é menor, em relação ao exigido para os outros tipos de 
obras. E se no Direito de Autor não constitui contrafação, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 
196.º do CDADC, a semelhança decorrente da identidade do objeto, se cada uma das obras tiver identidade própria, 
no Direito industrial são requisitos de proteção a novidade e a singularidade. Os requisitos de proteção pelo direito 
industrial são apenas a moderada novidade objetiva e o carácter singular, i.e., protegem-se os modelos que, não sendo 
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inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já 
usados, de molde a conferirem aos respetivos objetos singularidade, considerando-se que um modelo possui carácter 
singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse 
utilizador por qualquer modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada, 
de acordo, respetivamente, com os artigos 177.º e 178.º do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 36/2003, de 5 de março, e alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 318/2007, de 26 de 
setembro, 360/2007, de 2 de novembro, 143/2008, de 25 de junho, e pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, disponível em 
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/06400/0189401983.PDF, acedido em 3 de março de 2012. 
61Que são protegidos em Portugal por um Direito intencionalmente análogo ao Direito de Autor conferindo-se uma 
"proteção análoga à conferida às obras literárias", de acordo com os artigos 1.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 
de outubro. O professor PEDRO CORDEIRO, que trabalhou no projeto de transposição da Diretiva 91/250/CEE 
elucida-nos sobre a opção tomada: "Não foi inocente a opção do legislador português. Com ela pretendeu-se cumprir 
as nossas obrigações comunitárias mas demonstrar, ao mesmo tempo, a firme convicção de que um programa de 
computador não só não é uma obra literária, como o regime de Direito de Autor estabelecido para essas criações não 
pode, sem mais, ser aplicado ao "software", ver CORDEIRO, Pedro, A Lei Portuguesa de proteção do "software", in 
AA.VV., "Revista da Ordem dos Advogados" 54, II, julho - 1994, p.712, disponível em 
http://www.oa.pt/upl/%7B489fb2e0-115b-4108-8616-2a4ccbc5f977%7D.pdf , acedido em 3 de março de 2012. Sobre 
a possibilidade dos programas de computador serem protegidos, em abstrato, a título de segredo industrial; pela 
patente de invenção; pela concorrência desleal; por um Direito de Autor ou mesmo por uma nova categoria de 
direitos intelectuais, ver ASCENSÃO, José de Oliveira, A proteção jurídica dos programas de computador, in 
AA.VV., “Revista da Ordem dos Advogados”, Ordem dos Advogados, Lisboa, abril 1990, p. 76, disponível em 
http://www.oa.pt/upl/%7B639e8fc8-d372-43d0-8a42-c429d91445f8%7D.pdf, acedido em em 3 de março de 2012. A 
OMPI chegou a elaborar um projeto de legislação-tipo consubstanciada na Model Provisions on the Protection of 
Computer Software (WIPO pub. 814 (E), 1978), disponível em 
ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/ModelLaws/modelprovisions-computersoftware-en.pdf, acedido em 3 de março 
de 2012. A proposta consagrava uma proteção híbrida, que ficava entre a proteção conferida pelo Direito de Autor e 
pela patente. O direito, que não era extensível aos conceitos base do programa (section 4) não estava dependente de 
registo, nasceria aquando da criação do programa (section 7.(1)) com a duração máxima de 25 anos (section 7.(2a)). 
Constituiria violação do direito a utilização do programa para a produção de um outro programa substancialmente 
similar (section 5. (IV), protegendo-se a funcionalidade, mas não seria considerado violação se o novo programa 
tivesse sido produzido de uma forma independente (section 6.(2). Uma forma de proteção através de um direito sui 
generis foi tentada no Japão. Ver, KARJALA, Dennis S., The Limitations on Protection as Program Works Under 
Japanese Copyright Law, Michigan Yearbook of International Studies, Vol. 8, p. 25, 1987. disponível em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1438159, acedido em em 3 de março de 2012. Esta nova abordagem, liderada pelo MITI, o 
Ministério Japonês para a industria e comércio internacional, surgiu na sequência da realização de um estudo dando 
conta da preocupação da indústria japonesa com a aplicação do critério look-and-feel, desenvolvido pela 
jurisprudência dos E.U.A., mas foi abandonada após o protesto formulado junto do governo Japonês, pelo 
representante especial para o comércio Americano atuando sob pressão da IBM e outros produtores de programas de 
computador – os mesmos que, nos finais dos anos 60, antes do reconhecimento jurisprudencial da proteção jusautoral, 
quando nos EUA os programas de computador eram equiparados a rolos perfurados de pianola, cuja proteção tinha 
sido recusada após o caso White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company, 209 U.S. 1 (1908), até à 
alteração da lei realizada especificamente para os proteger consagrando a patenteabilidade dos programas de 
computador, e enquanto os programas de computador eram considerados nada mais que uma absorção de algoritmos, 
após a prolação da decisão no caso Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972), tinham defendido a urgência da criação 
de um Direito sui generis, tendo sido as ideias de Elmer Galb da IBM que estiveram na base da legislação modelo da 
OMPI, acima referida – . Como resultado o governo japonês transferiu a liderança do processo do MITI para o 
Ministério da Cultura que apoiava uma alteração da legislação do Direito de Autor para a tornar extensível aos 
programas de computador. Tempore mutato, mores mutantur. Sobre a exclusão da proteção conferida pelo Direito de 
Autor à funcionalidade de um programa de computador, à linguagem de programação e ao formato dos ficheiros de 
dados usados no âmbito de um programa de computador para explorar algumas das suas funções, ver o Acórdão do 
Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Secção), de 2 de maio de 2012, proferido no Processo C-406/10, SAS 
Institute Inc. contra World Programming Ltd, disponível 
emhttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req
&dir=&occ=first&part=1&cid=1215201, acedido em 19 de maio de 2012. Processo em que o Advogado Geral tinha 
afirmado nas suas conclusões que:“Admitir que a funcionalidade de um programa de computador possa ser protegida 
pelo direito de autor equivale a oferecer a possibilidade de monopolizar as ideias, em detrimento do progresso técnico 
e do desenvolvimento industrial". Por todos, ver VIEIRA, José Alberto, A Proteção dos Programas de Computador 
pelo Direito de Autor, Lex, Lisboa, 2005. 
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deixa de fazer apelo à noção de criatividade, mais que não seja, nestes últimos na 

escolha efetuada pelo seu criador. "[C]réer, c'est toujours faire des choix"62.  

 

"Le souci de rentabiliser les investissements conduit évidemment à abaisser le seuil 

minimum de créativité, que les juges sont d'ailleurs bien en peine de fixer, et dont le 

principe peut même être critiqué comme contraire à l'indifférence du mérite."63 

 

No Direito da União Europeia tem vindo a ser inserido o requisito da criatividade na 

apreciação da existência de originalidade. Assim, a proteção do Direito de Autor, 

reconhecida pelo n.° 3 do artigo 1°, da Diretiva 91/25064 aos programas para 

computador, bem como pelo artigo 3° da Diretiva 96/965, às bases de dados, e pelo 

artigo 6° da Diretiva 2006/11666 às fotografias, pressupõe que se tratem de obras 

"originais, na aceção de que são criação intelectual do próprio autor"67. 

                                                
62 LUCAS, André, LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., LexisNexis Litec, 
Paris, 2006, p.85. 
63  LUCAS, André / LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., LexisNexis Litec, 
Paris, 2006, p 86. 
64Diretiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de maio de 1991, relativa à proteção jurídica dos programas de 
computador, Jornal Oficial n.º L 122 de 17/05/1991 p. 0042 – 0046, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:PT:HTML , acedido em 3 de março de 2012. 
65Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das 
bases de dados, Jornal Oficial n.º L 077 de 27/03/1996 p. 0020 – 0028, disponível emhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:PT:HTML, acedido em 3 de março de 2012. 
66Diretiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa ao prazo de 
proteção do Direito de Autor e de certos direitos conexos (versão codificada), Jornal Oficial n.º L 372 de 27/12/2006 
p. 0012 – 0018, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0012:01:PT:HTML, acedido em 3 de março de 2012. 
67 "É sabido que, no interior da União, existem parâmetros diferentes no que respeita ao nível de originalidade 

exigido, em geral, para reconhecer a proteção do Direito de Autor. Em particular, em alguns países da União, os 
que se caracterizam por uma tradição de common law, o critério de referência é tradicionalmente o contributo de 
«trabalho, perícia ou esforço» (labour skills or effort). Por exemplo, no Reino Unido, por esta razão, as bases de 
dados gozavam, em geral, antes da entrada em vigor da Diretiva, da proteção do Direito de Autor. Uma base de 
dados era protegida pelo Direito de Autor se o seu criador tinha necessitado, para a realizar, de efetuar um esforço 
ou utilizar uma certa perícia. Pelo contrário, nos países de tradição continental é, em geral, exigido, para 
reconhecer uma proteção com base no Direito de Autor, que a obra possua um elemento de criatividade, ou 
exprima, de qualquer modo, a personalidade do seu autor, embora esteja sempre excluída qualquer apreciação 
relativa à qualidade ou à natureza «artística» da obra. Ora, a este propósito não existem dúvidas quanto ao facto 
de que a Diretiva acolheu, no que respeita à proteção com base no Direito de Autor, uma noção de originalidade 
que vai para além do simples esforço «mecânico» necessário para recolher os dados e inseri-los na base. Para 
estar protegida pelo Direito de Autor, a base de dados deve, como indica explicitamente o artigo 3.° da Diretiva, 
ser uma «criação intelectual» do seu autor. Tal expressão não deixa lugar a dúvidas e retoma uma fórmula típica 
da tradição continental do Direito de Autor. É claro que não é possível definir de uma vez por todas, em termos 
gerais, quando se está em presença de uma «criação intelectual». Trata-se de uma avaliação que, como referi, não 
é necessária no caso presente. De qualquer modo, quando essa avaliação se impuser, a mesma compete ao juiz 
nacional, com base nas circunstâncias de cada caso concreto. O Tribunal de Justiça teve ocasião de fornecer a este 
propósito algumas indicações e, em particular, sublinhou que a proteção do Direito de Autor, reconhecida pelo 
artigo 3.° da Diretiva, às bases de dados, bem como pelo artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 91/250 aos programas para 
computador e pelo artigo 6.º da Diretiva 2006/116 às fotografias, pressupõe que se trate de obras «originais, na 
aceção de que são criação intelectual do próprio autor». A este propósito, o Tribunal de Justiça também teve 
oportunidade de indicar que se está em presença de uma criação intelectual do autor quando a obra reflete a sua 
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Trata-se de um conceito aberto que tem vindo a ser densificado pelos tribunais e, se por 

um lado os requisitos da Common Law teem vindo doutrinariamente a aproximar-se dos 

requisitos continentais de Droit d'Auteur68, por outro, a aproximação tem vindo a ser 

realizada jurisprudencialmente. No Acórdão, de 4 de Outubro de 2011, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia (Grande Secção) proferido nos processos Football 

Association Premier League Ltd e outros contra QC Leisure e outros (C-403/08) e 

Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd (C-429/08)69, em que estava em 

causa a comercialização e utilização, no Reino Unido, de dispositivos de descodificação 

que dão acesso aos serviços de radiodifusão por satélite de um organismo de 

radiodifusão, dispositivos esses fabricados e comercializados com a autorização desse 

organismo, mas utilizados, contra a sua vontade, fora da zona geográfica para a qual 

foram fornecidos. O Tribunal de Justiça reafirmou a sobreposição da liberdade de 

circulação de bens e que a proteção conferida pelo Direito de Autor às gravações dos 

jogos de futebol, exige, a contrario, o preenchimento de um mínimo de criatividade 

para que a contribuição intelectual ou artística possa ser protegida pelo Direito de 

Autor.70 

 

                                                                                                                                          
personalidade, isto é, se verifica que o autor pôde efetuar, a esse propósito, escolhas livres e criativas. Além disso, 
especificou que, em geral, não se está em presença da necessária originalidade quando as características de uma 
obra são impostas pela função técnica desta última." 

 
Conclusões do Advogado Geral Paolo Mengozzi, §§ 36 a 40, apresentadas em 15 de dezembro de 2011, no Processo 
C-604/10 Football Dataco Ltd e outros contra Yahoo! UK Limited e outros, tendo o Acórdão que as seguiu sido 
proferido em 1 de março de 2012, disponíveis em http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2010&T3=604&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesquisar, acedido em 3 
de março de 2012. 
68Por todos, reconhecendo implicitamente uma geometria variável, CORNISH, William / LLEWELYN, David 
/APLIN, Tanya, Intelectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 7ª ed.,Sweet & Maxweel, 
Londres, 2010, p. 452, onde afirma que: 

 
"It is not therefore the requirement of originality which brings about the differences of approach so much as the 
manner in which the different categories of artistic work are listed in the Act [Copyright, Designs and Patents Act 
of 1988]. These are: (1) irrespetive of artistic quality, a graphic work, photograph, sculpture or collage; (2) 
works of architecture (buildings or models of buildings); (3) works of artistic craftsmanship not within the 
category (1) or (2). 
The requisite «skill, judgement and labour» is thus affected by the meaning of various types of work and by the 
fact that only category (1) secures copyright "irrespetive of artistic quality." 

69Disponível em http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-403/08# , acedido em 3 de março de 2012. 
70Haverá entre nós certamente quem afirme que o próprio jogo de futebol é uma obra artística, de execução única, 
coreografada pelo treinador e executada ou mesmo interpretada pelos jogadores. Obra com potencialidades para ser 
equiparada às obras de bailado, sendo a sua gravação protegida, entre nós, pela alínea d) do n.º 2 do artigo 68ª do 
CDADC. O tribunal de Justiça, no Acórdão referido, assim não entendeu. 
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O caminho aberto71 revela-se de grande importância, porquanto o reconhecimento da 

necessidade de existência de um mínimo de criatividade para que se esteja perante algo 

cuja dignidade impõe que seja considerada como uma obra do espírito humano, 

entendendo-se a criatividade como um reflexo da personalidade do seu autor, abre 

necessariamente a porta à sindicância do mérito.72 

 

3.1.3. As notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos 
 

 

A Convenção de Berna73, exclui, no n.º 8 do artigo 2.º, do âmbito da sua aplicação as 

notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos ("fait divers") que tenham o 

carácter de simples informações da imprensa. Exclusão constante na alínea a) do n.º 1 

do artigo 7.º do CDADC, se bem que circunscrita ao fim a que se destina, dispondo, o 

n.º 3 do mesmo artigo 7.º, que: 

 

"A utilização por terceiro de obra referida no n.º 1, quando livre, deve limitar-se ao 

exigido pelo fim a atingir com a sua divulgação." 

 

                                                
71Se a década de 90 do século passado foi a década em que a Comunidade Europeia chamou a si atribuições de 
"harmonização" das legislações dos Estados membros e a década seguinte permitiu aos Estados interiorizarem, 
absorvendo, a legislação Comunitária, a década atual parece reservar ao Tribunal de Justiça da União o papel de 
interpretar, balizando, de uma forma livre e independente dos muitos "interesses", a legislação produzida. Fazer o que 
sempre soube fazer e pelo qual é, quanto a nós injustamente, acusado de ativismo judiciário.   
72A que o Direito de Autor não é alheio, uma vez que apenas as fotografias que, pela escolha do seu objecto ou pelas 
condições da sua execução, se possam considerar-se como criação artística pessoal do seu autor são consideradas 
obras e, como tal, protegidas pelo Direito de Autor, nos termos do artigo 164.º do CDADC. Questione-se alguém, 
fora do meio, se faz algum sentido que seja conferida a mesma proteção a uma bula de um medicamento e a um 
tratado de filosofia, ou a um design de um talher e a uma escultura de Henry Moore. E não se alegue que o grau de 
proteção é menor uma vez que basta que o talher tenha identidade própria e que a semelhança decorra da identidade 
do objeto, uma vez que quer o design do talher quer a escultura gozam de uma proteção por 70 anos p.m.a. 
73Na redação do Acto de Paris, que será, muito possivelmente a última alteração da Convenção de Berna que 
veremos, uma vez que a unanimidade dos países membros da União exigida, por força do disposto no n.º 3 do artigo 
27.º, para que se proceda à sua alteração será impossível ou muito dificilmente alcançável. Os tratados celebrados em 
20 de dezembro de 1996 da OMPI já foram celebrados como acordos particulares, ao abrigo do artigo 20.º da 
Convenção de Berna, tendo, nas conferências internacionais em que Jukka Liedes era Presidente da Assembleia, sido 
trabalhados como Protocolo Adicional à Convenção de Berna e como Novo Instrumento, uma vez que desde o inicio 
dos trabalhos se revelou impossível proceder à alteração da Convenção de Berna dada a unanimidade requerida por 
esta. 
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Pode ver-se aqui uma cedência à liberdade de expressão, ao Direito fundamental de 

informação74, enquanto direito de se informar, que os Anglo saxónicos colocam sobre o 

conceito abrangente de Free speach. 

 

No entanto, quando se extravasar o fim para que a exclusão de proteção foi consagrada, 

i.e., quando estivermos para lá da utilização da simples informação para informar, o 

conteúdo da obra encontrar-se-á protegido pelo Direito de Autor, uma vez que deixará 

de estar excluído do seu âmbito de aplicação. Por outro lado, o dispositivo em causa 

dispõe, obrigando, que a utilização "deve limitar-se" ao exigido pelo fim de informar.  

 

E se no caso de um texto, do tipo do texto do jornal "O Expresso", que se transcreve: 

 

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação de uma ampla comissão 

interministerial, coordenada pelo ministro das Finanças, que será responsável pela 

seleção dos domínios em que serão prioritariamente investidos todos os fundos da 

União Europeia e os que estão disponíveis no quadro do Espaço Económico Europeu."75 

 

Em que apenas se dá noticia de factos ocorridos, no seguinte texto do "Correio da 

Manhã" diz-se que: 

 

"A Comissão Interministerial de Orientação Estratégica dos Fundos Comunitários e 

Extracomunitários foi aprovada hoje num Conselho de Ministros sem direito a 

perguntas, depois da gestão do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) ter 

sido objeto de polémica nos últimos dias devido à subalternização do Ministério da 

Economia na gestão das verbas comunitárias."76 

                                                
74O direito de informação constitui uma estrutura complexa que envolve uma tríade de direitos: (i) o direito de 
comunicar publicamente informações sem impedimentos nem discriminações; (ii) o direito de procurar informações 
sem impedimentos nem discriminações; (iii) o direito de receber informações e de ser mantido informado sem 
impedimentos nem discriminações, ALEXANDRINO, José de Melo, Estatuto constitucional da atividade de 
televisão, Coimbra Editora, Coimbra, 1998, p. 113, MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo I, 2ª Ed., Coimbra, 2010, pág. 852. O direito de informação tem diferentes vertentes ou conteúdos 
jurídicos: “o direito de informar”, “o direito de se informar” e “o direito de ser informado” (Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 348/03, de 8 de julho de 2003, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 56.º Vol., pp. 639 e ss.), 
acedido em http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos03/301-400/34803.htm, em 28 de fevereiro de 2012. 
75Notícia disponível em http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Politica/QREN--Governo-aprova-comissao-liderada-por-
Vitor-G.aspx , acedido em 7 de março de 2012. 
76Texto disponível em http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/qren-governo-aprova-comissao-
liderada-por-vitor-gaspar , acedido em 7 de março de 2012. 
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Em que são utilizados os mesmos factos, mas relacionando-os com outros e tirando 

conclusões relativamente à posição do Ministério da Economia, que, não podendo ser 

classificadas como simples factos, não podem deixar de ser tidas como opiniões 

emitidas pelo autor do texto, cabendo questionar se a eventual utilização do segundo 

texto não extravasa a exclusão da proteção conferida pelo Direito de Autor77. Isto é, no 

caso da sua utilização, até que ponto é que não se está para além da reprodução da 

simples informação e, por outro lado, se se extravasa o fim de informar ao reproduzir-se 

as considerações e opiniões do autor do texto,78 sendo que no caso de fixação, 

reprodução e comunicação pública, relativamente à inclusão de obras literárias e 

artísticas, em relatos de acontecimentos de atualidade, esta está limitada pela 

observância do fim de informar, pela alínea d) do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC. 

 

3.1.4. O Direito de Citação 
 

 

Dispensando igualmente a necessidade de obtenção de autorização, concedida por parte 

do titular do direito, e de pagamento pela mesma, a determinadas formas de utilização 

                                                
77Neste sentido, RICKETSON, Sam, WIPO STUDY ON LIMITATIONS AND EXCETIONS OF COPYRIGHT AND 
RELATED RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT, WIPO, SCCR/9/7, Geneva, April5, 2003, p. 11, disponível 
em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf, acedido em 18 de março de 2012, 
socorrendo-se do relatório dos trabalhos preparatórios da revisão de Estocolmo, de 1967, que referem, na p. 1155 do 
Vol. II, que: 
 

“...the Convention does not protect mere items of information on news of the day or miscellaneous facts, because 
such material does not possess the attributes needed to constitute a work. That implies a fortiori that news items 
or the facts themselves are not protected. The Articles of journalists or other “journalistic” works reporting news 
items are, on the other hand, protected to the extent that they are literary or artistic works. It did not seem 
essential to clarify the text of the Convention on this point.” 

 
Atribuindo-lhe um valor vinculativo para as partes, enquanto interpretação autentica do n.º 8 do artigo 2.º da 
Convenção de Berna, por força do disposto no artigo 32.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
disponível em http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/Conv_Viena/Convencao_Viena_Dt_Tratados-1969-PT.htm , acedido 
em 18 de março de 2012. 
78Considerações que ganham importância acrescida, atento o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC, 
e no n.º 1 do artigo 10.º da Convenção de Berna, in fine, respeitante às revistas de imprensa, conhecidas como 
"recortes de imprensa" e a proliferação do Clipping no mundo digital, mas que não é objeto do presente estudo. 
Atente-se, contudo, à possibilidade deixada em aberto às legislações dos países membros da União de Berna, 
consagrada no n.º 1 do artigo 10.ºbis da Convenção, de permitirem a reprodução de artigos de atualidade de discussão 
económica, política e religiosa, publicados nos jornais ou publicações periódicas, nos casos em que a sua reprodução 
não está expressamente reservada e a utilização dessa possibilidade foi efetuada pelo legislador nacional na alínea m) 
do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC.  
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das obras protegidas, a Convenção de Berna, no n.º 1 do artigo 10.º, consagrou o direito 

de citação79, enquanto único limite obrigatório a observar pelos países da União80.  

 

O direito de citação foi acolhido implicitamente nos trabalhos preparatórios da 

Convenção de Berna, encontrando abrigo no artigo 8.º do projeto de texto presente na 

conferência de 1885.81 

 

A liberdade de citar encontra a sua ancoragem racional na liberdade de expressão 

necessária ao acto criativo.  

 

"Le droit exclusif cède au bénéfice non pas d'un consommateur passif (comme dans la 

copie privée), mais d'un auteur ou d'un artiste-interprète qui a besoin d'une sphère de 

liberté pour créer ou interpréter, ce qui rejoint, bien sûr, l'intérêt du public."82 

 

O direito de citação, está igualmente vinculado ao fim. A liberdade de citar encontra-se, 

pois, delimitada pelo fim a atingir com a própria citação, sendo, por outro lado, exigido 

que a obra já tenha sido licitamente tornada acessível ao público e na condição da 

utilização da citação ser conforme aos bons costumes. 

 

                                                
79O direito de citação foi inserido na revisão de Roma, de 1928, em que se permitia a realização de “analyses ou 
courtes citations textuelles d’œuvres littéraires publiées à des fins de critique, de débat polémique ou 
d’enseignement”, permitindo-se então a utilização de curtas citações e encontrando-se a sua utilização vinculada a um 
fim. Na revisão de Bruxelas, de 1948, do texto da Convenção de Berna, o fim da citação deixa de estar circunscrito, 
mantendo-se, no entanto, a restrição quanto à extensão da mesma. No artigo 10.º, na versão de 26 de junho de 1948, 
dispunha-se que: "Dans tous les pays de l’Union sont licites les courtes citations d’articles de journaux et recueils 
périodiques, même sous forme de revues de presse.", (sublinhado nosso), texto disponível em 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i2/0.231.13.fr.pdf. acedido em 13 de março de 2012. Apenas na revisão de Estocolmo, 
de 1967, o Direito de citação passa a ter os contornos atuais deixando de estar limitado em termos da extensão da 
citação, bastando que se confine aos fins para que é conferido e que respeite os bons costumes. 
80Estranhamente a Diretiva 2001/29/CE, não conferiu imperatividade à consagração deste limite de Berna, tendo ao 
invés conferido imperatividade à exclusão das reproduções efémeras, não sem antes qualificá-las como actos de 
reprodução, se bem que a opção seja criticável. Para que exista reprodução tem necessariamente que existir fixação, 
um corpus mechanicum onde a obra ganha "corpo". Facto com o qual o conceito de efémero apresenta dificuldades 
óbvias de compatibilização. Em sentido contrário, afirmando a existência de reprodução na memória RAM, 
AKESTER, Patrícia, O Direito de Autor e os desafios da tecnologia digital, 1ª Ed., Principia Publicações 
Universitária e Científicas, Cascais, 2004, p. 98. 
81 FICSOR, Mihály, The Law of Copyright and The Internet: The 1996 Treaties, Their Interpretation and 
Implementation, 2002, Oxford, p. 259. 
82LUCAS, André, LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., Lexis Nexis Litec, 
Paris, 2006, p.269, onde é dado o exemplo do Acórdão do Tribunal Constitucional alemão, de 29 de junho de 2000, 
em que o direito patrimonial dos herdeiros de Bertold Brecht cedeu face à liberdade de expressão necessária ao acto 
de criação do dramaturgo e poeta Heiner Müller que utilizou passagens inteiras de duas obras de Brecht para a sua 
obra. Afirmando que a citação não está limitada à ilustração mas pode servir a expressão artística quando a obra 
citanda é, ela mesma, uma verdadeira obra artística. 
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Inserem-se neste contexto as utilização de citações ou resumos, que necessariamente de 

maior extensão, utilizam obras alheias com o fim de crítica, discussão ou ensino, ou 

como fundamento da própria doutrina defendida, não devendo, contudo, confundir-se 

com a obra utilizada nem podendo ser tão extensas que prejudiquem o interesse por 

aquelas obras, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 75.º e no n.º 2 do 

artigo 76.º, ambos do CDADC.  

 

Este último requisito sobre a necessidade de contenção da extensão da citação, sob pena 

de se estar no âmbito da cópia servil, levanta algumas questões83. O que dizer sobre a 

utilização de um poema integral de Fernando Pessoa ?84 E se a utilização integral do 

poema for utilizada num texto sobre o Poeta ? E se todo o poema, ou um conjunto de 

poemas, forem objeto de uma tese de mestrado sobre a semiótica pessoana ? 

 

Acompanhamos OLIVEIRA ASCENSÃO85. A medida da extensão da reprodução da 

obra utilizada há-de ter em conta o fim da utilização da obra citada86, sendo que essa 

utilização há-de estar sujeita ao critério imposto pela Convenção de Berna, i. e, há-de 

ser conforme aos bons costumes, sob pena de se estar no âmbito da reprodução ilícita. 

                                                
83As questões são decorrentes do facto do CDADC ter seguido a limitação da utilização a curtas citações que era 
imposta pelo texto do n.º 1 do artigo 10.º da Convenção de Berna, na versão de 26 de junho de 1948, e não se ter 
atendido à alteração operada em 16 de julho de 1967, na revisão de Estocolmo, onde o termo "curtas" foi eliminado. 
84Ressalve-se o anacronismo uma vez que já decorreram mais de 70 anos após a sua morte ocorrida em 30 de 
novembro de 1935, no Hospital de S. Luís dos Franceses, em Lisboa, tendo a sua obra já caído no domínio público. 
Ou, pense-se numa das suas obras contidas no famoso baú e que só agora tenha sido publicada, sendo os direitos 
patrimoniais, por força do disposto no n.º 1 do artigo 39.º do CDADC, conferidos por 25 anos a quem a fez publicar 
licitamente e como tal sob a alçada do exclusivo conferido pelo dispositivo citado. Não consideramos o direito 
daquele que faz publicar o inédito como Direito de Autor. O direito ao benefício patrimonial é um incentivo à 
divulgação da obra não publicada, uma recompensa, mas não integra as faculdades do Direito de Autor, tanto mais 
que o direito do autor já caducou. 
85ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora, Coimbra, 
2008, p. 218. 
86XALABARDER, na esteira de RICKETSON, assumindo a aplicação do limite a todos os Direitos (reprodução, 
comunicação ao público e colocação a disposição do público) e a todos os tipos de obras, impõe implicitamente um 
limite à extensão da citação ao afirmar que o termo citação faz supor que esta terá que necessariamente fazer parte de 
um todo mais extenso, defendendo, no entanto, que a análise, face à posição adotada, deverá ser realizada 
casuisticamente. 

 
"Bien que le terme “citation” laisse bien entendu supposer une certaine limitation (“que la chose citée fait partie 
d’un tout plus important”), on a préféré que la question concernant la longueur de la citation soit réglée au cas 
par cas, sous réserve du respect des conditions suivantes : “dans la mesure justifiée par le but à atteindre” et “la 
conformité aux bons usages.”" 

 
Ver XALABARDER, Raquel, Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur à des fins pédagogiques en 
Amérique du Nord, en Europe, dans le Caucase, en Asie Centrale et en Israël – Comité Permanent du droit d’auteur 
et des Droits connexes, Dix-neuviéme session, Genève, 14-18 Décembre 2009, Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève, Novembre 2009, p. 20, disponível em 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/fr/sccr_19/sccr_19_8.pdf , acedido em 29 de março de 2012. 
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Óbvio se torna, conforme é ensinado, que um texto jurídico que não seja mais do que 

um conjunto ordenado de citações, se, por um lado, não pode ser considerado uma obra, 

para isso faltando-lhe a originalidade, por outro, constitui uma reprodução não 

autorizada, já que a utilização da obra, ou das obras, não pode estar excluída do âmbito 

da proteção conferida e ao abrigo da liberdade de citação, uma vez que a utilização dos 

textos alheios, da forma que é realizada pelo mero copista, não pode ser tida como 

conforme com os bons costumes. 

 

Por outro lado, o exercício da liberdade de citação de obras, independentemente do seu 

género e natureza, na letra da alínea g) do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC, "quaisquer 

que sejam o seu género e natureza", abarcando todos os tipos de obras que possam ser 

citadas e não só as obras literárias, para além do fim e dos bons costumes que 

circunscrevema liberdade de utilização da obra alheia, está também condicionado à 

indicação do autor e da fonte87, conforme exigido pelo n.º 3 do artigo 10.º da 

Convenção de Berna, impondo-se, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º do 

CDADC, e desde que tal seja possível, que seja indicado o nome do autor e do editor, o 

título da obra e outras circunstâncias identificadoras da obra, onde se inclui 

necessariamente a indicação do site, se for o caso, enquanto fonte.  

 

O mesmo se passa, se a obra utilizada tiver a "tatuagem", uma "marca d'água" 

correspondente apenas àquela obra, enquanto instrumento de informação para a gestão 

eletrónica de direitos, a Rights Management Information (RMI) ou o Digital Rights 

Management (DRM), terá a mesma que ser mantida, enquanto elemento identificador da 

obra citada pelos motivos aduzidos, para além do facto da sua remoção consubstanciar 

um crime, previsto e punido no artigo 224.º do CDADC, com pena de prisão até um ano 

e multa até cem dias. 

 

                                                
87Respeitando a componente dos direitos morais do autor. O que se mostra difícil nas obras não literárias, se bem que 
a abertura e as possibilidades técnicas conferidas pelo mundo digital podem redescobrir, através da utilização das 
"tatuagens" das obras possibilitadas pela vulgarização das Rights Management Information (RMI) ou Digital Rights 
Managements (DRMs) e outras formas de identificar as obras, a exequibilidade do cumprimento da exigência das 
referidas menções. 
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3.1.5. O resumo 
 

 

É facilmente compreensível e, como tal, aceite a necessidade de consagração da 

liberdade de resumir uma teoria científica ou uma peça de teatro para efeitos de crítica, 

discussão ou ensino, ou como fundamento da própria doutrina defendida por parte de 

quem exerce o direito. Aliás, essa é a razão de ser da consagração do limite ao direito do 

autor. A liberdade do confronto de ideias e a propagação das mesmas, contribuindo 

necessariamente para "the encouragement of learning"88, sendo esta a própria razão de 

ser apontada e a explicação mais nobre, alguma vez dada, para a existência do exclusivo 

de exploração da obra que constitui o Direito de Autor. 

 

A liberdade de inserção de um resumo de uma obra alheia numa obra própria, para que 

possa ser exercida, exige o preenchimento dos mesmos requisitos que são exigidos para 

a utilização de uma citação da obra, sendo que, no caso desta, a obra é utilizada ipsis 

verbis, i.e., utilizando-se textualmente a expressão empregue pelo autor da obra citada, 

naquela a expressão empregue pelo autor é sintetizada de forma a respeitar a posição do 

seu autor, permitindo assim a defesa, o confronto e a discussão de ideias. 

 

Para além do fim e dos bons costumes a respeitar na utilização da obra alheia, é 

igualmente imposta a indicação do autor e da fonte, conforme consta no n.º 3 do artigo 

10.º da Convenção de Berna, exigindo-se, por força do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 76.º do CDADC, e desde que tal seja possível, que seja indicado o nome do autor 

e do editor, o título da obra e outras circunstâncias identificadoras da mesma.  

 

A exclusão da proteção da obra no que tange a sua utilização em resumo, levanta um 

outro problema. A partir de que ponto é que deixamos de estar perante um resumo e 

estamos perante algo diferente, original ? 

 

A resposta há-de ser encontrada no reconhecimento, ou não, da primeira na segunda. O 

encadear de ideias e conclusões, já que no resumo, contrariamente à citação, não existirá 
                                                
88The Statute of Anne, disponível em http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp , acedido em 9 de março 
de 2012. 
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uma identidade de forma da expressão que, juntamente com a identidade dos 

argumentos e dos exemplos utilizados, serão elementos indiciadores da existência de um 

resumo cuja licitude estará dependente do fim para que é utilizado, do facto dessa 

mesma utilização ser conforme aos bons costumes, e do cumprimento da exigência da 

indicação do nome do autor da obra original, editor, título e outras circunstâncias 

identificadoras da obra utilizada89. 

 

Por outro lado, no que tange a extensão do resumo, pelos motivos já aduzidos para a 

citação, esta estará tão só limitada pelo fim a atingir e pela observância dos bons 

costumes, tanto mais que o resumo servirá, a maior parte das vezes, como convite e 

introdução à obra resumida.  

 

3.1.5.1. A dicotomia ideia, expressão 
 

 

Temos por assente que as ideias, os processos, os sistemas, os métodos, os conceitos, os 

princípios e as descobertas não são passíveis de ser protegidos pelo Direito intelectual90 

 

A utilização de uma ideia já anteriormente utilizada numa obra é passível de ser 

utilizada numa outra obra sem que exista violação do direito do autor da obra inicial. 

Quantas vezes a ideia dos amores desencontrados de Romeu e Julieta, criada e 

exteriorizada por Shakespeare, não foi já utilizada por outros autores91, ou quantas vezes 

reconhecemos numa qualquer cançãozinha uma ideia trabalhada numa peça de um 

compositor, sem que se possa equacionar a existência de violação do direito do autor ?  
                                                
89Um outro problema, contrário, que extravasa o objeto do presente trabalho, prende-se com o facto de saber até que 
ponto pode existir uma obra derivada de um resumo, o que requer a existência de autorização do autor do resumo 
para a realização da obra derivada por outrem, para que esta última seja considerada lícita. Este problema ganha uma 
acuidade acrescida no caso dos resumos de obras cinematográficas e audiovisuais uma vez que estes são tidos como 
bens transacionáveis, e são, de facto, transacionados entre os autores dos resumos e os produtores das obras 
cinematográficas, enquanto guiões ou roteiros abreviados e audiovisuais, enquanto sinopses. O resumo terá que ser 
original, no sentido em que lhe seja reconhecida criatividade, por forma a poder ser tido como obra derivante a 
transformar e deverá ser passível de ser reconhecido na obra derivada, nas personagens, construção, enredos, tempos, 
etc. 
90Cfr. n.º 2 do artigo 1.º do CDADC e artigo 52.º do CPI. 
91Ressalve-se o anacronismo decorrente da queda no domínio público de toda a obra de Shakespeare, perante o qual 
todas as utilizações são livres, já que não equacionamos aqui, por facilidade de argumentação, a existência de obras 
suas atualmente inéditas, o que não é impossível. Em fevereiro de 2012, foi descoberta, nos arquivos de Marburg, na 
Alemanha, uma peça inédita de Fredrich Bach, Kapellmeister da corte de Bückeburg, filho de Johann Sebastian Bach, 
composta no final do séc. XVIII. 
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O processo evolutivo é incremental, no sentido em que a evolução decorre do talento e 

trabalho colocado sobre ideias já expressas. A criação não surge do vazio, ex nihilo. Ela 

decorre do conjunto de vivências e das várias contribuições a que o autor teve acesso.  

 

"Todos aqueles que se dedicam à criação cultural não partem do zero. Trabalham sobre 

o património cultural preexistente."92 

 

A proteção é conferida à exteriorização da ideia, não à ideia em si, que haverá que ser 

incorporada num qualquer suporte, o corpus mechanicum. Isto parece ser totalmente 

correto no Direito Anglo-saxónico, que se preocupa com a utilização da cópia, ao abrigo 

do direito de cópia, o copyright, que tem como razão enformadora a preocupação 

economicista da proteção do investimento93, segundo o qual, na sua aceção 

fundamentalista, tudo o que merece ser copiado merece ser protegido, exigindo-se a 

                                                
92ASCENSÃO, José de Oliveira Sociedade da informação e liberdade de expressão, in Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa”, Volume XLVIII – N.º 1 e 2, Coimbra Editora, 2007, p. 9 – 29. 
93Não é bem assim. Conforme referimos os regimes de Copyright e de Droit d'Auter têm vindo a aproximar-se, sendo 
que o novo mundo comunicacional e digital potencia e apressa essa tendência. No caso em análise há, nomeadamente 
no Direito Norte americano, alguma relevância na proteção do corpus misticum, protegendo-se a ideia em si, se 
exteriorizada, na aplicação dos princípios desenvolvidos doutrinariamente na Scénes à faire doctrine e na Merger 
doctrine do Copyright, com reflexos e densificação jurisprudencial, cuja aplicação já extravasa atualmente a 
aplicação às obras de arte aplicada e modelos. Ambas as doutrinas são utilizadas enquanto affirmative defences, 
"defesas afirmativas", no caso de queixa por violação de copyright (à semelhança com o que se passa na alegação de 
fair use, se bem que esta última, não obstante ter sido igualmente criada nos Estados Unidos como Common-law, já 
esteja plasmada na Secção 107 do Título 17 do United States Code, por força do "United States Copyright Act of 
1976", disponível em, http://www.copyright.gov/ acedido em 9 de março de 2012). No caso Herbert Rosenthal 
Jewelry Corp. v. Kalpakian, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971), disponível em 
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/446/738/140671/ , acedido em 9 de março de 2012, estava em 
causa a cópia de uma joia consistindo num alfinete com a forma de abelha, tendo o Tribunal de Apelação do 9.º 
Círculo afirmado que, uma vez que apenas existia um número limitado de formas que um joalheiro podia utilizar, a 
ideia subjacente à criação de um alfinete com a forma de abelha e a expressão dessa mesma ideia eram inseparáveis, a 
similitude substancial das duas expressões era inevitável. A Merger doctrine é aplicável enquanto "defesa afirmativa" 
quando a ideia e a expressão são inseparáveis, como no caso Landsberg v. Scrabble Crossword Game Players, Inc., 
736 F.2d 485 (9th Cir. 1984), disponível em http://law.justia.com/cases/federal/appellate-
courts/F2/802/1193/180772/, acedido em 9 de março de 2012. A scenes à faire doctrine é aplicável enquanto "defesa 
afirmativa" quando uma semelhança substancial da expressão é o resultado natural do uso de um determinado género 
ou ideia comum, como no caso Cain v. Universal Pictures Co., Inc.,47 F.Supp. 1013 (S.D.Cal.1942), disponível 
emhttp://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=1942106047FSupp1013_1804.xml&docbase=CSLWAR1-
1950-1985, acedido em 9 de março de 2012. Em ambos os casos cabe ao queixoso por violação do seu copyright o 
ónus da prova, cabendo-lhe provar: (1) que as ideias gerais são substancialmente semelhantes utilizando um teste 
extrínseco, i.e., tendo em conta qual o tipo de obra utilizado, a quantidade utilizada, o objeto utilizado ou a sua 
colocação; e (2) que as expressões dessas ideias são substancialmente semelhantes utilizando um teste intrínseco, 
sendo avaliado, por um juiz ou por um júri, se as obras são substancialmente semelhantes, recorrendo-se ao critério 
de uma pessoa razoavelmente normal (the ordinary reasonable person standard, o nosso bonus pater familiae). Ver 
Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157, 1163 (9th Cir. 1997), 
disponível em http://www.studentweb.law.ttu.edu/Cochran/Cases%20&%20Readings/Copyright-UNT/krofft.htm , 
acedido em 9 de março de 2012. Ver LEAFER, Marshall A., Understanding Copyright Law, 5th Edition, Lexis Nexis, 
San Francisco, 2010, p. 87 
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fixação para que exista obra. Já no caso do Droit d'Auteur94a existência de fixação não é 

determinante para a existência de obra. A obra, o corpus misticum, existe para além e 

independentemente de fixação. Um soneto pode ser recuperado de memória se o papel 

em que for fixado se perder, ou uma obra musical se se perderem as partituras ou 

mesmo uma escultura ou uma obra de arte arquitetónica pode ser recuperada se se 

danificar o corpus mechanicum mas subsistirem outros registos da obra95.  

 

3.1.5.2. A citação encapotada ou a cópia "inteligente" 
 

 

Veja-se o caso do escriba que tomando por base um texto, num "trabalho" apenas digno 

de costureira minuciosa, se limita a substituir os termos utilizados pelo mestre por 

sinónimos, apresentando-o como seu. Não estamos certamente no campo do resumo e 

de há muito que se deixou de exercer a liberdade de citação, extravasando-a. Também 

não estamos perante uma obra nova passível de ser protegida pelo Direito de Autor, já 

que o copista encapotado não é autor, para tanto falta-lhe obra uma vez que para que 

esta existisse havia que ser original, i.e., manifestar criatividade e a única criatividade, 

se é que de criatividade se pode falar, está na utilização de um determinado sinónimo e 

não outro96.  

 

Mas para que exista reprodução não basta que exista apropriação da ideia alheia tomada 

em abstrato, sendo necessário que se faça recurso à expressão dessa mesma ideia 

utilizada pelo autor. Nesse caso de utilização parasitária gritante de obra alheia sempre 

se poderá invocar o exclusivo do autor, que teria que, nos termos do disposto na parte 

final da alínea g) do n.º 2 do artigo 68.º e artigo 169.º, ambos do CDADC, autorizar a 

transformação da sua obra, sem o que os factos se consubstanciariam, subsumindo-se,  

                                                
94Temos vindo a utilizar o termo Copyright como referência ao Direito de Autor Anglo-saxónico e o termo Droit 
d'Auter para designar o Direito de Autor continental de origem romanística, estabelecendo destrinças quando tal se 
torna necessário. 
95Excluem-se as obras dependentes de fixação e de exemplar único, como as pinturas ou as obras fotográficas, 
cinematográficas, áudio visuais ou radiofónicas.  
96Poder-se-ia cinicamente alegar que: Se se entende, conforme se deixou dito, a criatividade como o reflexo da 
personalidade do autor plasmada na obra, descobrindo-se no escrito a personalidade da costureira minuciosa, então a 
existência do requisito estava provada à evidência. 
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na prática de um crime de contrafação97, previsto pelo artigo 196.º do CDADC e punido 

pelo artigo 197.º com pena de prisão até três anos e multa de 150 a 250 dias.98 

 

A transformação há-de ser percecionada na identidade do tema, no encadear de ideias e 

raciocínios, na identidade de exemplos e conclusões, já que a expressão das ideias há-de 

ser necessariamente diferente da utilizada na obra transformada. 

 

3.1.6. O ensino 
 

As alíneas f) e o) do n.º 2 do artigo 75.º CDADC, dando corpo à possibilidade 

estabelecida no n.º 2 do artigo 10.º da Convenção de Berna, permitem a reprodução, 

distribuição e disponibilização pública de partes de obras destinadas ao ensino, desde 

que não exista uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta.  

 

A Convenção de Berna não restringe os actos permitidos a "partes de obras", nem o faz 

a alínea c) do n.º 2, ou a alínea n) do n.º 3 do artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE, a 

primeira permitindo a reprodução e, esta última, permitindo a comunicação ou 

colocação à disposição do público de obras para fins de ensino, efetuada por membros 

individuais do público através de terminais nas instalações dos estabelecimentos de 

ensino. 

 

Não nos parece fazer qualquer sentido a restrição ao limite imposta pelo legislador da 

União à liberdade de utilização, através da reprodução, comunicação ou colocação das 

obras, que serão, na quase totalidade dos casos, de cariz científico, à disposição do 

público, que neste caso estará reduzido ao meio académico, condicionado ao facto de 

que o terminal esteja fisicamente nas instalações do estabelecimento de ensino, não pela 
                                                
97A faculdade conferida ao autor de autorizar a transformação da sua obra, e para tal poder exigir uma remuneração, 
sem a qual a obra derivada é tida por contrafeita, coloca o problema de saber onde termina a proteção da obra e 
começa a proteção da ideia. Se o que o autor permite, ao autorizar a transformação da sua obra, é a transformação da 
expressão criativa da ideia, poder-se-ia argumentar que o Direito protegia a ideia já que a expressão da mesma não 
estava em causa, quando na nova obra é utilizada uma outra roupagem para a mesma ideia. O problema, na situação 
enunciada, reduz-se a uma questão de prova perante o caso concreto sub judice. Há que descortinar se a 
"contribuição" derivada é, ou não, resultante da original. Óbvio se torna que, para que tal aconteça a ideia terá que ser 
idêntica, mas a "contribuição" derivada terá que ser necessariamente resultado da expressão da obra original, donde 
decorre a proteção da expressão e não da ideia por parte do Direito. 
98Longe da pena de morte por enforcamento ou asfixia prevista em França para o mesmo crime na Ordinance de 
1566, referida em DAVIES, Gillian, Copyright and the public interest, Sweet & Maxwell, London, 2002, p. 21.  
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razão aventada por uma fação mais libertária além Atlântico que afirma que os 

académicos já foram pagos pelos estabelecimentos de ensino para produzirem essas 

mesmas obras, mas pela simples razão do exclusivo de exploração, o monopólio, na sua 

origem, ter sido alegadamente conferido ao autor por troca com o contributo trazido ao 

ensino da sociedade. 

 

Já a utilização com fins de ilustração para efeitos de ensino, permitida na alínea a) do n.º 

3 do artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE, teve a tradução nacional no texto da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 75.º do CDADC, tendo-se transformado o exercício de uma liberdade (se 

bem que restrita pelo legislador a partes da obra) num direito de remuneração atribuída 

ao editor e ao autor (leia-se, titular do direito de exploração), que podem exigir, de 

acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º do CDADC, o pagamento da 

remuneração a que têm direito. 

 

O uso para efeitos de ensino está, por natureza, excluído do monopólio uma vez que não 

é realizado por forma a obterem-se vantagens económicas ou comerciais, diretas ou 

indiretas e o objeto fundamental da proteção legal, do ponto de vista económico, é a 

garantia das vantagens patrimoniais resultantes da exploração económica da obra99. É 

um uso mais do que privado, correspondendo à contrapartida da sociedade e à 

justificação dada para a concessão do monopólio. Aliás, essa foi a razão dada para se 

transformar, em termos económicos, um bem que é por natureza público num bem 

escasso. O motivo para a criação da consequente escassez artificial é declarado e 

exposto no próprio título do acto legislativo da Rainha Anne, que se assume como "An 

act for the encouragement of learning"100. Não o entendeu assim o legislador agrilhoado 

ao restringir a utilização livre, para efeitos de ensino, a peças curtas ou fragmentos. 
 

 

 

 

 

                                                
99De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 67.º do CDADC. 
100The Statute of Anne, disponível em http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp , acedido em 9 de 
março de 2012. 
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3.1.7. A utilização das obras por pessoas portadoras de deficiências 
 

 

Igualmente inseridas nas utilizações livres, destituídas como tal da obrigação de 

pagamento de qualquer remuneração do titular dos direitos de exploração, encontra-se 

quer a possibilidade de reprodução pelo processo Braille, quer qualquer outra forma de 

utilização destinada a invisuais, desde que não seja realizada com fins lucrativos101, 

compreendendo-se aqui a possibilidade de recitação e fixação da obra literária em 

suporte áudio, necessária à audição da mesma por parte de invisuais. 

 

A Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 30 de 

março de 2007,102 ratificada por Portugal em 23 de setembro de 2009, dispõe, no n.º 3 

do artigo 30.º que: 

 

"Os Estados Partes adoptam todas as medidas apropriadas, em conformidade com o 

direito internacional, para garantir que as leis que protegem os direitos de propriedade 

intelectual não constituem uma barreira irracional ou discriminatória ao acesso por parte 

das pessoas com deficiência a materiais culturais." 

 

Portugal ratificou igualmente o Protocolo Opcional, anexo à Convenção, que consagra o 

direito de indivíduos ou grupos de indivíduos apresentarem diretamente queixas ao 

Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência criado pela Convenção. 

 

A alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE veio possibilitar a consagração 

do limite no Direito dos Estados membros103, ampliando o seu escopo ao permitir a 

utilização da obra a favor de portadores de quaisquer deficiências físicas, sem 
                                                
101Cfr. artigo 80.º do CDADC. 
102A Convenção foi aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 7 de 
maio, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 71/2009, publicados no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 146, de 30 de julho de 2009.Disponível em http://www.gddc.pt/siii/im.asp?id=2059 , acedido em 10 de junho de 
2012. 
103Foi apresentada pelo Brasil, Equador e Paraguai, em 25 de maio de 2009, uma proposta de Tratado acolhendo os 
anseios da World Blind Union (WBU), que se encontra em discussão no âmbito dos trabalhos do Comité de Direito 
de Autor e Direitos Conexos da OMPI, para a consagração de um limite ao Direito de Autor a favor dos portadores de 
deficiências visuais, na medida necessária e desde que a utilização das obras não tenha um fim comercial, sendo, no 
entanto, que se permite a possibilidade do estabelecimento, por parte dos Estados membros da União, de uma 
remuneração adequada para o titular dos direitos de exploração, de acordo com o n.º 3 da alínea c) do artigo 4.º da 
proposta de Tratado disponível em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_18/sccr_18_5.pdf, acedido no 
dia 18 de março de 2012. 
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especificar qual o tipo de deficiência, deste que destituída de caráter comercial e na 

medida exigida pela deficiência em causa.  

 

Respeitando estas últimas condicionantes, na transposição da Diretiva, Portugal 

limitou104, os Direitos de reprodução, comunicação pública e de colocação à disposição 

do público possibilitando a disponibilização das obras a quaisquer tipo de deficientes.  

3.1.8. A "regra dos três passos" 
 

3.1.8.1. O Direito de Reprodução105 
 

 

No que tange o Direito de reprodução, a sua existência nos países da União de Berna é 

pressuposta no texto original da Convenção de Berna, de 9 de setembro de 1886, cujo 

fim visou primordialmente consagrar o tratamento nacional (artigos 2.º e 3.º) e o Direito 

de tradução pelo prazo de dez anos após a publicação do original (artigo 5.º), dispondo, 

no n.º 1 do artigo 6.º que: 

 

"As traduções lícitas são protegidas como obras originais, Elas desfrutam 

consequentemente da proteção estipulada nos artigos 2.º e 3.º, no que concerne a sua 

reprodução não autorizada nos países da União."106 

 

E, no n.º 1 do artigo 10.º, que: 

 

"Estão especialmente compreendidas, de entre as reproduções ilícitas às quais se aplica a 

presente convenção, as apropriações indiretas não autorizadas de uma obra literária ou 

artística, sob várias designações, como: adaptações, arranjos musicais, etc., desde que não 

sejam mais que a reprodução de uma obra, na mesma forma ou sob forma diversa, com 

                                                
104Cfr. Alínea i) do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC. 
105Sobre este tema, nomeadamente, sobre a análise do conceito de reprodução ver TRABUCO, Cláudia, O direito de 
reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital, Tese de Doutoramento apresentada em 2005, sendo 
orientador o Prof. Doutor Rui Pinto Duarte, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 236. 
106Disponível em Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer 
http://www.copyrighthistory.org , acedido no dia 18 de março de 2012 (tradução nossa). 
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alterações, adições ou cortes não essenciais, sem que, por outro lado, não apresentem o 

carácter de uma nova obra original."107 

 

Prevendo ainda o artigo 12.º a apreensão de qualquer obra contrafeita (ilegalmente 

reproduzida) importada para um país membro da União onde a obra original tivesse 

direito à proteção. 

 

Mas é só na sequência da revisão de Estocolmo, em 14 de julho de 1967, que o amplo 

Direito de reprodução aplicável a todas as obras protegidas pela Convenção de Berna e 

que, desde a Lei da Rainha Anne de 1710, tinha feito a sua caminhada a nível nacional, 

é incorporado na Convenção de Berna, no artigo 9.º, n.º 1, com o seguinte texto: 

 

"1 – Os autores das obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam 

do direito exclusivo de autorizar a reprodução das suas obras, de qualquer maneira e por 

qualquer forma." 

 

3.1.8.2. A regra 
 

 

O número 2 do artigo, 9.º da Convenção de Berna, dispõe que: 

 

"2 – Fica reservada às legislações dos países da União a faculdade de permitirem a 

reprodução das referidas obras, em certos casos especiais, desde que tal reprodução não 

prejudique a exploração normal da obra nem cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses do autor."108 

                                                
107Idem. 
108O dispositivo procurou abarcar as conceções personalistas e continentais do Droit d'Auteur e as conceções 
economicistas do Copyright. Por outro lado, o n.º 2, que consagra a "regra dos três passos" não é contrário ao fair use, 
concebido como direito de defesa face ao exclusivo de exploração conferido ao titular do direito de exploração da 
obra. A doutrina do fair use existiu nos Estados Unidos como Common-law, até que foi incorporada na Secção 107 
do Título 17 do United States Code, por força do "United States Copyright Act of 1976", acessível em, 
http://www.copyright.gov/ que dispõe que (tradução nossa): 

"Apesar das provisões das secções 106 e 106A, a utilização razoável de uma obra protegida pelo Direito de 
Autor, incluindo a sua reprodução em cópias ou registos sonoros ou por qualquer outra forma especificada nesta 
secção, para fins de crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em 
sala de aula), ou investigação não é uma infração no Direito de Autor. Para determinar se a utilização feita de uma 
obra para um caso particular é "fair use" os fatores a serem considerados são os seguintes: 
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A "regra dos três passos" aqui enunciada foi pensada como uma cláusula aberta capaz 

de englobar as exceções ao Direito de Autor consagradas nos diversos sistemas jurídicos 

e nos diversos países, permitindo a existência de exceções, que: 

1. Em casos especiais; 

2. Não prejudicassem a exploração normal da obra; 

3. Nem causassem um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. 

 

A "regra dos três passos" foi transposta para o texto do artigo 13.º do Acordo TRIPs109 

e, logo em 1998, foi testada num Painel da OMC em que foi questionada, pela 

Comunidade Europeia, a possibilidade de manutenção no Direito americano de uma 

exceção, criada com a alteração efetuada ao Copyright Act (secção 110(5)), (efetuada 

pelo Fairness in Music Licensing Act, de 28 de outubro de 1998, que entrou em vigor 

em 26 de janeiro de 1999110), possibilitando a utilização de transmissões de rádio e 

televisão em locais públicos, como bares, restaurantes e lojas, excecionando, para 

determinadas situações (tendo em conta a área do local e o tipo de aparelhagem 

utilizada na receção/transmissão) o exclusivo conferido pelos §2.º do n.º 1 do artigo 11.º 

e pelo §3.º do n.º 1 do artigo 11.ºbis da Convenção de Berna, aplicável por força do 

disposto no n.º 1 do artigo 9.º do TRIPs111. 

                                                                                                                                          
(1) O propósito e tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional sem fins 

lucrativos; 
 (2) A natureza da obra protegida; 
 (3) A quantidade e proporção da parte utilizada em relação à obra protegida tida como um todo; e 
 (4) O efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor da obra protegida pelo Direito de Autor." 

109Foi igualmente transposta para o artigo 10.º do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre 
Direito de Autor, para o n.º 2 do artigo 16.º do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre 
Interpretações ou Execuções de Fonogramas, para o n.º 3 do artigo 6 da Diretiva 91/250/CEE, de 14 de maio de 1991, 
relativa à proteção jurídica dos programas de computador, n.º 3 do artigo 6 da Diretiva 96/06/CE, de 11 de março de 
1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, para o n.º 5 do artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE, de 22 de 
maio, relativa à harmonização de certos aspetos do Direito de Autor e dos direitos conexos na sociedade da 
informação. 
110A Comissão Europeia entendeu, por Decisão 11 de dezembro de 1998, que a norma já fazia parte da ordem jurídica 
dos EUA e como tal passível de ser objeto do procedimento de regulação de litígios perante a OMC. 
111Em Portugal a interpretação e a posição dos serviços da Comissão Europeia no presente diferendo colocado 
perante a OMC serviram de base a uma extensa troca de correspondência entre a Sociedade Portuguesa de Autores, 
SPA, e a Procuradoria Geral da República, PGR, pretendendo à luz dessa interpretação alterar a leitura e a revogação 
do Parecer n.º 4/91 de 28 de maio de 1992, do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, publicado 
no Diário da República, II Série n.º 63, p. 2840, de 16 de março de 1993, disponível em 
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/58a3c446c0a73362802566170042019c?OpenDoc
ument , acedido em 18 de março de 2012, que é claro no seu racional e conclusões: 

 
 "11- O termo "comunicação" inserto nos artigos 149.º n.º 2 e 155.º do CDADC significa transmissão ou 
receção-transmissão de sinais, sons ou imagens; 
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No relatório do Painel 160/R112, de 15 de julho de 2000, o Painel analisou as normas, 

quer do Acordo TRIPs quer da Convenção de Berna, recorrendo à regra constante do 

n.º 1 do artigo 31.º113 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de 

maio de 1969 e, não obstante ter recolhido em mais de 6.000 parágrafos do relatório 

(rectius 6.272, acrescido de conclusões, recomendações e anexos) a posição e os 

argumentos jurídicos e económicos das partes, socorreu-se para fundamentar o principal 

do seu argumentário das noções do dicionário de inglês de Oxford (Oxford English 

Dictionary) para termos como: certos; especiais; exploração; normal; obra; prejuízo; 

injustificado; legítimo, interesse, etc., constantes no texto do artigo 13.º do TRIPs e para 

os outros termos constantes do texto do §2.º do n.º 1 do artigo 11.º e do §3.º do n.º 1 do 

artigo 11.ºbis da Convenção de Berna, fazendo uma interpretação pouco mais do que 

literal das normas.  

 

                                                                                                                                          
 12- A mera receção em lugar público de emissões de radiodifusão não integra a previsão dos artigos 149.º, 
n.º 2 e 155.º do CDADC; 
 13- A mera receção de emissões de radiodifusão nos lugares mencionados na conclusão 10 [São lugares 
públicos para efeitos do disposto no artigo 149.º, n.º 3, do CDADC, além do mais, os restaurantes, hotéis, 
pensões, cafés, leitarias, pastelarias, bares, "pubs", tabernas, discotecas, e outros estabelecimentos similares] não 
depende nem da autorização dos autores das obras literárias ou artísticas apresentadas prevista no artigo 149.º, n.º 
2, nem lhes atribui o direito a remuneração prevista no artigo 155.º, ambos do CDADC; 
 14- Do principio de liberdade de receção das emissões de radiodifusão que tenham por objeto obras 
literárias ou artísticas apenas se exclui a receção-transmissão envolvente de nova utilização ou aproveitamento 
organizados designadamente através de procedimentos técnicos diversos dos que integram o próprio aparelho 
recetor, como, por exemplo, altifalantes ou instrumentos análogos transmissores de sinais, sons ou imagens" 

 
Isto é, de acordo com esta última conclusão do Parecer, apenas haverá lugar à exigência de nova remuneração no caso 
de existir nova utilização da obra. 
Interpretação reafirmada no Parecer do Conselho Consultivo da PGR, de 19 de março de 2002, disponível 
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/c04e0b5026fbc18a8025696d00579c22?OpenDocu
ment#_Section4 , acedido em 18 de março de 2012, que face ao relatório do Painel da OMC concluiu "não se 
verificar o paralelismo, aduzido pela SPA, nas suas cartas de 9 de agosto de 2000, 23 de outubro de 2000, e 8 de 
agosto de 2001, entre a tese do parecer n.º 4/92 e o conteúdo do sub-parágrafo (B) do n.º 5 do § 110 do Copyright Act 
dos Estados Unidos, preceito cuja exautoração por desconformidade com a Convenção de Berna e o Acordo 
ADPIC/TRIPS da Organização Mundial do Comércio, obrigando à sua alteração por aquele País, [o que] igualmente 
imporia a revisão da doutrina do parecer". Sobre esta matéria e no mesmo sentido ver CORDEIRO, Pedro João 
Fialho da Costa, Direito de Autor e radiodifusão, Um estudo sobre o direito de radiodifusão desde os primórdios até 
à tecnologia digital, Col. Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 2004, p. 467 a 473. No mesmo sentido, a contrario, o 
Acórdão do TJUE de 15 de março de 2012, proferido no proc. C-162/10, sobre o conceito de ‘utilizador’ e de 
‘comunicação ao público’, que se debruça sobre a questão a propósito da comunicação de fonogramas por meio de 
aparelhos de televisão e/ou de rádio instalados em quartos de hotéis, disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120461&pageIndex=0&doclang=PT&mode=doc&
dir=&occ=first&part=1&cid=58009 , acedido em 18 de março de 2012. 
112Disponível em http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm, acedido em 18 de março de 
2012. 
113Regra geral de interpretação "1 - Um tratado deve ser interpretado de boa fé, de acordo com o sentido comum a 
atribuir aos termos do tratado no seu contexto e à luz dos respetivos objeto e fim.", disponível em 
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/Conv_Viena/Convencao_Viena_Dt_Tratados-1969-PT.htm , acedido em 18 de 
março de 2012. 
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A professora norte americana JANE GINSBURG114, vinda da tradição da Common 

Law, proficiente na interpretação de decisões judiciais, descortinou, de entre os 6.272 

parágrafos que fundamentam as conclusões do Painel, três regras para que uma exceção 

possa passar o crivo do artigo 13.º do TRIPs: 

 

"1. Que a exceção esteja limitada a uma classe restrita e especificamente definida de 

utilizações ["certos casos especiais"], não tendo o Estado-membro que demonstrar ou 

justificar a razão de política interna que está na base da exceção; 

2. Que a utilização excecionada não concorra atual ou potencialmente com a forma 

normal de exploração das obras pelos titulares dos direitos ["não prejudique a exploração 

normal da obra"]; e  

3. Que a utilização excecionada não cause um prejuízo injustificado aos legítimos 

interesses do autor justificados à luz dos fins do Direito de Autor ["não causem um 

prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor"]; a falta de justificação do 

prejuízo pode ser afastada se o Estado-membro criar uma licença compulsória que 

assegure a compensação em vez de uma simples exceção." (tradução nossa). 

 

3.2. A sociedade da informação 
 

Na negociação da Diretiva comummente conhecida como Diretiva Sociedade da 

Informação115a possibilidade de se estabelecer uma cláusula aberta capaz de albergar 

todas as exceções e limites, defendida por alguns Estados-membros, face à vontade de 

outros Estados-membros de verem vertida uma lista mínima de exceções obrigatórias, 

após uma maratona negocial de 3 anos116, ficou-se no meio termo, como não é raro 

nestas ocasiões. Foi assim o Direito comunitário de autor "harmonizado"117 com uma 

lista ampla de exceções facultativas, qual cardápio do qual os Estados-membros podem 

                                                
114GINSBURG, Jane C., Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' 
for Copyright Excetions, "Revue Internationale du Droit d'Auteur", janeiro 2001, p. 10, acedido em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=253867 , em 18 de março de 2012. 
115Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de 
certos aspetos do Direito de Autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, JO L 167 de 22/06/2001 p. 
0010 – 0019, disponível em http://eur-lex.europa.eu , acedido em 18 de março de 2012. 
116CORDEIRO, Pedro João Fialho da Costa, Direito de Autor e radiodifusão, Um estudo sobre o direito de 
radiodifusão desde os primórdios até à tecnologia digital, Col. Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 2004, p. 389 
117Foi a Diretiva que maior pressão dos vários lobbies sofreu e que teve uma das mais longas negociações. Mais de 
três anos, de 10 de dezembro de 1997 (data da proposta inicial da Comissão) a 22 de maio de 2001.Os 61 
"Considerandos" são, disso mesmo, reflexo. 
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escolher as que mais lhes interessa transpor para o Direito interno, do longo artigo 5.º 

que termina (n.º 5) com a "regra dos três passos".   

 

Do resultado pouco harmonioso dá-nos conta o professor holandês BERNT 

HUGENHOLTZ num estudo118 exaustivo, de fevereiro de 2007, encomendado pela 

Comissão da União Europeia, em que é patente a discrepância do tipo das exceções 

transpostas pelos vários Estados membros e da forma como as mesmas foram 

transpostas.  

 

Desde a situação da Irlanda e do Reino Unido que continuam a não excecionar a cópia 

privada à diferença na penalização da neutralização das medidas de carácter 

tecnológico, previstas no artigo 6.º (cujo processo negocial, na visão do professor 

britânico WILLIAM CORNISH parecia a luta de Laocoon com as serpentes119) que vai 

desde a aplicação do Direito Civil (Hungria, Látvia, Lituânia, Malta, Holanda, Polónia, 

Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido) até à aplicação de dez anos de prisão 

(Grécia, quando a neutralização das medidas de carácter tecnológico é praticada 

profissionalmente)120. 

 

A falta de harmonização na União Europeia e a existência do atual mosaico jurídico tem 

implicações práticas. A inexistência de um leque de normas que, de uma forma 

harmonizada regule quer os direitos e faculdades, quer as exceções e limitações, cria um 

custo de contexto acrescido e que não é passível de ser suportado pelas pequenas e 

médias empresas, desincentivando a prestação de serviços fora das fronteiras do país de 

origem. Uma empresa que pretenda prestar os seus serviços em vários Estados membros 

da União terá que obter aconselhamento jurídico em todos esses Estados, por forma a 

obter o compliance da sua atividade e modo de funcionamento Estado a Estado, dada a 

                                                
118 HUGENHOLTZ, Bernt, Study on the implementation and effect in member states’ laws of Diretive 2001/29/EC on 
the harmonisation of certain aspets of copyright and related rights in the information society, Co. Bernt Hugenholtz, 
Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, fevereiro de 2007, 199 p., disponível em 
http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf , acedido em 18 de março de 2012. 
119CORNISH, William / LLEWELYN, David /APLIN, Tanya, Intelectual property: patents, copyright, trade marks 
and allied rights, 7ª ed., Sweet & Maxweel, Londres, 2010, p. 902. 
120 HUGENHOLTZ, Bernt, Study on the implementation, …cit., p. 97 
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disparidade de regimes jurídicos aplicáveis, o que não é financeiramente comportável 

para uma pequena empresa.121 

 

3.2.1. O caso português 
 

 

A Diretiva foi transposta em Portugal pela Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto, que alterou 

o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos122 (CDADC) e bem assim o 

regime da cópia privada constante da Lei n.º 62/98 de 15 de setembro, cujos n.ºs 1 e 2 

do artigo 3.º tinham sido declarados inconstitucionais no Acórdão n.º 616/2003, de 16 

de dezembro de 2003123do Tribunal Constitucional, não porque o texto previsse a 

cobrança de um montante por representantes de entidades privadas a quem é, quase na 

globalidade, destinado, não porque a forma de cobrança e montantes pudessem ser 

negociados e que os eventuais litígios emergentes pudessem ser dirimidos por 

arbitragem, não porque a forma de distribuição, do que o Tribunal classificou como 

tributo124125, fosse determinada nos estatutos da entidade que procede à cobrança e não 

na lei, mas porque a taxa do "tributo" não podia ser determinada por ato legislativo com 

a forma de Despacho em violação do n.º 2 do artigo 103.º da CRP. 

 

O artigo 5.º da Diretiva 29/2001/CE, que contempla a lista de exceções possíveis foi 

transposto para o artigo 75.º do CDADC e, uma vez excluídos do direito de reprodução 

"os actos de reprodução temporária transitórios ou acessórios, que constituam parte 

                                                
121Idem, p. 63. 
122Nomeadamente, inseriu-se o direito de colocação à disposição do público (alínea j) do n.º 2 do artigo 68.º); o 
direito de reprodução digital (alínea i) do n.º 2 do artigo 68.º); e, afirmou-se o esgotamento do direito de distribuição 
(n.º 5 do artigo 68.º); consagrou-se um limite e completaram-se as exceções ao direito de reprodução (artigo 75.º) e 
aditou-se um título ao Código sobre a proteção das medidas de carácter tecnológico e das informações para a gestão 
eletrónica dos direitos (artigos 217.º a 228.º). 
123Publicado no Diário da República, I série-A, n.º 62, de 13 de março de 2004, pp. 1352 ss., que declarou 
inconstitucionais as normas constantes nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro.  
124Temos presente as lições recebidas do professor SOUSA FRANCO, em FRANCO, António Luciano de Sousa, 
Direito Financeiro e Finanças Públicas, Vol. II, Col. Vega Universidade, Assírio Bacelar, Odivelas, 1982, p. 247, 
que classificavam os tributos como impostos, taxas e contribuições especiais, sentindo dificuldade em integrar 
conceptualmente este "tributo". Igual dificuldade, por certo, sentiu o Tribunal Constitucional que não abordou a 
questão.  
125Sobre a natureza jurídica sui generis do montante cobrado, ver VICENTE, Dário Moura, Cópia privada e 
sociedade da informação, Biblioteca Digital da APDI, 11 de novembro de 2004, p. 13, disponível em 
http://www.apdi.pt/APDI/DOUTRINA/cópia%20privada%20e%20sociedade%20da%20informação.pdf, acedido em 
29 de março de 2012. 
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integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objetivo seja permitir 

uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou uma 

utilização legítima de uma obra protegida e que não tenham, em si, significado 

económico126", que deviam ter ficado fora do artigo 5.º da Diretiva uma vez que não 

chegam a integrar o direito de reprodução127, o legislador nacional avisado optou por 

autonomizar, em número próprio, os actos efémeros (não deixando qualquer 

possibilidade de sujeição dos mesmos à "regra dos três passos"), integrar o maior 

número de exceções permitidas pela Diretiva e conferir-lhes um carácter imperativo. 

Este carácter tem importância acrescida, uma vez no mundo do digital são comuns os 

contratos de licença em que o utilizador é compelido a aceitar o clausulado da licença 

com um simples click por forma a poder instalar o programa ou aceder ao conteúdo da 

aplicação128, correspondente à prática do mundo físico em que o facto de rasgar a 

embalagem em que é fornecido o conteúdo ou a aplicação informática implica a 

aceitação do clausulado da licença. 

 

Contudo a "regra dos três passos", que apenas deveria ser vista como um comando ao 

legislador nacional inaplicável pelo julgador, acabou por ser transcrita para um n.º 4 do 

artigo 75.º do CDADC, e, de três uma, ou é tida como uma limitação ou exceção às 

várias exceções realizadas à exceção ao princípio da liberdade que constitui o Direito de 

Autor em si, ou, é tida por não escrita por via de uma necessária interpretação 

abrrogante, ou, ainda, retoma a função próxima da função para que foi originariamente 

pensada em 1967 inserindo limites, já não enquanto cláusula aberta mas enquanto 

elemento de interpretação corretiva do Direito de Autor, tendo em conta a prevalência 

de Direitos maiores, o que trará inevitavelmente para o Direito continental a incerteza 

decorrente da aplicação da defesa afirmativa do fair use no sistema de Common Law 

aplicado ao caso concreto além Atlântico. Debruçar-nos-emos sobre a utilização 

possível da regra mais à frente. 

 

                                                
126N.º 1 do artigo 5.º da Diretiva 29/2001/CE, de 22 de maio. 
127Por forma a não lhes ser aplicável a "regra dos três passos", BERCOVITZ, Rodrigo Rodríguez-Cano, Comentarios 
a la ley de propiedad intelectual, 3ª Ed., Coordinador, Editorial Tecnos, Madrid, 2007, p. 541. 
128O EULA (End User Licence Agreement) do Windows continha uma cláusula segundo a qual o licenciado estava 
impedido de utilizar o programa para escrever algo que pudesse lesar a companhia proprietária do programa, a 
Microsoft. 
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3.2.2. A cópia privada 
 

A cópia privada129, dado o seu irrelevante impacto económico, estava ausente das 

preocupações do titular do direito de exploração e, consequentemente, do legislador, 

encontrando-se incluída nas utilizações livres, fora do monopólio de exploração e como 

tal isenta de qualquer tipo de remuneração130. Mais: seria estultícia do legislador proibir 

a cópia privada, dada a impossibilidade factual de colocar um polícia atrás de cada 

cidadão que fizesse uma cópia de uma obra para seu próprio uso131132. A cópia privada 

integrava então o espaço de liberdade. Estava fora das preocupações e 

consequentemente do exclusivo conferido pelo Direito de Autor. Só quando passou a 

existir a possibilidade técnica de efetuar reproduções massivas e de grande qualidade é 

que se procurou alargar o exclusivo a uma nova forma de exploração da obra. Qualidade 

que, no mundo digital, é idêntica ao original. Acresce que a realidade digital, dada a sua 

natureza ubíqua, permite a realização de cópias simultâneas por quaisquer pessoas a 

partir do locais e nos momentos por si escolhidos. 

 

                                                
129Sobre este tema ver ALAIZA Cardona, José Javier González de, La copia privada, Sus fundamentos y tratamiento 
in el entorno digital, Editorial Comares, Granada, 2006, 341 p. 
130Não quisemos, conforme referimos, dada a sua génese e importância acrescida, excluir a copia privada, não 
obstante ter deixado de integrar o espaço de liberdade das utilizações livres, enquanto limite, constituindo hoje um 
direito do utilizador contrapartida a um direito a ser remunerado do titular do direito de exploração, como adiante se 
verá. 
131Hoje, face à realidade comunicacional, esta asserção já não se pode apresentar como verdade insofismável. A 
"tatuagem" das obras que circulam na rede, através dos sistemas de RMI (Rights Management Information), ou DRM 
(Digital Rights Management) é possível, constituindo uma forma de controlo da disponibilização e consequente 
possibilidade de cobrança pela utilização das obras disponibilizadas através da rede. Aliás, o Diretor Geral da OMPI, 
Francis Gurry, na conferência realizada em Pequim, em 18 de novembro de 2010, disponível em 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/speeches/gurry_china_forum_2010.html , acedido em 28 de março de 2012, 
lançou como ideia a possibilidade de se criar uma licença global com base num registo internacional de obras 
fonográficas, tendo por modelo o sistema global de registo de patentes efetuado pela OMPI, afirmando que: 
 

"To achieve the needed alignment, a simple, speedy system of global licensing is necessary. Such a system 
requires, as a first step, a global repertoire database on the basis of which the licensing transactions could take 
place. A global repertoire database is an idea whose time has come. It is an essential piece of global 
infrastructure for the digital economy and society. It is time to work on the expression of the idea. 
 Giving expression to a global repertoire database is not a simple process. For the idea to have any chance of 
success, I believe that the global repertoire database would need to be a global public asset, based on voluntary 
participation and available to all as a basis for operating or building business models for the management or 
exploitation of rights. It would need to be embraced by all sectors of the music industry and it would need a 
governance structure that takes account of both the public and the private interests which the database would 
serve." 

132"Por via destas,[RMI] tornou-se possível uma gestão individualizada de direitos, que em regra não é viável quanto 
a obras e prestações fixadas em suporte analógico.", VICENTE, Dário Moura, ,Cópia privada e sociedade da 
informação, Biblioteca Digital da APDI, 11 de novembro de 2004, p. 15, disponível em 
http://www.apdi.pt/APDI/DOUTRINA/cópia%20privada%20e%20sociedade%20da%20informação.pdf, acedido em 
29 de março de 2012. 
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Previu, igualmente o legislador nacional de 1985, no n.º 2 do artigo 82.º do CDADC, a 

entrega de uma compensação pela cópia privada "destinada a beneficiar os autores, os 

artistas, intérpretes ou executantes, os editores e os produtores fonógrafos e 

videográficos". Compensação que só foi regulamentada 13 anos depois, pela Lei n.º 

62/98, de 1 de setembro, entretanto alterada pela Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto, que 

faz aplicar uma taxa igual a 3% do preço de venda, antes da aplicação do IVA sobre o 

preço dos aparelhos analógicos que permitam a fixação e a reprodução de obras e 

prestações e um montante fixo em função do tipo de suporte virgem, analógico ou 

digital adquirido.133 

 

Passou-se assim a admitir a reprodução, por qualquer meio, realizada por pessoa 

singular sem fins comerciais diretos ou indiretos desde que os titulares dos direitos 

obtenham uma compensação equitativa. A cópia privada que estava fora do Direito no 

espaço de liberdade transformou-se num direito a uma remuneração para o titular do 

direito de exploração. Assim ao se adquirir um CD, um DVD, ou uma cassete virgem 

está-se a pagar um determinado montante destinado ao titular do Direito de Autor ou 

Conexo. A remuneração pela cópia privada foi a solução económica para a 

internalização do que até então era uma externalidade económica negativa134.  

                                                
133A proposta comunitária, com o seu objeto circunscrito à cópia privada, que circulava desde 1994 nos corredores 
em Bruxelas sob a forma de "non-paper", e que chegou a ser objeto de várias "non-meetings", consagrava um sistema 
harmonizado de taxas aplicável a toda a Comunidade Europeia. DIETZ, Adolf, The forthcoming diretive on private 
copying, in Num novo Mundo do Direito de Autor? – Comunicações, II Congresso Ibero-Americano de Direito de 
Autor e Direitos Conexos, Livraria Arco-Íris/Edições Cosmos/DGESP, Lisboa, 1994, p. 218. A Diretiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, limitou-se a consagrar a possibilidade dos Estados 
Membros permitirem a cópia privada, desde que os titulares dos direitos obtivessem uma compensação equitativa, 
não se tendo harmonizado o montante, forma de cobrança e objeto das taxas.  
134Sobre os conceitos e análise económica da partilha de ficheiros ver ARAÚJO, Fernando, Introdução à Economia, 
3ª ed., Almedina, Coimbra, 2009, p.409. Ver: LEHMANN, Volker, Copyright in the Music Industry; "For whom the 
bell tolls“, Tese de Mestrado Europeu em Direito e Economia, orientada pelo Prof. Doutor Pierre Garello e pelo Prof. 
Doutor Ben Depoorter, 2005, 47 p, disponível em http://www.emle.org/_data/Volker_Lehmann_-
_Copyright_in_the_Music_Industry.pdf , acedida em 7 de abril de 2012; OBERHOLZER, Felix, The Effect of File 
Sharing on Record Sales An Empirical Analysis, Harvard Business School, March 2004, 51 p., estudo empírico onde 
se fornece prova de que quem partilha ficheiros de música p2p tendencialmente adquire mais CD’s de música, 
disponível em http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf , acedido em 2 de abril de 2012, afirma 
que: 
 

“Downloads have an effect on sales which is statistically indistinguishable from zero, despite rather precise 
estimates. Moreover, these estimates are of moderate economic significance and are inconsistent with claims that 
file sharing is the primary reason for the recent decline in music sales.” 
 

Por outro lado, está por provar o alegado prejuízo do titular dos direitos de exploração, uma vez que não se pode 
afirmar que uma cópia efetuada corresponde a uma cópia não vendida, já que não se pode garantir que quem copia, a 
não existir a possibilidade de cópia, teria vontade ou possibilidade de comprar. Aliás a prova do contrário é dada à 
evidência no recente estudo Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data 
encomendado e publicado em março de 2013 pela Comissão Europeia, da autoria de Luis Aguiar e Bertin Martens, 
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A exigência legal de pagamento da cópia privada apenas criou, internalizando o que até 

então foi considerada uma externalidade negativa do sistema, um novo direito atribuído 

ao detentor dos direitos de exploração da obra, que vê assim remunerada a possibilidade 

de realização de cópias para uso privado. 

 

3.2.2.1. Cópia de parte ? Para o próprio ? 
 

 

Coloca-se a questão de saber se a cópia privada está limitada à cópia de parte da obra ou 

se abarca a cópia da globalidade da obra. A cópia para ser considerada privada tem por 

único requisito o fim dado à mesma que, repita-se, é o uso privado, entendendo-se como 

tal o próprio ou o seu círculo familiar. Assim, desde que se lhe dê um uso privado a 

cópia é lícita. Por esse mesmo motivo será lícito que seja realizada por outrem, mas 

destinada a quem lhe dê um uso privado, independentemente do facto de ser realizada a 

título gratuito ou oneroso. Não deixará de ser uma cópia privada a cópia de um texto 

que se pede a um colega para fotocopiar na biblioteca ou que se pede que um 

funcionário execute. Mesmo a cópia executada num centro de fotocópias, se destinada 

ao uso privado, não deixará de ser uma cópia privada. É aliás o facto desta última se 

tratar ainda de uma cópia privada que legitima a AGECOP135 a cobrar, nos termos do 

n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 
                                                                                                                                          
disponível em http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6084 , acedido em 29 de março de 2013. Mais: a 
ser verdadeira a lesão, a um número acrescido de cópias privadas efetuadas de uma determinada obra corresponderia 
necessariamente um decréscimo de vendas de exemplares da obra, sendo que a realidade comprova precisamente o 
contrário. São as músicas que são mais copiadas na Internet que estão nos "top" de vendas e que vendem mais 
exemplares, o que é prova bastante de que economicamente nos encontramos perante dois mercados distintos e que 
não competem entre si. Há um conjunto de dados, disponíveis em 
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Cultura+e+Desporto-14 , acedido em 20 de março de 2012, que nos leva a 
olhar a chamada "era da cópia" de uma forma diferente. Todos os indicadores mostram um crescimento anual 
constante do consumo de bens culturais em Portugal. Desde o crescimento do número de visitantes em museus, 
passando pelo aumento de espetadores nos espetáculos ao vivo ou nos cinemas, até ao número de obras publicadas e 
traduzidas em Portugal (exceção feita para as publicações periódicas). Cabe-nos questionar até que ponto a 
disponibilidade de acesso ao conhecimento e à cultura proporcionada pela Internet, já que essa é a grande alteração 
do final do século passado, não cria ou potencia outras apetências culturais. Igual conclusão é retirada no estudo 
realizado pelo IViR, que analisa empiricamente a relação entre a compra o download de ficheiros de livros, música e 
filmes e o streeming, tendo por base a população Holandesa (3118 individuos, com 2009 questionários completos), 
onde se afirma que: "People who download from an illegal source are more frequently also consumers from legal 
sources, and they are more likely go to concerts and the cinema and to purchase derived products". POORT, Joost / 
LEENHEER, Jorna, File sharing 2©12: Downloading from illegal sources in the Netherlands, IVir – Institut for 
Information Law, Amesterdam, 30 December 2012, p. 4., disponível em 
http://www.ivir.nl/publications/poort/Filesharing_2012.pdf, acedido em 29 de março de 2012. 
 
135Associação para a Gestão da Cópia Privada, AGECOP, entidade de gestão dos montantes resultantes da 
compensação pela cópia privada, criada ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro. 
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50/2004, de 24 de agosto, 3% do valor do preço de venda, antes da aplicação do IVA, 

nas fotocópias efetuadas.136 

 

Enquanto limite ao direito de reprodução, a possibilidade de realização de cópias para 

uso exclusivamente privado, encontrava-se prevista na alínea b) do artigo 81.º do 

CDADC, tendo o legislador sentido a necessidade de afirmar que a mesma não podia 

ser utilizada para quaisquer fins de comunicação pública ou comercialização e, após a 

transposição da Diretiva 29/2001/CE, passou a constar igualmente na alínea a) do n.º 2 

do artigo 75.º do CDADC, que explicita que a mesma tem que ser "realizada por pessoa 

singular para uso privado e sem fins comerciais diretos ou indiretos", não impondo, 

contrariamente à legislação alemã ou espanhola, qualquer restrição decorrente da 

origem lícita ou ilícita do original do qual se efetua a cópia. O fator determinante para 

que a cópia seja considerada privada é o fim que lhe é dado e não a origem da obra. 

Aliás, conforme refere PEDRO CORDEIRO "defender o contrário seria transformar os 

actos de navegação e de aquisição de conhecimento numa espada de Dâmocles, fonte de 

permanente receio"137 e, acrescentamos, estabeleceria para o utilizador uma obrigação 

geral de vigilância para a qual, as mais das vezes, o mero utilizador não terá nem meios 

nem conhecimentos. Levando JOSÉ ALBERTO VIEIRA a esclarecer: "Por isso, 

mesmo na Alemanha se reconhece a inexistência de uma obrigação do utilizador 

indagar da ilicitude da situação."138 

 

Por outro lado, em termos de condenação, mesmo nos países que apenas admitem a 

cópia lícita de original licitamente distribuído ou colocado à disposição do público, esta 

será de difícil obtenção uma vez que se exige a prova, destituída de dúvida, da 

existência do conhecimento da ilicitude do original.  

                                                
136Sobre as várias formas possíveis de consagração da compensação/remuneração e sobre as percentagens de 
utilização das obras em função do tipo de obra reproduzida e do fim/instituição a que a mesma se destina ver 
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, The problems of reprography in the dawn of the XXIst century, in Num novo Mundo 
do Direito de Autor? – Comunicações, II Congresso Ibero-Americano de Direito de Autor e Direitos Conexos, 
Livraria Arco-Íris/Edições Cosmos/DGESP, Lisboa, 1994, p. 287., onde se nota a prevalência da utilização, em cópia, 
de obras não ficcionais no meio académico e da imprensa nos outros meios. Se bem que os dados se refiram à 
Escandinávia, não deixarão de ser relevantes no que respeita às tendências assinaladas. 
137CORDEIRO, Pedro, Partilha de ficheiros e suspensão do acesso à rede, in AA.VV., "Direito da Sociedade da 
Informação e Direito de Autor", Vol. X, Coord. José de Oliveira Ascensão, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 204. 
138VIEIRA, José Alberto, Download de obra protegida pelo Direito de Autor e uso privado, in AA.VV, APDI, 
Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VIII, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, 
p. 455.  
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Conforme ensina JOSÉ ALBERTO VIEIRA:  

 

"[O] titular do direito de autor ou conexo de obra colocada em linha sem a sua 

autorização pode reagir pelos meios adequados para obstar à continuação da violação do 

direito, mas não pode opor-se à realização de cópias no âmbito do uso privado", 

especificando que "a reprodução para uso privado que decorra de download da Internet 

não tem tratamento diferente se a fonte da cópia foi disponibilizada em violação do 

direito de autor ou de direito conexo." "[O] download de obra ou prestação protegida por 

direito de autor ou direito conexo não representa uma acção ilícita por violação desse 

direito, revestindo antes o aproveitamento de um espaço de liberdade que o ordenamento 

atribui a todas as pessoas singulares por força de limite intrínseco do uso privado (art. 

75.º, n.º 2, alínea a), e art. 189.º, n.º 1 alínea a), do CDADC"139.  

 

A exigência de que a cópia privada seja realizada de um original tem por base a 

circunscrição da exceção da cópia privada aos atos de reprodução que não prejudiquem 

a exploração normal da obra140, decorrente do segundo passo da "regra dos três passos". 

Acontece que, o estudo de março de 2013141, encomendado pela Comissão Europeia, 

tendo por objeto 16.000 indíviduos em França, Itália, Espanha, Alemanha e Reino 

Unido, em que foi analisada a relação entre a compra, o download e o streeming de 

música na Internet, conclui que: 

 

"All of these results suggest that the vast majority of the music that is consumed illegally 

by the individuals in our sample would not have been legally purchased if illegal 

downloading websites were not available to them." 

 

                                                
139VIEIRA, José Alberto, Download de obra protegida pelo Direito de Autor e uso privado, in AA.VV, APDI, 
Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VIII, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, 
p. 455 e p. 458. 
140 Sendo que era afirmado que: "private copying  [...] conflicts with a ‘normal exploitation of the work’ almost by 
definition", HELBERGER, Natali / HUGENHOLTZ, P. Bernt, No place like home for making a copy: private 
copying in european copyright law and consumer law, Berkeley Technology Law Journal, 2007, p. 8, disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012305, acedido em 29 de março de 2012. 
141AGUIAR, Luis / MARTENS, Bertin, Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data 
– Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 3/2013, 35 p., disponível em http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6084 , acedido em 
29 de março de 2013. Sobre este tema ver a ampla bibliografia agregada no referido estudo.  
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Negando assim a permeabilidade nos mercados e a transferência de utilizadores do 

mercado "legal" para o "ilegal" negando, consequentemente, a existência do alegado 

prejuízo provocado pelo streeming e pelos downloads "ilegais", que afastaria a 

possibilidade de verificação da exceção da cópia privada. 

 

Mais: o estudo prova, algo que não tinha sido constatado nos estudos que a sua ampla 

bibliografia refere - que existe uma relação entre o streeming de música e o acréscimo 

(2%) na compra a de música. 

 

3.2.2.2. Cópia paga e ilegal ? 
 

Maior acuidade ganha a questão de saber se a cópia privada, sendo remunerada ou o 

alegado prejuízo causado ao detentor dos direitos de exploração, que sabemos não 

existir, ter sido compensado, pode ser tida como ilegal, pela simples razão de ter sido 

obtida de uma cópia ilegal. 

 

Atualmente em Espanha, país que implementou e tem em vigor um sistema legal de 

remuneração pela cópia privada, o utilizador corre o sério risco de pagar ao detentor dos 

direitos de exploração para obter uma cópia privada que é, por Lei, considerada ilegal.  

 

Não se querendo entrar na análise do Direito Espanhol, não parece fazer qualquer 

sentido pagar pela autorização para efetuar uma cópia e essa mesma cópia poder ser 

considerada ilícita. A norma que exige que a cópia seja efetuada de um original lícito 

terá necessariamente que ser tida por não escrita, tendo sido revogada após a entrada em 

vigor da chamada LeySinde,142sob pena de existir enriquecimento sem causa por parte 

do titular dos direitos de exploração a quem a entidade de gestão coletiva entregou 

necessariamente os "direitos" cobrados em seu nome, para que pudessem ser efetuadas 

                                                
142Disposición final cuadragésima tercera, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, p. 25222 disponível 
em http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf . A entrada em vigor do regulamento que 
permitiu a aplicação da agora chamada Lei Sinde-Wert ocorreu no dia 6 de março de 2012. Real Decreto 1889/2011, 
de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, disponível em 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20652.pdf , ambos os sites foram acedidos em 6 de abril 
de 2012. 
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cópias privadas.143 A patente dualidade esquizofrénica das normas não parece poder ser 

aceite por nenhum sistema jurídico que se pretenda civilizado.  

 

O que a Lei pretende proteger é a remuneração do titular dos direitos de exploração de 

determinada obra. Pretende-se que a utilização da obra seja remunerada, mesmo quando 

a reprodução é realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais 

diretos ou indiretos, respeitando-se o exclusivo, assim alargado, da exploração da obra 

conferido pelo Direito de Autor.144 

 

Cabe questionar: o que distingue uma reprodução lícita de uma ilícita? Parece-nos 

simples. A primeira é autorizada pelo detentor dos direitos de exploração da obra, isto é, 

paga, enquanto que a segunda não é autorizada, isto é, o detentor dos direitos de 

exploração da obra não foi pago para que a reprodução da obra pudesse ser realizada. 

Ora, no caso do adquirente do suporte virgem, este paga adquirindo por esta via a 

possibilidade145 de poder realizar uma cópia, sendo lícito realizá-la. Assim, tendo-se 

pago para que se possa efetuar a cópia, a mesma terá que ser considerada lícita. 

 

O que a ordem jurídica, tomada como um todo, pretende é que pela realização de 

qualquer cópia o detentor dos direitos de exploração seja pago. Tanto dá que seja 

remunerado ou compensado146 sendo que o fim último é o mesmo. A cópia obtida terá 

sido sempre paga, quer através da cobrança do direito de reprodução, quer através da 

                                                
143Estamos perante algo cuja solução se aproxima da necessária aplicação do instituto jurídico anglo saxónico 
denominado estoppel utilizado quer como defesa (shield), quer como ataque (sword), que não existe nos sistemas 
romanísticos de Civil Law, correspondente à perceção de que "you can't have the cake and eat it at the same time" 
com tradução na impossibilidade, muito nossa que afirma que "não se pode ter chuva na eira e sol no nabal", e que 
aproximar-se-á, em alguns casos em que é aplicado, da proibição de venire contra factum proprium, reconduzível ao 
abuso do direito, mas que não está incorporada, em todas as suas implicações, num instituto jurídico autónomo como 
acontece nos sistemas de Common Law. 
144A existência de remuneração pela cópia privada parece alterar o escopo e bem assim a natureza do Direito de 
Autor que deixa de ser um exclusivo de exploração económica de um bem imaterial conferido por Lei, para passar a 
ser também, configurando, algo que se aproxima de um exclusivo de utilização de um bem imaterial conferido por 
Lei. A consagração de uma flat rate para os utilizadores da Internet, taxando o simples surfar, reafirmaria esta 
alteração. 
145Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção), de 21 de outubro de 2010, (pedido de decisão prejudicial da 
Audiência Provincial de Barcelona — Espanha) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE), Processo C-467/08, JO C346, de 12.10.2010, p. 5, disponível em http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=pt, acedido em 18 de março de 2012. 
146O texto da Diretiva 29/2001/CE reflete a dificuldade de harmonização das várias posições dos Estados-membros 
na negociação, utilizando o termo "compensação" 11 vezes e o termo "remuneração" 5 vezes, de uma forma 
indiferenciada, referindo-se à "remuneração para compensar o prejuízo" no considerando 38. O Tribunal de Justiça, 
no Acórdão Padawan, de 21.10.2011, Proc. C-467/08, considerou tratar-se de uma compensação por um prejuízo 
sofrido não obstante não existir unanimidade nas legislações dos Estados-membros. 
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remuneração ou compensação garantida pela taxa que incide sobre os equipamentos e os 

suportes virgens.  

 

A exigência legal da remuneração ou compensação pela cópia privada é incompatível 

com a exigência legal de que a cópia seja efetuada de um "original" lícito,147a partir do 

momento em que o detentor dos direitos de exploração da obra foi pago para seja 

efetuada a cópia da obra. 

 

Acresce que, conforme se deixou provado, a realização da cópia privada não gera 

qualquer prejuízo, decorrente da não venda de uma cópia "legítima", para o detentor dos 

direitos de exploração da obra, de que este tivesse que ser compensado, uma vez que 

aquele que realiza a cópia nunca compraria uma cópia "legítima" caso não pudesse 

realizar a sua cópia privada. 

 

A possibilidade de existência e os efeitos perniciosos de um duplo pagamento realizado 

pelo utilizador legítimo da obra ao detentor dos direitos de exploração é igualmente 

levantada, no estudo encomendado pela Comissão Europeia para realizar a análise ao 

sistema de taxas decorrentes da cópia privada, apresentado pelo ex-Comissário Europeu 

António Vitorino148em 31 de janeiro de 2013, no caso específico do sistema de 

distribuição on-line de conteúdos, em expansão.149 

 

A duplicidade de pagamento efetuado ao titular do direito de exploração da obra, no 

caso de distribuição de obras on-line, de que é paradigma o iTunes, será, pois de evitar, 

de acordo com as recomendações do referido estudo. Não faz qualquer sentido que após 

ter sido remunerado o direito de reprodução para se poder obter a fixação da obra num 

qualquer suporte, logo, reproduzindo a mesma, se possa, ao mesmo utilizador da obra, 

exigir o pagamento de uma taxa para que o mesmo possa efetuar uma cópia.  

                                                
147Fruto de uma reprodução ou de uma colocação à disposição do público autorizada pelo titular do direito de 
exploração da obra. 
148VITORINO, António, RECOMMENDATIONS resulting from the MEDIATION ON PRIVATE COPYING AND 
REPROGRAPHY LEVIES, Bruxelas, 2013, p. 7, disponível em 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino-recommendations_en.pdf, 
acedido em 26 de março de 2013. 
149Reafirmando, após audição dos vários stakeholders, o afirmado no estudo da Comissão Europeia de 2008, 
Background Document, Fair Compensation for acts of Private Copying, 2008, p. 14,disponível em 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/background_en.pdf, em 29 de março de.2013. 
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A impossibilidade de coexistência de pagamentos é igualmente defendida pela 

Advogada-Geral ELEANOR SHARPSTON nas Conclusões apresentadas em 24 de 

janeiro de 2013, no proc. VG Wort contra KYOCERA e outros.150 

 

3.2.2.3. As medidas tecnológicas de proteção151 
 

 

Por outro lado procurou-se, na sequência do estabelecido no artigo 11.º do Tratado 

OMPI sobre Direito de Autor, de 1996152, restringir o acesso à obra através da utilização 

de medidas tecnológicas de proteção, sendo certo que a venda do exemplar proporciona, 

para o editor153, um lucro superior àquele que lhe advém da compensação decorrente da 

cópia privada154.  

                                                
150Conclusões da Advogada-Geral ELEANOR SHARPSTON, de 24 de janeiro de 2013, nos Processos apensos 
C-457/11, C-458/11, C-459/11 e C-460/11, VG Wort contra KYOCERA e outros, disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132782&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&d
ir=&occ=first&part=1&cid=83987 , acedido em 26 de março de 2013. 
151Sobre esta matéria ver: VICENTE, Dário Moura, Direito de Autor e medidas tecnológicas de proteção, in 
AA.VV.APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VII, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2008, p. 499 – 523; VIVANT, Michel, La restriction des exceptions du droit d’auteur par contrats ou 
mesures techniques de protection. De possibles contrepoids?, in "Droit d’Auteur et Liberté d’Expression - Actes des 
Journées d’Étude ALAI 19-20 junio 2006", Huygens Editorial, Barcelona, 2008, p. 518 – 539. 
152Matéria consagrada no Direito Norte Americano, através do Digital Millenium Copyright Act de 1998, no 17 
U.S.C. § 1201(a)(b). 
153No caso da música, que é a área em que a realização de cópias privadas Pear to Pear, p2p, na Internet é mais 
significativa, da venda de um CD fica cerca de 3% do preço de capa para o autor (excecionando-se o caso de autores 
com poder negocial, que são poucos). A cruzada contra a cópia privada, que pretende transformar qualquer jovem em 
pirata, repetindo-lhe à exaustão que fazer um download de uma música é equivalente a furtar uma carteira, não é do 
interesse dos autores, mas sim dos titulares dos direitos de exploração. Aliás, para os autores a difusão da sua música 
na Internet, dada a sua natureza ubíqua, proporciona-lhes um veículo publicitário ideal, com custos diminutos, para 
atrair o seu público aos concertos onde recebem cerca de 80% da "receita de bilheteira". 
Nos Estados Unidos, no caso de grandes editoras discográficas que investem na gravação, edição e promoção dos 
CDs, os autores e artistas só começam a receber réditos do seu trabalho após a editora ter atingido o break even, 
sendo por vezes necessário venderem-se 500 000 cópias até os autores começarem a receber réditos provenientes das 
suas obras. Ver LEHMANN, Volker, Copyright in the Music Industry; "For whom the bell tolls“,Tese de Mestrado 
Europeu em Direito e Economia, orientada pelo Prof. Doutor Pierre Garello e pelo Prof. Doutor Ben Depoorter, 2005, 
47 p, disponível em http://www.emle.org/_data/Volker_Lehmann_-_Copyright_in_the_Music_Industry.pdf , acedida 
em 7 de abril de 2012. 
154A AGECOP arrecadou no ano de 2007 o montante de € 5.752.918,68, tendo-o distribuído pelos autores 
(€ 1.928.132,93), pelos artistas (€ 1.446.099,70) e pelos produtores (€ 1.446.099,70), (de facto os montantes foram 
distribuídos pelas entidades de gestão coletiva que legalmente os representam), de acordo com o relatório por si 
elaborado e enviado à Comissão da União Europeia em 2008, p. 15, disponível em 
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/compensation_private 
, acedido em 18 de março de 2012. O Professor ALEXANDRE DIAS PEREIRA alerta para a necessidade de 
"assegurar que os resultados dessas taxas chegam efetivamente aos autores e outros titulares de direitos, em vez de se 
esgotarem em custos de administração das entidades que procedem à respetiva cobrança, em termos tais que suscitam 
a questão de saber quem será, o verdadeiro «pirata»." PEREIRA, Alexandre Dias, Pirataria e Cópia Privada, in 
AA.VV.APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. IX, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2011, p. 138. 
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A restrição do acesso não corresponde ao exercício de um direito compreendido no 

Direito de Autor, pela simples razão que "there is no such thing as an "access right", 

conforme ensinou o professor alemão THOMAS HOREN155. Quanto muito, a limitação 

do acesso corresponde a um direito do gestor de conteúdos que adquiriu o direito de 

exploração económica da obra, mas não tem natureza jusautoral. O direito de colocação 

à disposição é o único em causa, e já foi exercido quando o autor autorizou a colocação 

da obra na Internet. 

 

E, se por um lado, a Diretiva 29/2001/CE transposta impede que as medidas de caráter 

tecnológico sejam cumuláveis com a remuneração pela cópia privada (de acordo com a 

alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º, lida à luz do considerando n.º 35), por outro, as medidas 

de caráter tecnológico não podem impedir a cópia privada, de acordo com o disposto no 

n.º 4 do artigo 6.º, prevendo-se a obrigação dos Estados-membros tomarem as medidas 

adequadas para assegurar que os titulares de direitos coloquem à disposição dos 

beneficiários de exceções ou limitações os meios necessários que lhes permitam 

beneficiar dessa exceção ou limitação. 

 

Em Portugal, essa obrigação foi transposta para o artigo 221.º do CDADC que impõe o 

depósito das medidas tecnológicas de proteção junto da Inspeção-Geral das Atividades 

Culturais por forma a que o beneficiário do uso ou da fruição de uma utilização livre 

possa solicitar à IGAC156 o acesso aos meios depositados157. O não cumprimento da 

                                                
155HOEREN, Thomas, Access right as a postmodern symbol of copyright deconstruction?, in AA.VV.APDI, "Direito 
da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, Vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 9-27. 
O professor parte do principio "in dubio pro libertate" concebendo o Direito de Autor como exceção ao princípio da 
liberdade. Em sentido contrário, GINSBURG, Jane C., From Having Copies to Experiencing Works: the 
Development of an Access Right in U.S. Copyright Law., in"Journal of the Copyright Society of the USA", Vol. 50, 
2003, p. 113, disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=222493 , acedido em 18 de março de 2012, integrando o 
direito de acesso no direito de reprodução, assistindo, consequentemente, ao titular do direito o poder de vedar a 
reprodução (acesso), uma vez que mesmo na simples visualização de um artigo, na audição de uma música, ou na 
visualização de um filme, acedidos pela Internet existe necessariamente a realização de uma cópia temporária na 
memória RAM (volátil) do computador e, como tal, reprodução da obra. Ousamos discordar: Para que exista 
reprodução tem necessariamente que existir fixação num qualquer suporte e a reprodução efémera não fixa a obra, 
pela simples razão de ser, por natureza, efémera. Sobre as várias posições relativamente a este tema ver 
DUSOLLIER, Séverine, GINSBURG, Jane C., HUGENHOLTTZ, P. Bernt, LUCAS, André, STROWEL, Alain, LE 
DROIT D'AUTEUR: un contrôle d'accès aux œuvres ?, Cahiers du Centre de Recherches Informatiques et Droit, 
Bruylant, Bruxelas, 2000, 91 p.  
156Não obstante a obrigação legal, atualmente, por certo dado o facto de não existir punição para a inobservância da 
norma, não existe qualquer medida de proteção tecnológica depositada na IGAC de que se tenha conhecimento. 
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obrigação de depósito por parte do titular do direito de exploração não é sancionado, 

prevendo-se, em caso de litígio entre o beneficiário da exceção e o titular do direito de 

exploração, que o beneficiário possa submetê-lo à Comissão de Mediação e 

Arbitragem158, com recurso para o Tribunal da Relação. O legislador, se bem que 

devidamente aconselhado159 criou um mecanismo que não é exequível, desde logo 

porque o incumprimento das obrigações não é sancionado, depois porque não é célere e, 

finalmente, porque é oneroso. 

 

3.2.2.4. O Acórdão Padawan v. SGAE160 
 

 

O litígio opôs Padawan SL (Padawan) à Sociedad General de Autores y Editores de 

España (SGAE), a propósito do montante devido pela cópia privada reclamado à 

Padawan decorrente dos CD-R, CD-RW, DVD-R e aparelhos MP3 que comercializou. 

 

Podemos, prima facie, retirar do Acórdão de 21 de outubro de 2010, proferido no 

Processo C-467/08, duas conclusões e realizar uma leitura inevitável: 

 

1. O montante é cobrado a título de compensação pelo prejuízo causado ao detentor dos 

direitos (1.º declaração); 

2. Não pode ser cobrado sobre suportes e equipamentos que comprovadamente não se 

destinem à realização de cópias privadas (2.º declaração). 
                                                                                                                                          
157Parece-nos ser de difícil concretização a obrigação de depósito das medidas que desbloqueiem o acesso. 
Dificuldade necessariamente acrescida para obrigar ao depósito das medidas imprescindíveis para desbloquear o 
acesso a obras disponibilizadas por um site de um fornecedor localizado fora de Portugal. 
158A Comissão de Mediação e Arbitragem, a que se referem os artigos 28.º e seguintes da Lei n.º 83/2001, de 3 de 
agosto, para efeitos do procedimento arbitral estabelecido nos artigos 221.º e seguintes do CDADC, só foicriada 5 
anos após de aprovação da lei que a previa, pelo Despacho n.º 17 584/2006, de 28 de julho de 2006, publicado no DR, 
2ªSérie, n.º 167, de 30 de agosto de 2006, de constitucionalidade duvidosa e promiscuidade evidente, uma vez que 
tirando o seu Presidente e o representante dos consumidores foi composta tão só por elementos que eram, 
concomitantemente, dirigentes das próprias entidades cuja conduta está sujeita por Lei à sua arbitragem, fazendo 
deles juízes em causa própria, assim colocando em crise o princípio da independência da justiça. A Comissão de 
Mediação e Arbitragem reuniu uma única vez (no dia de tomada de pose –dia 7 de novembro de 2006) não tendo, 
pois, elaborado o regulamento a que alude o artigo 31.º da Lei n.º 83/2001, de 3 de agosto, ou tido qualquer atividade. 
159ASCENSÃO, José de Oliveira, Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 108/IX — Transposição da Diretiva 
n.º 2001/29, de 22 de maio, in AA.VV., APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira 
Ascensão, Vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 180. 
160Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção), de 21 de outubro de 2010, (pedido de decisão prejudicial da 
Audiência Provincial de Barcelona — Espanha) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE), Processo C-467/08, JO C346, de 12.10.2010, p. 5, disponível em http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=pt, acedido em 18 de março de 2012. 



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  65 
 

3. O pagamento da compensação, por pessoas singulares que reproduzem a obra para 

fins privados, faz presumir legitimamente que beneficiam totalmente da 

disponibilização, onde se inclui a reprodução das obras (§§. 54 e 55 do Acórdão)161.  

 

O Tribunal de Justiça classifica o montante cobrado com uma compensação, não 

obstante a legislação nacional tratá-la como remuneração, conforme lembra DÁRIO 

MOURA VICENTE na análise do Acórdão: 

 

"De acordo com o entendimento que vingou na decisão em apreço, as quantias devidas 

pela cópia privada de obras e prestações protegidas correspondem, à luz dos fundamentos 

que as justificam e dos objetivos gerais da diretiva que as previu, a uma compensação por 

um prejuízo sofrido pelos titulares dos direitos: exercem, portanto, uma função 

ressarcitória dos danos causados a estes e em razão daquela forma de reprodução."162 

 

Após a publicação do estudo encomendado pela Comissão Europeia, a que vimos 

fazendo referência, parece difícil a manutenção da posição do Tribunal de Justiça, já 

que foi dada à evidência a inexistência de um qualquer prejuízo decorrente da realização 

da cópia privada que deva ser compensado. 

 

O Acórdão deixa ainda claro que a não realização comprovada de cópias privadas isenta 

o adquirente dos equipamentos ou suportes do pagamento da compensação. 

Inversamente, o pagamento da compensação permite a realização de cópias privadas, 

legitimando a sua realização. O pagamento é exigido àqueles163 a quem foram 

disponibilizados os equipamentos não havendo que provar se realizaram, de facto, 

cópias privadas. 

 

                                                
161 Onde se lê: 
"§ 54. Inversamente, a partir do momento em que os equipamentos em causa foram disponibilizados a pessoas 

singulares para fins privados, não é de modo algum necessário demonstrar que estas realizaram de facto cópias 
privadas com recurso a esses equipamentos e, assim, causaram efectivamente um prejuízo ao autor da obra 
protegida. 

§ 55. Com efeito, presume-se legitimamente que essas pessoas singulares beneficiam totalmente da referida 
disponibilização, isto é, espera-se delas que explorem a plenitude das funções associadas aos referidos 
equipamentos, incluindo a de reprodução." 

162 VICENTE, Dário Moura, Cópia Privada e compensação equitativa: reflexões sobre o acórdão Padawan, 
Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção), de 21.10.2011, Proc. C-467/08, in AA.VV. "Cadernos de Direito 
Privado", CEJUR, n.º 36, outubro/dezembro 2011, p. 34. 
163 Cabendo-lhes fazer prova que não realizam cópias de obras protegidas. 
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Tendo pago164, as pessoas singulares desde que o efetuem para fins privados podem 

realizar a cópia e o titular dos direitos de exploração não se pode opor ao exercício do 

que Tribunal classificou como benefício, sujeitando-se. Poder-se-ia defender que a 

realização da cópia privada não correspondia ao exercício de um direito e decorria de 

uma mera tolerância por parte do detentor do direito de exploração. Mas acontece que o 

detentor do direito de exploração não se pode opor à vontade daquele que pagou pela 

possibilidade de fazê-lo. 

 

3.2.2.5. O Direito à Cópia Privada 
 

 

Afigura-se estarmos longe de uma mera tolerância165166. O benefício corresponde ao 

exercício de um direito que assiste àquele que já pagou para poder exercê-lo, podendo 

mesmo afastar judicialmente uma eventual medida de carácter tecnológico que lhe 

impeça o acesso. 

 

                                                
164 O montante deverá ser pago "no território do qual ocorre o prejuízo causado aos autores pela utilização das suas 
obras, para fins privados, por compradores aí residentes", Acórdão do Tribunal e Justiça (Terceira Secção), 16 de 
junho de 2011, Stichting de Thuiskopie vOpus Supplies Deutschland GmbH e outros, Proc. C-462/09, disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=85089&doclang=PT&mode=&part=1, acedido em 29 de 
março de 2012, em que estava em causa a responsabilidade pela pagamentto da taxa devida pela cópia privada no 
caso de venda à distância de suportes de reprodução virgens. 
165Tendência sentida na análise efetuada no Direito francês pelos professores LUCAS, André, LUCAS, Henri-
Jacques, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., Lexis Nexis Litec, Paris, 2006, p. 281, quando afirmam 
com base no disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Diretiva 29/2001, que consagra a obrigatoriedade de que os titulares de 
direitos coloquem à disposição dos beneficiários de excepções ou limitações previstas na legislação nacional os meios 
que lhes permitam beneficiar dessa excepção ou limitação."Tous de même, une exception dont la loi impose l'exercice 
nonobstant toute mesure technique de protection est plus proche du droit que de la tolérance…". O Professor DÁRIO 
MOURA VICENTE, lembrando o conteúdo do artigo 221.º do CDADC que consagrou "um direito de acesso às 
obras protegidas através de medidas tecnológicas" (p.266), ao colocar genericamente a questão sobre os limites do 
Direito de Autor: "Mas corresponderão estes limites a verdadeiros direitos subjetivos ?" Afirma que: "De um modo 
geral, não se reconhece entre nós aos beneficiários das utilizações livres o poder de exigirem em juízo uma ação ou 
omissão dos titulares de direitos em ordem a obterem a satisfação dos seus interesses." VICENTE, Dário Moura, O 
equilíbrio de interesses no Direito de Autor, in AA.VV., APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de 
Oliveira Ascensão, vol. IX, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 260. Igualmente, reconhecendo, no Direito de Autor 
português a consagração do Direito à Cópia Privada limitado pelo número de reproduções relativas ao uso privado 
autorizadas pelo detentor dos direitos no caso de existência de medidas tecnológicas de proteção (art. 222.º/8 
CDADC), PEREIRA, Alexandre Dias, A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no ambiente digital, 
in AA.VV. APDI, "Direito da Sociedade da Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. VII, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2008, p. 349. 
166 Conforme lembra ALEXANDRE DIAS PEREIRA "[A] liberdade de cópia privada é imperativa, já que é nula 
toda e qualquer cláusula contratual que vise eliminar ou impedir o exercício normal pelos beneficiários." [Cfr. n.º 5 
do artigo 75.º do CDADC]. PEREIRA, Alexandre Dias, Pirataria e Cópia Privada, in AA.VV., APDI, Direito da 
Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. IX, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 130. 
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Há uma ligação indissociável entre o pagamento efetuado e o direito cujo exercício é 

imposto ao detentor dos direitos de exploração. A exigência de pagamento corresponde 

à sujeição do titular dos direitos de exploração decorrente da obrigação de pagamento 

imposta sobre a pessoa individual. Existe um sinalagma genético167 na reciprocidade de 

obrigações. A obrigação de pagar pela possibilidade de efetuar a cópia corresponde à 

obrigação de sujeitar-se a que a cópia seja efetuada. 

 

Aquele que pagou exerce o seu direito potestativo à cópia e aquele que recebeu (ou que 

devia ter recebido da entidade de gestão coletiva) sujeita-se a que a cópia seja realizada. 

 

Podemos, assim, falar num Direito à cópia privada subtraído ao espaço de liberdade que 

está intimamente ligado, e é a contrapartida de uma remuneração devida e paga ao 

titular dos direitos de exploração da obra. 

 

A própria natureza jurídica do instituto da cópia privada, se até à prolação do Acórdão 

Padawan podia ser considerada como uma exceção do Direito de Autor, após o mesmo, 

parece não poder deixar de ser considerada como um direito do utilizador168 que se 

impõe, limitando, o direito do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 VARELA, João de Matos Antunes, Das Obrigações em Geral, Vol. 1, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 1980, p. 292. 
168 KARAPAPA, Stravroula, Padawan v SGAE: A Right to Private Copy ?, in "European Intellectual Property 
Review", Vol. 33, Issue 4, Sweet & Maxwell, 2011, p. 259.  
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3.3. Os limites extrínsecos169 
 

3.3.1. A alteração da realidade comunicacional – A rede 
 

O mundo digital, após a vulgarização da Internet, possibilitou o surgimento de uma 

ferramenta de divulgação de informação, conhecimento e cultura como a humanidade 

nunca tinha visto. A disponibilização global de conteúdos é imediata. A consulta de um 

artigo que tenha sido colocado no servidor da Universidade de Harvard, Yale ou 

Berkley170 há uma hora atrás é possível a qualquer cidadão do mundo, no local e 

                                                
169 O reconhecimento da existência de limites extrínsecos ao Direito de Autor não é pacífico, como lembra 
OLIVEIRA ASCENSÃO: 

"Pero la question todavia no está zanjada. En los países de la Comunidad Europea se debate la propia 
admisibilidad de restriciones extínsecas del derecho de autor, a pesar del carácter cerrado, o casi, de la lista de 
restricciones contenida en la Directiva 2001/29/CE, sobre el derecho de autor y derechos conexos en la sociedad 
de la información". 

ASCENSÃO, José de Oliveira, Libertad de ideas, hechos, conceptos, sistemas, aspetos funcionales: Informe General, 
in Derecho de Autor y Libertad de Expresión – Actas de las Jornadas de Estudio ALAI, 19-20 junio 2006, Huygens 
Editorial, Barcelona, 2008, p. 262. 
170 Demos conscientemente três exemplos de Universidades americanas, uma vez que o mesmo não se passa com o 
acesso à Sorbonne ou, mantendo a língua inglesa (que, nas palavras de Umberto Eco, é o latim do século XXI, no 
sentido em que é atualmente a língua franca dos eruditos) com as Universidades de Cambridge ou Oxford, cujo 
acesso livre à maior parte dos trabalhos se encontra condicionado. Não sendo esse o objeto do presente trabalho não 
podemos deixar de constatar que, em face de uma tão propalada e criticada aculturação americana do globo, com a 
necessária receção e absorção de valores exógenos, por via dos escritos, da música, do cinema ou mesmo dos 
standards de software, parece ser contraproducente a limitação ou mesmo o condicionamento de acesso à cultura 
europeia. Mesmo no campo do Direito, cujo percurso de absorção europeia está a ser paulatinamente trilhado, é-nos 
mais fácil ter acesso ao pensamento de professores de universidades americanas, disponível à distância de um click na 
Internet do que ao pensamento de um professor europeu que foi escondido num livro cujo preço ultrapassa facilmente 
os € 100,00. Óbvio se torna que existem exceções, como a do professor holandês Bernt Hugenholtz e, muito 
possivelmente, devido ao facto do seu pensamento estar disponível, sem qualquer tipo de barreira, na rede, as suas 
ideias e posições sobre os mais variados temas são difundidas e absorvidas pelos estudiosos dos temas tratados. Do 
outro lado do Atlântico norte há muito se assumiu a rede como sendo a ferramenta de marketing menos dispendiosa e 
mais eficaz, passível de ser utilizada, quer pelas Universidades, quer inclusivamente em termos pessoais.  
Não deixa, por outro lado, de ser paradoxal que os mesmos académicos que têm, por formação, uma visão 
economicista e utilitarista do Direito de Autor, sejam os mesmos que ao abrigo do Direito de Autor criaram os 
sistemas de Copyleft, Open Source ou Creative Commons, chegando a defender que o acesso aos trabalhos científicos 
produzidos pela academia devia ser livre, uma vez que os seus autores já teriam sido pagos pela comunidade para 
produzirem esses mesmos trabalhos na academia, levando a Universidade de Harvard a defender e promover, junto 
dos seus 2.100 professores e investigadores a publicação de artigos fora das publicações da especialidade, cuja 
aquisição, devido ao seu custo (3,5 milhões de dólares por ano), se tornou incomportável, induzindo mais de 10.000 
académicos a assinarem petições de boicote a determinadas publicações. O Diretor da Biblioteca da Universidade de 
Harvard alertou os seus colegas das outras universidades para o seguinte: "We all face the same paradox. We faculty 
do the research, write the papers, referee papers by other researchers, serve on editorial boards, all of it for free … 
and then we buy back the results of our labour at outrageous prices."Ver notícia, de 24 de abril de 2012, do The 
Guardian, disponível em http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-
prices , acedido em 9 de junho de 2012. Analisando economicamente o modelo de acesso livre e propondo a criação 
de uma taxa, MÜLLER-LANGER, Frank / WATT, Richard, Copyright and Open Access for Academic Works (June 
30, 2010), in Review of Economic Research on Copyright Issues, Vol. 7, No. 1, p. 45-65, 2010; Max Planck Institute 
for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 10-09, disponível em SSRN, 
http://ssrn.com/abstract=1647586 , acedido em 17 de junho de 2012. 
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momento por si escolhido, desde que disponha de um computador e uma ligação à 

rede171.  

 

A democratização no acesso à informação, ao conhecimento e à cultura atingiu um grau 

sem par na história da humanidade. Nunca existiu uma ferramenta com um tal poder de 

civilização como aquele que possui a Internet.  

 

"It is a revolution based on information, itself the expression of human knowledge. 

Technological progress now enables us to process, store, retrieve and communicate 

information in whatever form it may take - oral, written or visual - unconstrained by 

distance, time and volume. 

This revolution adds huge new capacities to human intelligence and constitutes a 

resource which changes the way we work together and the way we live together."172 

 

Este novo meio permitiu o acesso de todos os cidadãos do mundo a obras colocadas 

num qualquer servidor. Hoje estão disponíveis, permitindo-se o acesso imediato às 

coleções do Louvre ou da Tate Gallery, a acervos musicais, audiovisuais ou a 

bibliotecas digitais173. Nunca se produziu nem se ouviu tanta música como hoje e, se 

                                                
171De acordo com os dados do Banco Mundial, atualizados em 17 de janeiro de 2013, a utilização mundial da 
Internet, em 2011, rondava os 33% da população global. Convém, no entanto, nestas como noutras áreas, lembrar que 
para essa percentagem tanto contribui o valor de 78,2% da população americana, ou os 96,6% da população 
islandesa, como os 1,1% de utilizadores da Internet na população total da Etiópia. O acesso à informação, 
conhecimento e cultura tem, de facto, este tipo de entraves, sendo-nos fácil cair no erro de ler o mundo com os nossos 
olhos. Portugal, na mesma data, tinha uma taxa de utilização de 55,6%, de acordo com os indicadores de 
desenvolvimento mundial, disponíveis em http://www.google.pt/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_, acedido em 
28 de março de 2013. 
172 BANGEMANN, Martin, et al., EUROPE AND THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY, 1994, disponível em 
http://ec.europa.eu/archives/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html , acedido em 22 de março de 2012. 
173O projeto europeu de criação de um repositório digital de obras, a Europeana, avança lentamente (não obstante o 
acordo entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, obtido em 6 de junho de 2012, disponível em 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/421&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en , acedido em 24 de junho de 2012) e a aprovação da Diretiva 2012/28/UE de 25 de outubro, 
disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:PT:PDF , relativa 
às chamadas obras órfãs, isto é aquelas em que, ainda não tendo caído no domínio público, se desconhecem os 
autores ou titulares dos direitos ou em que a sua procura constitui um processo demasiado oneroso.  
Relativamente aos livros esgotados, fora do comércio, a França, fruto de um processo legislativo em que a Comissão 
Europeia participou tecnicamente, aprovou aLoi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique 
des livres indisponibles du xxe siècle,em 1 de março de 2012, com entrada em vigor no dia 1 de setembro de 2012, 
que consagra uma alteração ao Código da Propriedade Intelectual (artigos L 134-1 a L 134-9), disponível em 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=459EBB2969AE0B6F1397582F0D47978D.tpdjo05v_1?idSe
ctionTA=LEGISCTA000025440389&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120901(texto junto, a 
final, como Anexo II), acedido em 14 de abril de 2012, em que se postula a criação de um acervo junto da Biblioteca 
Nacional Francesa reunindo a digitalização de todos os livros editados antes de 1 de janeiro de 2001, que se 
encontrem esgotados, acessível através da Internet. Prevendo a disponibilização em formato digital dos livros 
esgotados após dez anos pelas bibliotecas, desde que estas não tenham qualquer vantagem económica direta ou 
indireta com a disponibilização da obra, de acordo com o artigo L 134-8. A regulamentação foi efetuada pelo Décret 
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bem que as editoras fonográficas, após o boom de vendas provocado pela transição do 

suporte vinil para o CD, estejam a passar por um mau bocado, similar ao que passam os 

clubes de vídeo após a vulgarização do video on demand ou pay-per-view, e em tudo 

semelhante àquele que passaram os águadeiros, vendedores de água porta a porta, após a 

vulgarização da canalização, os autores e os artistas têm vindo a adaptar-se à nova 

realidade, ao novo modelo de negócio, quer realizando mais concertos, quer procedendo 

à distribuição de edições próprias dos seus CD's nos concertos, dispensando também a 

editora enquanto distribuidora de cópias, quer ainda disponibilizando as suas obras 

diretamente ou através de sites, como o iTunes, na rede que é igualmente utilizada como 

instrumento de marketing direto.  

 

3.3.2. A perceção da nova possibilidade de lucro 
 

 

A perceção da alteração da realidade foi, por alguns, precocemente sentida. ALVIN 

TOFFLER, autor de "O Choque do Futuro", de 1970, e de "A terceira Vaga", de 1980, 

dá nota no seu livro de 1991 "Os Novos Poderes" de que, já em 1990,nos Estados 

Unidos, o valor das exportações mundiais de serviços e propriedade intelectual eram 

iguais aos valores das exportações de eletrónica de consumo e da indústria automóvel 

juntas, ou ao valor conjunto das exportações de bens alimentares e combustíveis174.  

 

A perceção da mudança de paradigma de uma sociedade onde a riqueza 

tradicionalmente tinha por fonte a indústria para uma sociedade onde a riqueza passa a 

                                                                                                                                          
n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété 
intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle, disponível em 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027119991&categorieLien=id, acedido em 29 de 
março de 2013 e igualmente junto a final no Anexo II. 
A autorização para reprodução é dada por uma entidade de gestão coletiva que distribui os montantes percebidos 
entre os autores, os editores e os restantes titulares de direitos, sendo que os autores não poderão receber um montante 
inferior a 50% do percebido. Por outro lado, os editores poderão, a qualquer momento, reeditar o livro fazendo cessar 
o direito da entidade de gestão coletiva. 
A razão de ser aventada pelo relator do projeto prende-se com a existência de um "buraco negro" de cerca de um 
século, comprometendo a possibilidade de difusão da cultura francesa, uma vez que o projeto Gallica abrange apenas 
as obras até ao ano de 1900 caídas no domínio público sendo que, por outro lado, os contratos de edição só passaram 
a contemplar a edição digital no elenco dos "direitos" cedidos aos editores após o início do séc. XXI. 
174TOFFLER, Alvin, Os novos poderes, Ed. Livros do Brasil, Lisboa, 1991, p.89. 
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ser gerada pelos serviços, pela inovação175 ou pelas chamadas indústrias culturais, 

implicou a criação de uma defesa de eficácia acrescida para proteger o monopólio de 

exploração das utilizações parasitárias e a possibilidade de apropriação de possíveis 

novas fontes de riqueza, levando à alteração das regras da economia mundial.  

 

Essa nova realidade económica esteve na base do relatório apresentado por BRUCE 

LEHMEN, responsável na Administração Clinton pela política de Direito Intelectual na 

Secretaria de Estado americana encarregue do comércio externo176, impulsionador dos 

tratados que instituíram a OMC e os seus anexos dispondo sobre a livre circulação de 

mercadorias (agricultura e têxteis), serviços, capitais e respeito pela propriedade 

intelectual,177 que condicionaram os subsequentes trabalhos na OMPI e na União 

Europeia relativamente ao Direito de Autor.178 

 

A visão economicista e mercantil do Direito de Autor tem provocado uma constante 

escalada em espiral de aprofundamento e alargamento do monopólio de exploração 

conferido pelo Direito, quer em termos de ampliação do número de direitos e seu 

objeto179, quer em termos de alargamento dos prazos de proteção180181 conferido por 

esses mesmos direitos. 

                                                
175E em que o conhecimento, após 1993, pela mão de Peter Drucker, passa a ser compreendido como fator de 
produção ao lado dos clássicos – terra, trabalho e capital. 
176LEHMEN, Bruce A., INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, 
disponível em http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf, acedido em 22 de março de 2012. 
177Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio, assinado em 15 de abril de 1994, em Marraquexe, 
aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da 
Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1, aprovado para ratificação pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 75-B/94 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 82-B/94, publicado no 
Diário da República I-A, n.º 298, 5.º suplemento, de 27/12/1994, disponível em língua inglesa, que faz fé, em 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm , e em língua portuguesa em 
http://www.gddc.pt/siii/docs/rar75B-1994.pdf , ambos acedidos em 22 de março de 2012. 
178É assustador pensar que a visão de uma única pessoa, Bruce Leheman, com base no reconhecimento do valor da 
propriedade intelectual, possa ter estado na génese do processo que levou a alterar as regras e a estrutura da economia 
mundial plasmadas no Tratado da OMC gerando uma crise económica do norte (Europa, Estados Unidos e Canadá) 
sem precedentes, motivada pela transferência da indústria para a Ásia decorrente da abolição do sistemas de quotas 
(negociada por troca com a proteção da propriedade intelectual) e mão de obra barata, contando com os réditos da 
propriedade intelectual. Não podemos deixar de notar que, após a entrada no novo milénio, coincidente com a entrada 
em vigor do Tratado que instituiu a OMC, a linha crescente do superávite das balanças de transações correntes da 
China + países produtores de petróleo é inversamente igual, graficamente e em número, ao déficite da Europa + 
Estados Unidos + Canadá.  
179No dia 4 de março de 2012 foi apresentado pela coligação no governo da Alemanha um projeto de criação de um 
novo Direito conexo a atribuir aos empresários de imprensa, donos de jornais, conferindo-lhes um direito exclusivo 
sobre os conteúdos pelo prazo de um ano a partilhar com os autores dos artigos e gerido por uma entidade de gestão 
coletiva, de acordo com a notícia do Frankfurter Allgemaine (gentilmente traduzido) disponível em 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/leistungsschutzrecht-im-netz-angemessen-beteiligt-11673235.html . O 
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O espaço de liberdade, troca de conhecimentos, ideias e cultura que constitui a Internet 

foi rapidamente colonizado por interesses comerciais e absorvido enquanto 

possibilidade de extensão do exclusivo de exploração do investimento182. Transformou-

se assim numa nova forma de perceção de réditos, que não são mais do que verdadeiras 

rendas do monopólio, conforme atrás deixámos analisado183, uma vez que os custos de 

produção de um novo exemplar e da sua colocação no mercado são diminutos, sendo 

que o preço a que é disponibilizado e adquirido o bem é tendencialmente igual ao lucro 

do detentor do monopólio de exploração conferido pelo Direito.  

 

"O que impressiona mais, em todo este processo, é que o Direito Autoral está a ser 

ativado num sentido que conduz à redução das possibilidades tecnológicas permitidas 

pela rede. A reação tem um efeito maltusiano, pois leva a uma exclusão do que representa 

um progresso da comunicação e da informação. Este resultado é muito de temer. O 

                                                                                                                                          
projeto foi aprovado em 3 de março de 2013 com 293 votos a favor, 243 contra e 3 abstenções, aguardando a 
aprovação na Câmara alta do Parlamento Alemão, o Bundesrat, o que se deve esperar em ano de eleições na 
Alemanha, dado o poder do lobbing dos jornais a quem a medida aproveita. No entanto, para que o projeto fosse 
aprovado o mesmo foi alterado de forma a permitir a utilização de palavras isoladas ou pequenos conjuntos de 
palavras mantendo a liberdade de utilização de hiperlinks. 
180Veja-se a "harmonização" efetuada, pelo maior denominador comum, do prazo de proteção de 50 anos da 
Convenção de Berna para 70 anos, até aí apenas aplicável pela Alemanha, efetuada na União Europeia através da 
Diretiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa ao prazo de 
proteção do Direito de Autor e de certos direitos conexos (versão codificada), Jornal Oficial n.º L 372 de 27/12/2006 
p. 0012 – 0018, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0012:01:PT:HTML,. Veja-se igualmente a Diretiva 
2011/77/EU, de 27 de setembro de 2011, que veio alterar a Diretiva 2006/116/CE, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:01:EN:HTML , relativa ao prazo de proteção do 
direito de autor e de certos direitos conexos (alargando para 70 anos os direitos dos artistas e dos produtores de 
fonogramas), que deverá ser transposta pelos Estados membros até 1 de novembro de 2013, sendo que a Comissão 
propunha 95 anos, para o caso de fonogramas fixados mas não publicados, após a sua primeira comunicação ao 
público – cfr. p. 7 da proposta disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:pt:PDF . os sites referidos na presente nota 
foram acedidos em 25 de março de 2012. 
181Parece-nos demasiado conferir 70 anos p.m.a. de exclusivo de exploração como estímulo à criação, por troca do 
contributo trazido à sociedade, se comparado com o "estímulo" de 20 anos conferido ao inventor do processo de 
fabrico de um medicamento contra o cancro. De facto, a proteção do exclusivo conferido pela patente há de durar 
apenas 12 anos (contando com a possível extensão da patente), já que são necessários 10 anos de testes faseados para 
que o novo medicamento seja aprovado e possa ser comercializado. Já que aqui estamos, cabe perguntar: Como é que 
J.S. Bach compôs mais de 1000 obras de todos os estilos conhecidos na época e Shakespeare 38 peças de teatro e 154 
sonetos, se não contavam com o "estímulo" do Direito de Autor, tendo em conta que os Beatles produziram 13 álbuns 
e a J.K. Rowling escreveu 7 Harry Potters, com todos os "estímulos" que os transformaram em multimilionários? Ou 
será que a consagração do "estímulo" à produção tem como efeito perverso e certamente não desejado limitar essa 
mesma produção que se alega visar incentivar. A legislação ao invés de estimular a criatividade provoca o efeito 
contrário. Acompanhamos o diretor jurídico da Google quando afirma "[i]ndeed our current laws on steroids are 
impeding creativity." PATRY, William, How to Fix Copyright, Oxford University Press, New York, 2011, p. 80. 
182A Internet começa o processo de vulgarização a partir de 1992 e o Direito de colocação à disposição do público, 
uma vez que o então existente Direito de comunicação levantou dúvidas quanto à sua aplicação à nova realidade 
comunicacional, surge no final de 1996, com os Tratados OMPI. 
183 Ver p.15, nota 17. 
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Direito Autoral não pode ser utilizado como um redutor das possibilidades que o 

“código” traz consigo.  

O difícil equilíbrio a buscar encontra-se numa posição do meio, em que a renúncia à 

gratuitidade tem de ter como contrapartida condições mais atraentes de aquisição e a 

diferenciação dos utilizadores; mas em qualquer caso, que não impliquem a repressão das 

potencialidades tecnológicas positivas que a rede disponibiliza."184 

 

E, não obstante os Tratados da OMPI de 1996, terem deixado a porta aberta para a 

criação de exceções e limitações específicas para o novo mundo digital,185186e ambos os 

preâmbulos187 reconhecerem: 

 

"[A] necessidade de manter um equilíbrio entre os direitos dos autores e o interesse 

público geral, em particular na educação, na investigação e no acesso à informação, como 

decorre da Convenção de Berna."188 

 

De facto, até hoje não foi criada uma única, continuando-se a tentar reger esta nova 

realidade com as regras criadas e na sua génese pensadas para alegadamente proteger o 

                                                
184ASCENSÃO, José de Oliveira, Propriedade Intelectual e Internet, Conferência pronunciada na II Cibernética, 
Florianópolis, proferida em 14 de novembro de 2003, p. 21, disponível em 
http://www.fd.ul.pt/Portals/0/Docs/Institutos/ICJ/LusCommune/AscensaoJoseOliveira1.pdf , acedido em 6 de abril de 
2012.  
185 No n.º 1 do artigo 10.º, tendo o seu alcance sido especificado nas Declarações Acordadas Relativas ao Tratado da 
OMPI Sobre o Direito de Autor, aplicável igualmente às exceções e limitações aos direitos consagrados no Tratado 
da OMPI sobre Interpretações ou Execuções e Fonogramas por força das Declarações Acordadas relativamente ao 
artigo 16.º que versa igualmente sobre exceções e limitações. 
186 Na sequencia da possibilidade de se encontrar o equilíbrio, deixada em aberto no artigo 7.º do TRIPS, ao dispor 
que: 

“A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da 
inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e 
utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de ummodo conducente ao bem-estar social e econômico, bem 
como para um equilíbrio entre direitos e obrigações”. 

 
Também os n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º, do TRIPs, possibilitam a limitação de direitos de propriedade intelectual, 
dispondo que os países membros podem prever ou alterar as suas legislações de propriedade intelectual por forma 
a:protegerem a saúde pública ou a nutrição ou privilegiarem o interesse público em setores de importancia crucial 
para ao desenvolvimento sócio econômico e tecnológico; e adotarem medidas apropriadas para evitar o abuso dos 
direitos de propriedade intelectual e a restrição ao comércio internacional. 
187Disponíveis, respetivamente, em http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html#preamble , e 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html#P56_1783, acedidos em 25 de março de 2012. 
188 Texto do TODA: 
 

"The need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly 
education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention." 

 
No TOIEF o texto é idêntico sendo contemplados os direitos dos artistas, intérpretes e executantes e dos produtores 
de fonogramas e removida a referencia à Convenção de Berna. 
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paradigma do autor solitário embrulhado numa manta, num qualquer sótão a escrever à 

luz de uma vela189. 

 

3.3.3. A reação da sociedade 
 

 

Nos fora internacionais, em que são negociados os instrumentos legislativos, não estão 

representados nem os autores, individualmente considerados, (sendo usualmente 

"representados" pelas produtoras de conteúdos ou pelas entidades gestoras de direitos, 

que podem ter, e a maior parte das vezes terão, interesses não coincidentes) nem os 

utilizadores, cuja consciência das implicações quotidianas do Direito Intelectual é 

crescente. O Direito Intelectual é hoje o Direito dos Estados mais desenvolvidos 

economicamente, que negoceiam acordos bilaterais, impondo o seu Direito, tendo por 

detrás a aplicação da cláusula do tratamento da nação mais favorecida, ínsita no artigo 

4.º do TRIPs190191192, e o direito dos titulares dos direitos de exploração das obras. 

 

A "indústria" cultural faz repetir ad nauseam que descarregar um filme da Internet é 

equivalente a furtar um automóvel ou roubar uma carteira, esquecendo 

convenientemente que essa afirmação só é verdadeira se aquele que efetua o download 

da cópia não lhe der um uso privado, destinando-a ao comércio ou à comunicação 

pública193, e assim apodando e transformando toda uma geração em piratas194.  

                                                
189Ao pensar nesse paradigma não podemos deixar de visualizar mentalmente a estátua do escritor Honoré de Balsac, 
encomendada por Emile Zola em nome da Société des Gens de Lettres que Auguste Rodin levou 7 anos a realizar, 
percebendo-o embrulhado num roupão puído, barba hirsuta e cabelo em desalinho em pleno acto de criação literária. 
Fotografia disponível em http://musee-rodin.fr/en/collections , acedida em 25 de março de 2012. 
190 KOJIMA, Takahiro, Copyright limitations and the three-step test in the digital era: how to preserve national 
autonomy ?, Relatório de Seminário de Doutoramento, Univ. Hokkaido-Kyushu, 2010, 12 p., disponível em 
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/seminar2010/kojima.pdf, acedido em 2011.08.31. 
191Que dispõe que:  
 

"No que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, todas as vantagens, favores, privilégios ou 
imunidades concedidos por um Membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e 
incondicionalmente, aos nacionais de todos os outros Membros." 
 

192Em Singapura por força da entrada em vigor do Patents (Amendment) Actde 1995 a secção que excluía, impedindo 
a patenteabilidade dos programas de computador foi removida, na sequência da assinatura do United States of 
America-Singapure Free-Trade Agreement (USSFTA). 
193Ensina JOSÉ ALBERTO VIEIRA: "[O] titular do direito de autor ou conexo de obra colocada em linha sem a sua 
autorização pode reagir pelos meios adequados para obstar à continuação da violação do direito, mas não pode opor-
se à realização de cópias no âmbito do uso privado", especificando que "a reprodução para uso privado que decorra 
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Existe, no entanto, atualmente no cidadão comum um maior conhecimento e 

consciência das implicações, para a sua vida diária, das várias opções legislativas. 

 
“The most important development in this area, however, is the growing consciousness 

of intellectual property issues among the larger public—whether they be consumers, 

teachers, librarians, anti-globalisation protesters, artists, musicians, web designers, 

software programmers or virtual gamers. When the voices of these people are combined 

with those of political activists, academic experts and the mass media, the tone of the 

intellectual property debate has shifted dramatically. What was once considered 

unachievable, or even unimaginable, has now become somewhat possible”195 

 

Esta consciencialização originou uma maior intervenção da sociedade civil. Por outro 

lado, não deixa de ser relevante, em termos de perceção das tendências em jogo, a 

tónica colocada pelos EUA na proteção da Propriedade Intelectual, como tentativa de 

                                                                                                                                          
de download da Internet não tem tratamento diferente se a fonte da cópia foi disponibilizada em violação do direito 
de autor ou de direito conexo." "[O] download de obra ou prestação protegida por direito de autor ou direito conexo 
não representa uma acção ilícita por violação desse direito, revestindo antes o aproveitamento de um espaço de 
liberdade que o ordenamento atribui a todas as pessoas singulares por força de limite intrínseco do uso privado (art. 
75.º, n.º 2, alínea a), e art. 189.º, n.º 1 alínea a), do CDADC". VIEIRA, José Alberto, Download de obra protegida 
pelo Direito de Autor e uso privado, in AA.VV, APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira 
Ascensão, vol. VIII, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, p. 455 e p. 458. 
194O Diretor Geral da OMPI, Francis Gurry, já afirmou que transformar todas as pessoas em piratas é 
contraproducente, na Blue Sky Conference: Future Diretions in Copyright Law, proferida em 25 de fevereiro de 2011, 
na Queensland University of Technology, em Brisbane, na Austrália, disponível em http://www.wipo.int/about-
wipo/en/dgo/speeches/dg_blueskyconf_11.html , acedido em 25 de março de 2012, não resistindo a transcrever a 
seguinte parte: 
 

"Beyond law and infrastructure, we have culture, and the Internet has, as we know, developed its own culture, 
one that has seen a political party, the Pirate Party, emerge to contest elections on the basis of the abolition or 
radical reform of intellectual property, in general, and copyright, in particular. The platform of the Pirate Party 
proclaims that “[t]he monopoly for the copyright holder to exploit an aesthetic work commercially should be 
limited to five years after publication. A five years copyright term for commercial use is more than enough. Non-
commercial use should be free from day one.” 
The Pirate Party may be an extreme expression, but the sentiment of distaste or disrespect for intellectual 
property on the Internet that it voices is widespread. Look at the incidence of illegal down-loading of music. We 
may argue about the right methodology to use to measure that phenomenon, but we are all certain that the 
practice has reached alarming dimensions. 
In order to effect a change in attitude, I believe that we need to re-formulate the question that most people see or 
hear about copyright and the Internet. People do not respond to being called pirates. Indeed, some, as we have 
seen, even make a pride of it. They would respond, I believe, to a challenge to sharing responsibility for cultural 
policy. We need to speak less in terms of piracy and more in terms of the threat to the financial viability of culture 
in the 21st Century, because it is this which is at risk if we do not have an effective, properly balanced copyright 
policy." 
 

195 YU, Peter K., The Global Intellectual Property Order and Its Undetermined Future, in AA.VV., The WIPO 
Journal, ,2009 Vol. 1 – 1, Sweet & Maxwell, London, p. 8, disponível em 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/wipo_journal/pdf/wipo_journal_1_1.pdf, acedido em 18 de 
março de 2012. 
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resposta à desindustrialização do país fruto da globalização decorrente dos tratados, e 

anexos, que instituíram a Organização Mundial do Comércio (OMC), que se mantém na 

atual administração Norte Americana, quer em termos de discurso político196, quer em 

termos de propostas legislativas, como o Preventing Real Online Threats to Economic 

Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 ou PROTECT IP Act (que veio 

a ficar conhecido como PIPA, acrónimo de Protect Intellectual Property Act, 

apresentado pelo Senado Norte Americano, em 26 de Outubro de 2011197), quer o Stop 

Online Piracy Act, que ficou conhecido pelo acrónimo SOPA, apresentado em 26 de 

outubro de2011, pela Câmara dos Representantes dos EUA198, fruto do lobbing das 

"indústrias" de conteúdos de Hollywood, conhecido como o lobby do rato Mickey. No 

entanto, as votações que se encontravam agendadas para o dia 25 de janeiro de 2012 não 

chegaram a ocorrer porque as propostas foram entretanto retiradas (em 20 de janeiro de 

2012), por pressão de grupos de cidadãos, que entregaram uma petição assinada por 

mais de 100.000 pessoas, e das empresas representantes das "indústrias" da informação 

como a Google, a Facebook, a Twitter, a Wikipedia, a Yahoo, a eBay, e a LinkedIn, entre 

outras. 

 

Deste lado do Atlântico num estudo encomendado, em novembro de 2010, pelo 

Primeiro Ministro britânico, David Cameron, a um grupo de trabalho coordenado pelo 

professor britânico IAN HARGREAVES199, a quem foi colocada uma simples questão, 

formulada da seguinte forma: 

 

“Será possível que as leis projetadas há mais de três séculos, com a finalidade expressa de 

criar incentivos económicos à inovação, protegendo os direitos dos criadores estão 

atualmente a obstruir a inovação e o crescimento económico?”200 

 

                                                
196Ver State of the Union Address, Barack Obama, 2012.01.24, em que é dado conta da necessidade de intensificar as 
formas de combate aos bens contrafeitos provenientes da China, disponível em 
http://stateoftheunion.onetwothree.net/texts/20120124.html , acedido em 2 de abril de 2012. 
197Disponível em http://www.leahy.senate.gov/imo/media/doc/BillText-PROTECTIPAct.pdf , acedido em 2 de abril 
de 2012. 
198Disponível em http://www.opencongress.org/bill/112-h3261/text , acedido em 23 de fevereiro de 2012. 
199HARGREAVES, Ian, Digital Opportunity, Review of Intellectual Property and Growth, maio 2011, disponível em 
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf , acedido em 2 de junho de 2011. 
200 “Could it be true that laws designed more than three centuries ago with the express purpose of creating economic 
incentives for innovation by protecting creators’ rights are today obstructing innovation and economic growth? The 
short answer is: yes.” HARGREAVES, idem, p. 1,(tradução nossa) 
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O Professor dá uma breve resposta: Sim. Afirmando a necessidade de reestabelecer o 

equilíbrio perdido quando refere que: 

 

“Copyright involves a necessary balancing of divergent interests. When new 

opportunities arise, the law sometimes needs to adapt so that the right balance is 

maintained. In education and research in particular, but also in other fields including 

everyday consumer behaviour, there is a clear need to make that adaptation happen.”201 

 

A nível da União Europeia atente-se na criação de vários movimentos que contestam os 

fundamentos e a própria existência da propriedade intelectual. Um desses movimentos 

constituiu-se mesmo em partido político, o Pirate Party,202 tendo em 2009, na última 

eleição para o Parlamento Europeu conquistado um lugar no Parlamento203. Atente-se 

igualmente no caso do ACTA, Anti-Conterfeight Trade Agreement204, fruto de um 

processo negocial secreto, não obstante a reclamação dos cidadãos europeus realizada 

pelos seus representantes no Parlamento Europeu, cuja possibilidade de adoção, por 

parte da União, passou a ser problemática face à recusa de assinatura por parte de alguns 

Estados-membros, onde se incluiu a Alemanha205, pressionada pelos seus cidadãos206 e 

a subida, no final de março de 2012, para aferição da sua legalidade por parte do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, que deixou de ser necessária face à votação do 

Parlamento Europeu no dia 4 de julho de 2012, com 478 votos contra 39 a favor e 165 

abstenções, antes mesmo do Acordo ter sido apreciado pelo Tribunal de Justiça. Pela 

                                                
201HARGREAVES, idem, p. 41. 
202Cujos objectivos constam do site http://www.piratpartiet.se/international/english , acedido em 2 de abril de 2012. 
O fenómeno, que teve a sua origem em 2006 da Suécia, tem vindo a estender-se aos Estados Membros da União 
Europeia, e se em alguns Estados, como em Portugal, ainda não passa de uma Organização Não Governamental, 
ONG, noutros, como na Alemanha, já se transformou em Partido Politico. Na Alemanha o Partido Pirata, em alguns 
Länder, já é a terceira força política, podendo revelar-se necessário para a constituição de maiorias governativas. No 
próximo ano, deverão ser eleitos para lugares no Parlamento federal alemão. Hoje, em termos globais há dois eleitos 
suecos no Parlamento Europeu, 19 eleitos alemães nos parlamentos regionais e 168 nos governos locais, quatro nos 
governos locais da República Checa e um num governo local suíço. 
203Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, por força da alteração das regras respeitantes à representatividade e 
número de representantes no Parlamento Europeu, o Partido Pirata passou a dispor de dois lugares no Parlamento 
Europeu. 
204Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0380:EN:NOT, nas 22 
línguas da União Europeia, acedido em 2 de abril de 2012. 
205Na Alemanha o Partido Pirata, nas últimas eleições que teem sido realizadas nos Länder, tem obtido, em média, 
8% dos votos para os Parlamentos locais, ultrapassando os 5% necessários para terem assento nos Parlamentos. 
206Que entregaram no Parlamento uma petição com mais de 60.000 assinaturas, disponível em 
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=22697 , acedido em 7 de junho de 
2012. A comissão das Petições do Parlamento Europeu recebeu cinco Petições com 2.8 milhões de assinaturas de 
rejeição do ACTA. 
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primeira vez, foi exercido o novo poder do Parlamento Europeu, conferido pelo Tratado 

de Lisboa, de apreciação de tratados internacionais celebrados pela União. 

 

Nos próprios Estados Unidos, em maio de 2012, um conjunto de 50 académicos, das 

mais prestigiadas Universidades, composto por professores de Direito Internacional, 

Direito Constitucional e de Propriedade Intelectual, apresentaram uma carta207 dirigida 

ao Comité de Finanças do Senado reclamando a apresentação a ratificação do ACTA 

por parte do Senado, uma vez que o mesmo foi assinado sem a necessária autorização 

legislativa. 

 

Em Portugal, fruto da pressão realizada pelos cidadãos (dando origem a uma petição 

pública que reuniu mais de oito mil assinaturas de que fizeram eco os meios de 

comunicação social), pelos vários stakeholders e pelos académicos, o Projeto de Lei 

n.º 118/XII208 da cópia privada, apresentado ao Parlamento em 14 de dezembro de 2012, 

foi retirado em 22 de março de 2012. 

 

3.3.4. O Direito da Concorrência e dos Consumidores 
 

 

Estabelece o n.º 1 do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, TFUE, (antigo artigo 81.º do Tratado da Comunidade Europeia, TCE, que 

substituiu o artigo 85.º do Tratado da Comunidade Económica Europeia) a 

incompatibilidade com o mercado interno e a proibição de todos os acordos entre 

empresas, de todas as decisões de associações de empresas e de todas as práticas 

concertadas, que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e 

que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no 

mercado interno, sendo que o n.º 2 fulmina tais práticas com a nulidade. 

 

                                                
207Disponível em http://infojustice.org/senatefinance-may2012 , acedida em 7 de junho de 2012. 
208Disponível, juntamente com remissões para os trabalhos parlamentares, Pareceres e Relatórios das audições 
(algumas em áudio), efetuadas em sede de Comissão, das 11 associações interessadas, onde se inclui a FEVIP a SPA, 
a GEDIPE, a ANSOL, a DECO e a APDI, entre outras, em 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36617 , acedido em 2 de abril 
de 2012. 
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O artigo 102.º TFUE (antigo artigo 82.º TCE e artigo 86.º TCEE) proíbe o facto de uma 

ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado 

interno ou numa parte substancial deste, na medida em que tal seja suscetível de afectar 

o comércio entre os Estados-Membros, sendo nomeadamente considerado, de acordo 

com a alínea b), abuso de posição dominante quando uma empresa limita a produção, a 

distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores. 

 

O confronto entre o Direito de Autor, que estabelece um monopólio legal de exploração 

de uma obra, e o Direito da Concorrência é patente no caso Magill209 em que estava em 

causa a proteção do Direito de Autor de roteiros de televisão (tipo TV Guia) no Reino 

Unido e Irlanda, onde são protegidos pelo Copyright. O caso foi tratado como um 

processo típico de concorrência, embora o Reino Unido e os Radiodifusores irlandeses 

tivessem invocado o Direito de Autor, argumentando que não estavam obrigadas a 

disponibilizar a programação à editora Magill, tanto mais que a programação estava 

protegida pelo Copyright, enquanto "tabela ou compilação diferente de um banco de 

dados", que as inclui na definição de "obra literária". 

 

Após afirmar que o Direito de Autor está apenas parcialmente harmonizado na 

comunidade e que o Reino Unido e Irlanda são os únicos Estados membros em que a 

programação de televisão está protegida pelo Direito de Autor e concluir que cada um 

dos três Radiodifusores, BBC, RTE e ITP, dominavam o mercado de informação sobre 

a programação semanal de televisão no Reino Unido e Irlanda, o Tribunal, confirmando 

a Decisão da Comissão, concluiu que a recusa da BBC, RTE e ITP em fornecer a 

editora irlandesa Magill com informações para que esta elaborasse um novo produto 

para o qual existia apetência por parte dos consumidores, que consistia num guia de TV 

abrangente, era equivalente a uma recusa de fornecimento e como tal proibida.  

 

A decisão teve por base a violação do artigo 86.º TCEE (atual 102.º TFUE) por parte 

dos Radiodifusores que abusavam da sua posição dominante ao limitarem a produção ou 

                                                
209Acórdão do TJUE, de 11 de maio de 1989, no processo conjunto n.º 76, 77 and 91/89 R, Radio Telefis Eireann and 
others v Commission of the European Communities, disponível em http://www.dkrnet.de/data/curia/jurispr/89-
94/numdoc=61989O0076&lg=EN.htm, proferido sobre a Decisão da Comissão 89/205/CEE, de 21 de dezembro de 
1988, disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989D0205:PT:HTML 
acedidos em 4 de abril de 2012. 
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a distribuição em prejuízo dos consumidores. Independentemente dos direitos que lhes 

pudessem assistir ao abrigo da legislação de Copyright que considerava as tabelas em 

causa obras literárias.  

 

No caso IMS Health210o Tribunal, reafirmando a jurisprudência Magill, determinou que 

os detentores do Direito de autor sobre um sistema de rede de demarcação geográfica 

para recolha de dados de vendas de produtos farmacêuticos, tinham a obrigação de 

licenciar o sistema de rede, se: 

 

1. O acesso era indispensável para permitir a uma empresa o desenvolvimento de um 

negócio no mercado; 

2. A recusa em fornecer a licença impedia o surgimento de um produto para o qual 

existe procura por parte dos consumidores; e 

3. A recusa excluiria toda a concorrência num mercado secundário. 

 

O Tribunal determinou que, estando preenchidas as referidas condições, a recusa por 

parte de uma empresa que detém uma posição dominante e que é titular de um direito de 

propriedade intelectual, constitui abuso de posição dominante na acepção do artigo 82.º 

CE e como tal proibida. 

 

No caso Microsoft211212, de 2007, em que a Microsoft se recusou a fornecer informações 

de interoperabilidade do seu sistema operacional a empresas de software, a Comissão 

olhou especificamente para a concorrência no mercado de tecnologia digital e para a 

capacidade de outras empresas desenvolverem software interoperacional com o sistema 

operacional da Microsoft. A Microsoft alegou que a informação era protegida pelo 

Direito de Autor e por outros Direitos de Propriedade Intelectual e argumentou que a 

tecnologia do sistema operacional em si mesma estava protegida por direitos de 

                                                
210Acórdão do TJUE, de 29 de abril de 2004, proferido no processo n.ºC-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG 
contra NDC Health GmbH & Co. KG, com remissão para a Decisão, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0418:PT:HTML , acedido em 4 de abril de 2012. 
211Acórdão do TJUE, de17 de setembro de 2007, proferido no processo n.º T-201/04, Microsoft Corp. v Commission 
of the European Communities, (Grand Chamber), com remissão para a Decisão, disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004TJ0201&lang1=en&lang2=PT&type=NOT&ancre= , acedido em 4 
de abril de 2012. 
212 Sobre esta matéria ver, por todos, RUBINI, Luca, Microsoft on trial: legal and economic analysis of a 
transatlantic antitrust case, Edward Elgar Publishing, 2010, 528 p. 
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Propriedade Intelectual. Esta defesa foi rejeitada pelas autoridades de concorrência 

europeias que concluíram que a recusa da Microsoft em fornecer informações sobre a 

interoperabilidade não pode ser objetivamente justificada apenas pela existência de 

Propriedade Intelectual, tendo o Tribunal afirmado, no §20 do Acórdão, que: 
 

"Nada impede, nas disposições do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual que afetam o Comércio (ADPIC/TRIPs), que as autoridades da concorrência 

dos membros da OMC ordenem a execução de medidas corretivas que limitem ou 

regulamentem a exploração de direitos de propriedade intelectual detidos por uma 

empresa em posição dominante quando esta exerça esses direitos de modo 

anticoncorrencial. Assim, resulta expressamente do artigo 40°, n.º 2, do Acordo ADPIC 

que os membros da OMC têm o direito de regulamentar o uso abusivo desses direitos 

para evitar efeitos lesivos da concorrência." 

 

Tendo sido decidido que a recusa da Microsoft em fornecer informações de 

interoperabilidade teve o efeito de asfixiar a concorrência, com impacto no mercado e 

assim diminuir a escolha dos consumidores, trancando os mesmos numa solução 

uniforme da Microsoft. A Microsoft detinha uma quota de mercado de 90 por cento, 

tendo sido considerada dominante no mercado "PC cliente". O domínio artificialmente 

criado foi mantido através de um feedback positivo, que atuou como barreira 

significativa à entrada de concorrentes. O domínio foi ainda reforçado através de um 

"efeito de rede" a partir do momento em que os consumidores escolhiam um produto 

que acreditavam oferecer ganhos de rede213. Esta prática permitiu que a Microsoft 

estabelecesse um padrão de facto para os concorrentes e em particular para os 

programadores que desenvolvem software. 

 

A informação sobre a interoperabilidade foi julgada como sendo indispensável e 

necessária para que outros pudessem operar no mercado quer a montante quer a jusante, 

e apenas a Microsoft podia fornecer a informação. Por outro lado, a descompilação foi 

tida como um processo dispendioso, demorado e tecnicamente difícil, sendo que a 

                                                
213Os efeitos de rede existem quando o valor que os consumidores atribuem a um bem é função do número de 
indivíduos que usam o bem, sendo o arquetípico dos efeitos de rede a máquina de fax.O efeito de rede é patente no 
exemplo do programa de tratamento de texto Word da Microsoft, que se torna mais valioso na medida do aumento do 
número de indivíduos que utilizam esse mesmo processador de texto. 
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Diretiva Software214 não exclui a possibilidade das normas que protegem os programas 

de computador serem afastadas pelo Direito da Concorrência, referindo no 

"considerando" 17, que: 

 

"As disposições da presente diretiva não deverão prejudicar a aplicação das regras da 

concorrência fixadas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado215se um fornecedor dominante 

recusar divulgar informações necessárias à interoperabilidade, tal como é definida na 

presente diretiva."  

 

Sendo que o artigo 8.º da Diretiva, dispõe que: 

 

"As disposições da presente diretiva não prejudicam quaisquer outras disposições legais, 

nomeadamente as relativas a direitos de patente, a marcas, a concorrência desleal, a 

segredos comerciais, a proteção de produtos semicondutores ou ao direito dos contratos." 

 

As autoridades europeias da concorrência concluíram que o comportamento da 

Microsoft criava o "risco de eliminar a concorrência" e que existia um nexo de 

causalidade entre a evolução do mercado e a vantagem conferida pela interoperabilidade 

entre as suas aplicações que tinha sido criada para alavancar o seu poder no mercado 

"PC cliente" transpondo-o para o mercado dos servidores. Dois mercados que foram 

considerados como tendo "fortes vínculos de associação, comerciais e tecnológicos". 

Por outro lado, as autoridades europeias da concorrência concluíram que a real intenção 

da Microsoft foi proteger a sua posição dominante, reforçando as barreiras à entrada no 

mercado de PCs, uma vez que o mercado estava a alterar-se tendo por base o modelo 

"PC cliente" com repercussões no mercado dos servidores. A Microsoft queria assim 

impedir a entrada neste outro mercado "impondo a sua própria tecnologia como o 

padrão de facto". 

 

                                                
214Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à protecção jurídica 
dos programas de computador (Versão codificada da Diretiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de maio de 1991, 
relativa à protecção jurídica dos programas de computador), disponível em, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:PT:PDF , acedida em 4 de abril de 2012. 
215Atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE. 
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“Quando se ponderam os incentivos para a inovação no sistema de propriedade 

intelectual, devemos ter em conta a natureza cega deste sistema, bem como a pressão 

sobre ele exercida pelo mundo empresarial, sobretudo norteamericano mas não só, no 

sentido de um cada vez maior emparcelamento do mercado das ideias, do retalhar do 

conhecimento humano mediante a reivindicação de direitos que, sendo chamados de 

“propriedade”, logo procuram obter uma protecção absoluta, esquecendo-se que os bens 

protegidos podem ser partilhados, que a escassez que os torna valiosos resulta de uma 

concessão legal de direitos exclusivos e, por fim, que tarde ou cedo eles ingressarão no 

domínio público.”216 

 

Nos casos relatados, Magill, IMS Health e Microsoft, o Direito Intelectual cedeu perante 

o Direito da Concorrência, constituindo este último um limite ao exercício do primeiro. 

 

"[C]ompetition law theory of abusive ‘leverage’ by a dominant IP owner in a dependent 

‘aftermarket’, indicating that an ‘aftermarket’ scenario figures prominently in the 

‘exceptional cases’ in which competition law under the Treaty is prepared to limit the 

exercise of copyright."217 

 

3.3.5. O Abuso do Direito 
 

O instituto do Abuso do Direito, é, no plano do Direito Civil, o último recurso face à 

injustiça do caso concreto decorrente da aplicação automática da Lei, tendo sido 

consagrado, entre nós (cujo texto teve por base o artigo 281.º do Código Civil Grego), 

no artigo 334.º do Código Civil, que dispõe que: 

 

"É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites 

impostos pela boa fé, pelos costumes ou pelo fim social ou económico desse direito." 

 
                                                
216SILVA, Miguel Moura e, O abuso de posição dominante na nova economia, Tese de Doutoramento apresentada na 
Faculdade de Direito de Lisboa, orientada pelo Prof. Doutor Jorge Miranda, 2009, p. 581, disponível em 
http://hdl.handle.net/10451/162, acedido em 5 de abril de 2012. 
217ANDERMAN, Steven, Does the Microsoft Case offer a New Paradigm for the ‘Exceptional Circumstances’ Test 
and Compulsory Copyright Licenses under EC Competition Law?, THE COMPETITION LAW REVIEW, Vol. 1 – 
2, December 2004, p. 7, disponível em http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol1Issue2Article1.pdf , acedido em 
4 de abril de 2012, sobre a análise da necessidade de existência de circunstâncias excecionais para a imposição de 
licenças compulsórias aos titulares de Direitos Intelectuais, concluindo que o Direito da Concorrência funciona como 
um último regulador do exercício do Direito de Propriedade Intelectual. 
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E se bem que os Tribunais portugueses tenham, até 1990, feito uma utilização tímida do 

instituto, atualmente poderão contar-se cerca de 2000 decisões judiciais em que a 

aplicação do instituto ao caso concreto foi analisada. De entre elas não descortinámos 

uma única em que estivesse em causa um direito de um autor cuja efetivação tivesse 

sido questionada ou afastada pela injustiça decorrente de uma eventual aplicação 

automática do Direito de Autor. Alargando a busca, encontramos no Direito Intelectual 

um Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 11 de janeiro de 2011218, em que o 

direito privativo de utilização de marca é afastado pela suppressio ocorrida pelo decurso 

do tempo, que criou uma legítima expectativa e confiança jurídica (surrectio) naquele 

que durante 11 anos usou a marca alheia sem qualquer oposição por parte do titular do 

direito. 

 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO219 recorrendo à necessária unidade do sistema 

afirma que: "O abuso do direito reside na disfuncionalidade de comportamentos 

jurídico-subjectivos por, embora consentâneos com normas jurídicas permissivas 

concretamente em causa, não confluírem no sistema em que estas se integrem", 

ordenando em cinco categorias, sendo a última residual e com maior potencial de 

aplicação, as hipóteses de existência de abuso do direito: 

 

Venire (contra factum proprium); 

Inalegabilidade; 

Suppressio; 

Tu quoque; 

Desequilíbrio.  

 

Interessa-nos, aqui, dado o seu potencial de utilização no campo do Direito de Autor, 

quer o venire, quer o desequilíbrio. Deixámos enunciada a existência de um direito 

subjetivo à cópia privada constituído na esfera jurídica do utilizador da obra, que pagou 

                                                
218Acórdão do STJ, 11-01-2011, Proc. N.º627/06.7TBAMT.P1, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24f456a7db37253a8025781700387af2?OpenDocu
ment , acedido em 7 de abril de 2012. 
219CORDEIRO, António Menezes, Do abuso do direito: estado das questões e prespetivas, AA.VV., Estudos em 
Honra do Prof. Doutor Castanheira Neves, in ROA, Ano 65 - Vol. II - Set. 2005, p. 19, em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45582&ida=45614 , acedido em 7 de 
abril de 2012. 
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ao titular do direito de exploração a possibilidade220 de obter essa mesma cópia por 

intermédio da entidade de gestão coletiva que recebeu, em seu nome e no seu interesse, 

os montantes que lhe entregou. Afastámos igualmente a eventual exigência de que a 

cópia privada seja efectuada de um "original", uma vez que a realização do pagamento 

para obtenção do direito a efetuar a cópia torna necessariamente lícita a mesma, 

independentemente das eventuais ilegalidades cometidas a montante, não se concebendo 

que se possa ter pago ao legitimo titular do direito para se obter uma cópia ilegal. 

 

Imaginemos então que o titular do direito de exploração, ou uma associação que 

represente uma plêiade de titulares, vem invocar que determinado indivíduo, que pagou 

o tributo, ao efetuar cópias em CDs para seu uso privado, causa alegadamente um 

prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos seus representados e que a cópia é 

ilícita porque foi efetuada de uma fonte ilícita221. 

 

Colocando de parte a análise realizada do que seja um prejuízo injustificado, bem como 

do fundo real da sua existência e o que sejam os legítimos interesses do autor, este tem o 

exclusivo de exploração mas aquele já o remunerou, compensando-o pelo eventual 

alegado prejuízo. 

 

Será que o utilizador poderá invocar a exceção do cumprimento da obrigação como 

forma de extinção da mesma se não houve um contrato em que o utilizador tivesse pago 

o preço ao titular do direito de exploração da obra ? Poderá ficcionar-se a existência de 

um contrato entre ambos em que o adquirente do CD virgem, ao adquiri-lo, entregou um 

montante ao comerciante222, tendo este entregue parte à entidade constituída para a 

gestão dos montantes recolhidos pela cópia privada, que os entregou às entidades de 

gestão colectiva representantes dos diversos titulares dos diversos tipos de direitos e que 

estas os distribuíram pelos vários associados, onde se integra o titular do direito de 

exploração da obra em causa, que assim recebeu, ou devia ter recebido, para que, e 

                                                
220Na formulação do Acórdão Padawan v. SEGAE referido. 
221A hipótese é meramente académica. 
222Salientamos que o comerciante não está mandatado pelo titular do direito de exploração do Direito de Autor para 
receber, em seu nome e por sua conta, o que quer que seja. Ou será que ficionamos aqui também a existência de uma 
cadeia de mandatos, que decorrem da chamada lei da cópia privada, fazendo com que o comerciante cobre o 
montante. 
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sujeitando-se a que, fosse realizada a cópia privada ? Tudo, com o ónus da inerente 

prova a recair sobre o utilizador ? 

 

Ou será que o titular do direito de exploração incorre em abuso do direito, na versão 

venire contra factum proprium, quando exige do utilizador o pagamento pela 

autorização para efetuar a reprodução da obra, ou invoca a ilicitude do acto deste último 

que já pagou para a efetuar ? 

 

O instituto do abuso de direito reserva, no entanto, o seu potencial de utilização na 

modalidade de desequilíbrio, corrigindo o desequilíbrio que resultaria do exercício 

formal do direito que atente contra vetores fundamentais do sistema. 

 

O legislador nacional procurou obviar a necessidade de recurso ao instituto do abuso de 

direito, na modalidade de desequilíbrio, num dos casos que tem feito correr rios de tinta 

aos doutrinadores franceses223 – o exercício do direito de publicação pelos sucessores do 

autor. A previsão contemplada no caso do n.º 3 do artigo 70.º do CDADC, é uma 

situação típica de abuso de direito, que o próprio legislador nacional cuidou de acautelar 

ao estatuir que os sucessores não podem, por regra, opor-se à divulgação ou publicação 

de obra póstuma decorridos 25 anos após a morte do autor. 

 

Recentemente, em 3 de Abril de 2012, o Supremo Tribunal de Espanha, no Acórdão 

n.º 172/2012224, em que estavam em causa direitos patrimoniais, afastou a aplicação do 

Direito de Autor com fundamento no abuso de direito por parte do autor da ação, D. 

Germán que arguía, em síntese, a violação do seu direito por parte da empresa 

                                                
223Como lembra o professor françês "on ne voit pas sur quelle base on porrait faire exception au principe que tout 
droit est susceptible d'abus." Sendo que, "L'interdiction de l'abus de droit permet d'assurer la cohérence du système 
juridique", impondo-se "un effort d'analyse «de la proportionnalité des droits exercés vis-à-vis des objectifs pour 
lesquels ils ont été octroyés et vis-à-vis des droits des tiers»", LUCAS, André/LUCAS, Henri-Jacques, Traité de la 
propriété littéraire et artistique, 3ª Ed., Lexis Nexis Litec, Paris, 2006, p. 357. 
224Acórdão disponível em http://pdfs.wke.es/8/6/1/5/pd0000078615.pdf , acedido em 24 de junho de 2012.Sobre a 
interpretação a dar à "regra dos três passos" ínsita no artigo 40 bis da Lei de Propriedade Intelectual o Tribunal de 
Barcelona, de cuja Sentença se recorria, tinha afirmado que: 
 

"17) la interpretación correcta “debería guiarse” por “[l]o que en el ámbito anglosajón es la doctrina del “fair 
use”, ya que los derechos de propiedad intelectual “en ningún caso pueden configurarse como derechos 
absolutos”; 18) en último extremo “se trata de trasladar a la esfera de la propiedad intelectual lo que el ‘ius 
usus inoqui’ ha sido para la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, un límite natural del derecho de propiedad, que 
opera sobre todo al interpretar el alcance de su protección para evitar extralimitaciones absurdas”. 
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GOOGLE-SPAIN S.L., uma vez que a mesma não tinha obtido a sua autorização para 

remeter para o seu site ou para o uso do seu conteúdo, pelo motor de busca Google, para 

os comunicar de forma indiscriminada a terceiros, com o único propósito de promover o 

seu próprio lucro proveniente de links patrocinados. O Autor alegava que os seus 

direitos eram protegidos pelos artigos 17.º e 14.º-6 da Lei de Propriedade Intelectual, e 

que as ações da Ré, GOOGLE-SPAIN S.L., não se encontravam contempladas por 

qualquer das excepções previstas no art. 31.º e seguintes da Lei, ou no art. 5 .º da 

Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001. 

 

O Supremo Tribunal de Espanha afirmou a inaplicabilidade da norma que conferia o 

exclusivo, não obstante referir o carácter taxativo das exceções, uma vez que a 

aplicação da norma configuraria uma situação de abuso de direito, lembrando que: 

 

"[A] medida que crece el número de normas escritas mayor relevancia adquieren 

los principios, ya que, por un lado, se multiplican las posibilidades de antinomias 

y, por otro, siempre quedarán casos sin regular de una forma inequívoca." 

 

3.3.6. Os Direitos Humanos 
 

3.3.6.1. O Direito de Autor como Direito Humano 
 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), de 1948225, entre os vários 

direitos humanos, declara, no n.º 2 do artigo 27.º226que "[t]odos têm direito à proteção 

dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou 

artística da sua autoria" que são protegidos pelo Direito de Autor. 

 

                                                
225Adotada e proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A (III) de 10 de dezembro de 1948.Publicada 
no Diário da República, I Série A, n.º 57/78, de 9 de março de 1978, mediante aviso do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-
dudh.html , acedido em 18 de março de 2012. 
226"Artigo 27.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 
2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária 
ou artística da sua autoria." 
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O Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 

1966227, dispõe, na alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º228 que todos têm o direito "[d]e 

beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a 

produção científica, literária ou artística de que cada um é autor." 

 

E se bem que a DUDH não seja diretamente vinculativa, enquanto carta de intenções 

não deixa de imprimir o seu peso229e o PIDESC acaba por refletir os seus propósitos, 

vinculando os Estados.  

 

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

comummente chamada Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 

1950230, de acordo com o artigo 1.º do 1.º Protocolo Adicional de 1952, protege o 

Direito de Propriedade231232onde, conforme o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

esclareceu, se integra a Propriedade Intelectual233. 

                                                
227Aprovado para ratificação pela: Lei n.º 45/78, de 11 de julho, publicada no Diário da República, I Série A, n.º 
157/78, tendo entrado em vigor em Portugal em 31 de outubro de 1978, disponível em http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-psocial.html, acedido em 8 de abril de 2012 
228"Artigo 15.º 

 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito: 
 a) De participar na vida cultural; 
 b) De beneficiar do progresso científico e das suas aplicações; 
 c) De beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a produção científica, 
literária ou artística de que cada um é autor. 
2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a assegurarem o pleno exercício deste 
direito deverão compreender as que são necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão 
da ciência e da cultura. 
3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à investigação 
científica e às atividades criadoras. 
4. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que devem resultar do encorajamento e do 
desenvolvimento dos contactos internacionais e da cooperação no domínio da ciência e da cultura." 
 

229Invocado enquanto Direito internacional consuetudinário. 
230Aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 de outubro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 
236/78 (retificada por Declaração da Assembleia da República publicada no Diário da República, I Série, n.º 286/78, 
de 14 de dezembro), tendo entrado em vigor em Portugal em 9 de novembro de 1978, disponível em 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html 
,acedida em 8 de abril de 2012. 
231"Artigo 1.º (Proteção da propriedade) 

Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito dos seus bens. Ninguém pode ser privado do que 
é sua propriedade a não ser por utilidade pública e nas condições previstas pela lei e pelos princípios gerais do 
direito internacional. 
As condições precedentes entendem-se sem prejuízo do direito que os Estados possuem de pôr em vigor as 
leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, de acordo com o interesse geral, ou para 
assegurar o pagamento de impostos ou outras contribuições ou de multas." 

232Afirmando o caráter minimalista da proteção, BRONZO, Nicolas, Propriété intellectuelle et droits fondamentaux, 
L’Harmattan, Paris, 2007,p.95. 
233No Acórdão de 11 de janeiro de 2007, proferido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (Grande Câmara) 
no processo Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, n.º 73049/01, lembrando, no § 71 (p. 10) os Acórdãos proferidos nos 
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Acompanhamos o professor americano LAURENCE HELFER, quando afirma: "In 

Europe, human rights law is intellectual property’s new frontier."234 Vendo no Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem o último guardião dos instrumentos constitucionais da 

ordem pública europeia, disponibilizando a sua jurisdição a mais de 800 milhões de 

cidadãos de 47 países. 

 

O Tribunal, no Acórdão 11 de janeiro de 2007, proferido no processo Anheuser-Busch 

Inc. v. Portugal, infletiu a sua linha de atuação, integrando a Propriedade Intelectual 

entre os vários direitos humanos cujo respeito lhe cumpre velar. Por outro lado, este 

facto permite igualmente ao Tribunal sopesar os vários direitos humanos quando em 

confronto.  

 

Por fim, enquanto instrumento internacional, a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia (CDFUE), de 2007235, no n.º 2 do artigo 17.º, afirma, sem mais: "É 

protegida a propriedade intelectual." A CDFUE entrou em vigor com o Tratado de 

Lisboa, em 19 de Dezembro de 2009, por via da alteração operada no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia. Dispositivo que reconhece, no seu n.º 3, os direitos 

fundamentais garantidos pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, aprovada, para ratificação, pela Lei n.º 65/78, 

de 13 de Outubro, como princípios gerais do direito da União. A CDFUE passou, após a 

entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a ser juridicamente vinculativa e a ter um 

estatuto jurídico equivalente ao dos Tratados. 

                                                                                                                                          
processos Melnychuk v. Ukraine (dec.), proc n.º 28743/03, ECHR 2005-IX; e Breierova and Others v. Czech 
Republic (dec.), n.º 57321/00, de 8 de outubro de 2002, "which concerned an alleged violation of the applicant's 
copyright, the Court reiterated that Article 1 of Protocol No 1 was applicable to intellectual property." Declara-se no 
§ 72 (p.11) que:[…] "the Grand Chamber agrees with the Chamber's conclusion that Article 1 of Protocol No. 1 is 
applicable to intellectual property as such." Disponível em 
http://www.ippt.eu/files/2007/IPPT20070111_ECHR_Anheuser-Busch_v_Portugal.pdf , acedido em 8 de abril de 
2012. A justificação do Tribunal decorre da interpretação lata do termo "possessions" no artigo 1.º do 1.º Protocolo 
adicional, ao afirmar que: "The concept of “possessions” referred to in the first part of Article 1 of Protocol No. 1 has 
an autonomous meaning which is not limited to ownership of physical goods and is independent from the formal 
classification in domestic law: certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as 
“property rights”, and thus as “possessions” for the purposes of this provision." 
234 HELFER, Laurence R., The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human 
Rights.Harvard International Law Journal, Vol. 49, 2008; p.1, Vanderbilt Law and Economics Research Paper No. 
07-05, disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=976485 , acedido em 8 de abril de 2012. 
235Disponível http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PT:PDF, acedido 
em 8 de abril de 2012. 
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O Direito Intelectual é um direito da pessoa humana. Dimana do próprio ser humano, 

enquanto fruto do seu labor intelectual e sacrifício pessoal, e assim o reafirmam os 

instrumentos de legislação internacional, que o contemplaram entre os outros Direitos 

Humanos, quer por via da integração no conceito de propriedade, gozando da 

legitimação jusnatural proporcionada pela justificação Lockeana desta, quer por afirmar 

a proteção jusnatural de um reflexo criativo e manifestação do próprio ser humano, 

incindível da personalidade do próprio ser.  

 

Atualmente a legitimação da Propriedade Intelectual é colocada em causa quando, por 

via da pressão exercida pelos detentores do direito de exploração da Propriedade 

Intelectual que, por forma a beneficiarem da proteção conferida pelos corpus 

legislativos que protegem o comércio internacional, servindo-se da Propriedade 

Intelectual como uma, das muitas, moedas de troca nas negociações de tratados 

bilaterais que dispõem sobre comércio internacional, a equiparam, transformando-a, 

numa mercadoria. Transformação que, carecendo de avaliação em termos culturais, 

OLIVEIRA ASCENSÃO classifica como a perversão do Direito de Autor.236 

 

Levando o professor canadense DANIEL GERVAIS a manifestar preocupação pela 

subavaliação dos “custos ontológicos” dessa alteração.237 

 

Perdendo a legitimação jusnatural, em que o imperativo legal se justifica de per se, o 

Direito Intelectual não passa de um conjunto de normas que visam conferir uma 

vantagem concorrencial, através da concessão de um monopólio de exploração 

temporário, a determinados operadores no mercado com uma razão de ser diminuta ou 

inexistente e mesmo contraproducente enquanto incentivo ao engenho humano.238 

                                                
236ASCENSÃO, José de Oliveira, Inovação, criatividade e Acesso à Cultura, in, AA.VV., Direito da Cultura e do 
Património Cultural, AAFDL, Coord. Carla Amado Gomes e José Luís Bonifácio Ramos, 2011, p. 296. 
237 What they may have underestimated are the “ontological costs” associated with what, for intellectual property, 
amounts to an existential shift.” GERVAIS, Daniel J., Intellectual Property and Human Rights: Learning to live 
together, in AA.VV, Intellectual Property and Human Rights: Enhanced edition of Copyright and Human Rights, Ed. 
and Coord. Paul Torremans, Kluwer Law International, NY, 2008, p. 6  
238Excecione-se, na Propriedade Intelectual, o caso das patentes na área do medicamento, em que a existência de um 
monopólio legal de exploração da invenção constitui o verdadeiro incentivo e a razão de ser do investimento em 
investigação e desenvolvimento efetuado pelos laboratórios farmacêuticos. Veja-se, enquanto prova a contrario, o 
que se passa nas chamadas doenças raras em que os laboratórios não investem em pesquisa e inovação e em que a 
novidade é, as mais das vezes, fruto de felizes e providenciais acasos. 
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A existência de uma fonte segura de réditos, uma "renda" monopolista, cria 

necessariamente um incentivo negativo à introdução de novos bens no mercado. Qual o 

incentivo material do autor em produzir, a partir de um determinado número de obras 

cujas "rendas" lhe permitam ter uma vida condigna, mais uma obra se já tem a sua vida 

material assegurada ?239 

 

As regras de comércio não são passíveis de legitimação jusnatural e a colagem da 

Propriedade Intelectual às regras de comércio, por forma a beneficiarem da proteção 

conferida a estas últimas, implica o pagamento do preço da desvalorização e menor 

internalização social das normas que protegem a Propriedade Intelectual, facilitando o 

questionarem-se os prazos de proteção, o âmbito e limites do monopólio e bem assim o 

próprio objeto do Direito. 

 

3.3.6.2. O Direito de Autor como Direito Fundamental 
 

 

Quer se entenda que o Direito de Autor, em ambas as suas componentes, moral e 

patrimonial, encontra acolhimento na previsão do artigo 42.º240 da CRP enquanto 

Direito Fundamental, incluído no Título II da CRP, quer se entenda que esse dispositivo 

apenas impõe a consagração de um regime próprio para o Direito de Autor, quer se 

entenda ainda que apenas a componente moral é aí consagrada, sendo a componente 

patrimonial acolhida no artigo 62.º da CRP, recebendo enquanto propriedade intelectual 

a proteção constitucional conferida à propriedade sobre bens materiais, o direito que a 

protege sempre terá que ser tido como análogo, ao qual, por força do disposto no artigo 

17.º da CRP, é aplicado o regime consagrado no artigo 18.º da CRP aos direitos 

liberdades e garantias, recebendo o mesmo tratamento conferido aos restantes Direitos, 

Liberdades e Garantias constantes do Título II da CRP. 

 
                                                
239De facto, está assegurada por mais 70 anos. 
240Sob a epígrafe”Liberdade de criação cultural”, dispõe que: 

“1. É livre a criação intelectual, artística e científica. 
2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, 
incluindo a proteção legal dos direitos de autor.” 
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3.3.7. Outros Direitos Humanos 
 

3.3.7.1. O Direito à Informação 
 

 

Na sociedade da informação, pós-industrial, o súbdito, que já tinha sido vassalo no 

regime feudal, foi, em termos políticos, transformado em cidadão, por via da 

representação em assembleia, enquanto que, no plano administrativo, foi transformado 

em administrado e subsequentemente em utente da administração prestadora de serviços 

do estado social241, sendo que, mais recentemente, na sociedade tecnocrática é visto 

como mero cliente da administração mínima fruto da atual crise sistémica vivenciada. 

 

O arcana imperii do Estado absoluto, assente na abrangente razão de estado, é, pela 

mão do Iluminismo, transformado em segredo de estado. A separação absolutista entre 

homem e cidadão não mais fará sentido face à publicisação dos interesses da vida 

privada, entendendo-se com o advento do estado liberal que o homem no espaço público 

se deve realizar moral e economicamente242. 

 

O cidadão que é também administrado, já não se revê como objeto da atuação da 

administração. Reclama um papel ativo na gestão da res pública sendo que para fazer 

opções tem que ter acesso à informação, pois só informado poderá fazer escolhas 

verdadeiramente livres.  

 

“O recente direito à informação é um direito fundamental autónomo relativamente à 

liberdade de expressão, […] pelos distintos fundamentos em que repousa, em especial, 

pela ligação mais evidente que apresenta ao princípio democrático e ao interesse da 

formação da opinião pública.”243 

 

                                                
241CONDESSO, Fernando, Direito à Informação Administrativa, Lisboa, 1995, p. 572. 
242BENTO, António, Culto público do privado e segredo no estado de direito liberal, Universidade da Beira Interior, 
2003, pág. 29, e-book disponível em http://www.bocc.ubi.pt, acedido em 24 de abril de 2012. A Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, votada a 2 de outubro de 1789, já afirmava, no seu artigo 15.º, que "a sociedade 
tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração". 
243 MIRANDA, Jorge / MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª Ed., Coimbra, 2010, p. 852. 
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A regra, doravante, será a liberdade de informação. Liberdade de informação entendida 

aqui como a liberdade de se informar, a que corresponde o direito de procurar e obter 

informações244. 

 

O espaço público de Habermas incompatível, ou dificilmente conciliável com a arcana 

praxis é, por força da emergência da sociedade da informação, ampliado e 

deslocalizado, criando uma nova esfera pública da sociedade. A comunicação e o 

intercâmbio de ideias, por via dos media e sobretudo com o advento da Internet, deixam 

de estar confinados a um lugar preciso ou a uma assembleia determinada, “numa época 

em que qualquer soldado grava combates de guerra com o seu telemóvel e coloca as 

suas experiências e opiniões na Internet, participando nas opções políticas e na 

informação que se faz da guerra em que participa através dos blogues”245.O espaço 

público foi alargado.  

 

O espaço público contemporâneo é global, quer tendo em conta o espaço ilimitado 

abrangido, quer considerando o número ilimitado de cidadãos participantes246 e 

desprovido de tempo, uma vez que o que é colocado na rede, fica na rede. A ágora, 

tendo perdido a ancora da polis, vive atualmente no mundo virtual-real. A circulação de 

informação não conhece fronteiras, quer espaciais quer temporais, permitindo o 

intercâmbio de informação, conhecimentos, ideias e opiniões, assim aprofundando a 

democracia.  

 

                                                
244 "O direito de informação (ou liberdade de informação) constitui uma estrutura complexa que envolve uma tríade 
de direitos (Ac. N.º 348/2003): (i) o direito de comunicar publicamente informações sem impedimentos nem 
discriminações; (ii) o direito de procurar informações sem impedimentos nem discriminações; (iii) o direito de 
receber informações e de ser mantido informado sem impedimentos nem discriminações." ALEXANDRINO José de 
Melo, Estatuto constitucional da atividade de televisão, Coimbra, 1998, p. 113 e seg. apud MIRANDA, Jorge / 
MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª Ed., Coimbra, 2010, p. 852. "O direito de 
informação tem diferentes vertentes ou conteúdos jurídicos: “o direito de informar”, “o direito de se informar” e “o 
direito de ser informado”" Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 348/2003, de 8 de julho de 2003, in Acórdãos do 
Tribunal Constitucional, 56.º vol., p. 639 e seg., disponível em 
http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos03/301-400/34803.htm , acedido em 21 de maio de 2012. 
245PINTO, Eduardo Vera-Cruz, Curso Livre de Ética e Filosofia do Direito, Cascais, 2010, p.377. 
246SCHEID, Daiane, Espaço público e visibilidade institucional na sociedade da informação, Universidade Federal 
de Santa Maria, in Revista Electrónica Razon y Palabra, agosto – Septiembre 2006, disponível em 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/18Scheid.pdf , acedido em 24 de abril de 2012. 
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Em Portugal, o direito à informação encontra hoje fundamento no artigo 11.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia247, que entrou em vigor com o Tratado de 

Lisboa, em 19 de Dezembro de 2009, por via da alteração operada no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia. Dispositivo que reconhece, no seu n.º 3, os direitos 

fundamentais garantidos pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais248, como princípios gerais do direito da União. 

 

Na definição do conteúdo do direito, bem como dos seus limites e restrições lícitas, 

deve atender-se ao disposto nos artigos 19.º e n.º 2 do artigo 29.º, da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem249 (por força do n.º 2 do artigo 16.º da Constituição 

da República Portuguesa, CRP, que é, no que tange aos direitos fundamentais, 

enformada pelos princípios que emanam da referida Declaração Universal250), no artigo 

19.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, aprovado, para ratificação, 

pela Lei n.º29/78, de 12 de Junho, e no artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, aprovada, para ratificação, pela Lei n.º 65/78, de 13 de Outubro. 

                                                
247Dispõe o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que: 

 "Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a 
liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes 
públicos e sem consideração de fronteiras". 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra autonomamente, no artigo 42.º, o direito de acesso 
aos documentos das instituições, órgãos e organismos da União a qualquer cidadão, entidade sedeada ou a qualquer 
pessoa residente na União. 
248O artigo 10.º, sob a epígrafe "Liberdade de expressão", dispõe que: 

"1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a 
liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer 
autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam 
as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia. 
2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas 
formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa 
sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da 
ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, 
para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do 
poder judicial". 

249 Dispõe o artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que: 
"Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado 
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por 
qualquer meio de expressão", direito de procurar e de receber informações que pode ser limitado pelo disposto no 
artigo 29.º, uma vez que nos seus termos: "No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está 
sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o 
respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública 
e do bem-estar numa sociedade democrática".  

250Os direitos fundamentais na CRP são interpretados à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
funcionando esta como base interpretativa e integrativa dos preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 
fundamentais, CANOTILHO, J.J. Gomes / MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª Ed., 
Coimbra, 2007, Vol. I, p. 367. Sendo "elementos coadjuvantes e clarificadores da interpretação dos preceitos da 
Constituição relativos aos direitos fundamentais." VITORINO, António, Proteção constitucional e proteção 
internacional dos Direitos do Homem: concorrência ou complementaridade? , Associação Académica da faculdade 
de Direito de Lisboa, Lisboa, 1993, p. 54. 
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É à luz dos princípios enformadores destes dispositivos que deverá ser visto o direito à 

informação consagrado no n.º 1 do artigo 37.º da CRP.251252. 

                                                
251O n.º 1 do artigo 37.º da CRP, sob a epígrafe “Liberdade de expressão e informação”, dispõe que: 

"1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por 
qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos 
nem discriminações". 

252Bem como o direito ao esclarecimento sobre actos do Estado e o direito à informação acerca da gestão dos 
assuntos públicos, que foi consagrado no artigo 48.º da CRP, e bem assim o direito de acesso aos arquivos e registos 
administrativos, consagrado no artigo 268.º da CRP. 
O artigo 48.º da CRP, sob a epígrafe Participação na vida pública, dispõe que: 

"1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos.  
2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre actos do Estado e demais entidades 
públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos." 

O direito à informação aqui contemplado não diz respeito ao cidadão como particular, contemplado no artigo 268.º da 
CRP, mas sim ao cidadão como membro da sociedade interessado. "Trata-se de combater o princípio da arcana 
praxis ou princípio do segredo; o qual, sendo característico do "Estado de polícia", continua a ter manifestações 
encapuçadas nos domínios da burocracia e tecnocracia do Estado e entidades públicas. Por outro lado, visa-se 
"democratizar" a vida pública, substituindo ou superando a administração autoritária por uma administração 
participada (daí a associação do direito à participação na vida pública com o direito à informação). Por último, esses 
direitos de esclarecimento e de informação, associados ao direito de participação tornam mais "transparente" o 
funcionamento global do poder e, nessa medida, fornecem-lhe uma certa quota de legitimação e legitimidade." 
"A fórmula "sobre actos do Estado", em vez de "sobre os actos do Estado", deixa entender que não existe um direito 
ao esclarecimento sobre todos os actos do Estado. Mas as possíveis exceções (por motivos de segredo de Estado ou de 
segurança) têm que ser reduzidas ao mínimo necessário e justificável, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade", CANOTILHO, J.J. Gomes /  MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
4ª Ed., Coimbra, 2007, Vol. I, p. 666.  
É neste contexto que a CRP estabelece o princípio da Administração aberta, dispondo, no n.º 2 do artigo 268.º, que: 

"Os cidadãos teem também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto 
na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas". 

De notar que na revisão da CRP efetuada em 1997, ao lado da consagração do princípio da Administração aberta 
referido, inserido na revisão efetuada em 1989, foi removida do n.º 1 do artigo 35.º a referência expressa ao segredo 
de estado, como exceção ao acesso aos dados, consagrando-se atualmente a fórmula vaga da liberdade de acesso, 
"nos termos da lei".  
A exceção ao livre acesso é hoje a Lei do segredo de Estado, LSE, Lei n.º 6/94, de 7 de abril, sendo a regra, em termos de 
lei ordinária, consagrada no Código de Procedimento Administrativo e na Lei de Acesso aos Documentos da 
Administração, LADA, Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto. O Código de Procedimento Administrativo, no artigo 65.º, sob a 
epígrafe “Princípio da administração aberta”, dispõe que: 

“1 - Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo que não se encontre 
em curso qualquer procedimento que lhes diga diretamente respeito, sem prejuízo do disposto na lei em matérias 
relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas. 
2 - O acesso aos arquivos e registos administrativos é regulado em diploma próprio.” 

Os projetos da LSE e da LADA (que veio a ser convertida na Lei n.º 65/93, de 26 de agosto, que sofreu várias 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/95, de 29 de março, e pela Lei n.º 94/99, de 16 de julho, tendo sido revogada 
pela atual Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/98/CE, 
do Parlamento e do Conselho, de 17 de novembro, relativa à reutilização de informações do sector público são 
contemporâneos) O projeto da lei do segredo de Estado, enquanto Decreto n.º 129/VI, foi analisado pelo Tribunal 
Constitucional, no Acórdão n.º 458/93, de 12 de agosto de 1993, Diário da República, 1ª Série-A, n.º 219, de 17 de 
setembro de 1993, disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930458.html, acedido em 21 de 
maio de 2012, e só após terem sido expurgadas as inconstitucionalidades detetadas tomou a forma de Lei. Razão pela 
qual existem referências cruzadas e remissões entre a LSE e a LADA.  
Atualmente, o diploma próprio, a que se refere o n.º 2 artigo 65.º do Código de Procedimento Administrativo, 
transcrito em nota, é a Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua 
reutilização, e que revogou a Lei n.º 65/93, de 26 de agosto, com a redação introduzida pela Lei n.º 8/95, de 29 de 
março, e pela Lei n.º 94/99, de 16 de julho, e que transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/98/CE, 
do Parlamento e do Conselho, de 17 de novembro, relativa à reutilização de informações do setor público, Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos, LADA, que regula o acesso aos documentos da Administração, estatuindo 
no artigo 5.º, sob a epígrafe “Direito de acesso”, que: 
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Direito fundamental integrado no Título II, como pertencente ao núcleo, de dignidade 

acrescida, composto pelos direitos, liberdades e garantias, protegido pela Constituição 

ao qual é aplicado o regime específico consagrado no artigo 18.º da CRP para os 

direitos liberdades e garantias. 

 

3.3.7.2. O Direito à Educação 
 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), de 1948253, entre os vários 

direitos humanos, declara, no n.º 1 do artigo 26.º, que: "Toda a pessoa tem direito à 

educação." 

 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 

1966254, dispõe, no n.º 1 do artigo 13.º que: "Os Estados Partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda a pessoa à educação."Vinculando assim os Estados 

signatários a reconhecerem este direito da pessoa humana.  

 

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

do Conselho da Europa, comummente referida como Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem (CEDH), de 1950255, no artigo 2.º do Protocolo adicional n.º 11256, de 11 de 

                                                                                                                                          
“Todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual 
compreende os direitos de consulta, de reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo.”  

Este direito à informação e ao acesso aos documentos administrativos admite restrições, na medida em que sejam 
estritamente necessárias à proteção de outros valores constitucionalmente consagrados. 
Restrições essas, atinentes à tutela do segredo comercial ou industrial, ou relativas à propriedade literária, artística ou 
científica, à intimidade da vida privada (onde se compreendem os documentos nominativos), segurança interna e 
externa, ou à investigação criminal. A alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º da LADA, define «Documento nominativo» 
como o documento administrativo que contenha, acerca de pessoa singular, identificada ou identificável, apreciação 
ou juízo de valor, ou informação abrangida pela reserva da intimidade da vida privada. 
253Adotada e proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A (III) de 10 de dezembro de 1948.Publicada 
no Diário da República, I Série A, n.º 57/78, de 9 de março de 1978, mediante aviso do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-
dudh.html , acedido em 28 de maio de 2012. 
254Aprovado para ratificação pela Lei n.º 45/78, de 11 de julho, publicada no Diário da República, I Série A, n.º 
157/78, tendo entrado em vigor em Portugal em 31 de outubro de 1978, disponível em http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-psocial.html, acedido em 28 de maio de 2012. 
255Aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 de outubro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 
236/78 (retificada por Declaração da Assembleia da República publicada no Diário da República, I Série, n.º 286/78, 
de 14 de dezembro), tendo entrado em vigor em Portugal em 9 de novembro de 1978, disponível em 
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maio de 1994, reconhece que: "A ninguém pode ser negado o direito à instrução." 

Direito reconhecido em 47 Estados e jurisdicionalmente sindicável junto do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem. 

 

Em Portugal, o direito à educação encontra hoje também fundamento no n.º 1 do artigo 

14.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia257, que dispõe que: "Todas 

as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e 

contínua." A CDFUE, cujos princípios já eram aplicados pelo Tribunal de Justiça da 

União, como «princípios gerais da ordem jurídica comunitária», enquanto decorrentes 

das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados 

Membros, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, passou a ser juridicamente 

vinculativa e a ter um estatuto jurídico equivalente ao dos Tratados da União. 

 

Na definição do conteúdo do Direito à Educação, bem como dos seus limites e 

restrições lícitas, deve atender-se ao disposto no n.º 1 do artigo 26.º, da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (por força do n.º 2 do artigo 16.º da Constituição da 

República Portuguesa, que é, no que tange aos direitos fundamentais, enformada pelos 

princípios que emanam da referida Declaração Universal258), no n.º 1 do artigo 13.º do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, aprovado, para ratificação, pela Lei 

n.º29/78, de 12 de Junho, no artigo 2.º do Protocolo adicional n.º 11 da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, bem como no n.º 1 do artigo 14.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

                                                                                                                                          
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html , 
acedido em 28 de maio de 2012. 
256Assinado por Portugal a 11 de maio de 1994. Foi aprovado para ratificação através Resolução da Assembleia da 
República n.º 21/97, de 3 de maio e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 20/97, da mesma data. 
Ambos os documentos foram publicados no Diário da República, I Série-A, n.º 102/97. O instrumento de ratificação 
foi depositado a 14 de maio de 1997, tendo entrado em vigor na ordem jurídica portuguesa a 1 de novembro de 1998 
(aviso n.º 119/99 do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 10 de setembro de 1999, publicado no Diário da 
República, I Série-A, n.º 212/99), disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html , acedido em 28 de maio de 2012.   
257A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia entrou em vigor com o Tratado de Lisboa, em 19 de 
dezembro de 2009, por via da alteração operada no artigo 6.º do Tratado da União Europeia. Dispositivo que 
reconhece, no seu n.º 3, os direitos fundamentais garantidos pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais como princípios gerais do direito da União. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia está disponível emhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PT:PDF , acedida em 28 de maio de 2012. 
258Os direitos fundamentais na CRP são interpretados à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
funcionando esta como base interpretativa e integrativa dos preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 
fundamentais, CANOTILHO, J.J. Gomes / MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª Ed., 
Coimbra, 2007, Vol. I, p. 367. 
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É à luz dos princípios enformadores destes dispositivos que deverá ser visto o direito à 

educação consagrado no n.º 1 do artigo 43.º da CRP, que o assume como uma 

manifestação da liberdade do ser humano, ao dispor que: "É garantida a liberdade de 

aprender e ensinar." Direito fundamental consagrado no Titulo II da CRP ao qual é 

aplicado o regime específico consagrado no artigo 18.º da CRP para os direitos 

liberdades e garantias. Por outro lado, é garantido no n.º 1 do artigo 73.º o direito ao 

ensino ao afirmar-se que: "Todos teem direito à educação…"259, direito análogo ao qual 

será aplicado o mesmo regime pensado para os direitos, liberdades e garantias, por força 

do estatuído no artigo 17.º da CRP. 

 

Esta inserção na categoria dos direitos liberdades e garantias confere uma força 

constitucional acrescida no ordenamento jurídico, sendoas suas normas directamente 

aplicáveis com o poder de vincular as entidades públicas e privadas, podendo apenas ser 

suspensas em caso de estado de sítio ou de estado de emergência, declarados na forma 

constitucionalmente prevista.  

Por outro lado, a lei restritiva dos direitos, liberdades e garantias, não podendo afetar o 

conteúdo essencial dos mesmos, deverá cingir-se ao necessário de forma a salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.  

E, não obstante, o Governo poder legislar sobre estas matérias da competência da 

Assembleia da República, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º, quando 

autorizado por esta, deverá cingir-se ao objecto, sentido e extensão da Lei de 

autorização legislativa, referindo-a expressamente. 

                                                
259Artigo 73.º 

"1. Todos têm direito à educação e à cultura. 
2. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através 
da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das 
desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de 
compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação 
democrática na vida colectiva. 
3. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à 
fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações de 
fins culturais, as colectividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as 
organizações de moradores e outros agentes culturais. 
4. A criação e a investigação científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas e apoiadas pelo 
Estado, por forma a assegurar a respectiva liberdade e autonomia, o reforço da competitividade e a articulação 
entre as instituições científicas e as empresas." 
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3.3.7.3. O Direito à Cultura 
 

 

O Direito à Cultura surge consagrado no n.º 1 do artigo 27.º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que dispõe que: " Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente 

na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e 

nos benefícios que deste resultam." Cabendo aos Estados, por força do disposto no artigo 

15.º260do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

reconhecer a todos o direito de participação na vida cultural, assegurando o 

desenvolvimento e a difusão da cultura. 

 

Na definição do conteúdo do Direito à Cultura261, em Portugal, deve atender-se ao 

disposto no n.º 1 do artigo 27.º, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por 

força do n.º 2 do artigo 16.º da Constituição da República Portuguesa, que é, no que 

tange aos direitos fundamentais, enformada pelos princípios que emanam da referida 

Declaração Universal. 

 

Na Constituição da República Portuguesa o termo "cultura", nas suas variantes262, surge 51 

vezes. "Daí que – à semelhança do constitucionalismo alemão – se possa falar de um 

                                                
260"Artigo 15.º 

1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito: 
 a) De participar na vida cultural; 
 b) De beneficiar do progresso científico e das suas aplicações; 
 c) De beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a produção científica, 
literária ou artística de que cada um é autor. 
2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a assegurarem o pleno exercício deste 
direito deverão compreender as que são necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão 
da ciência e da cultura. 
3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à investigação 
científica e às atividades criadoras. 
4. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que devem resultar do encorajamento e do 
desenvolvimento dos contactos internacionais e da cooperação no domínio da ciência e da cultura." 

261De acordo com JORGE MIRANDA a "Cultura abrange a língua e as diferentes formas de linguagem e de 
comunicação, os usos e costumes quotidianos, a religião, os símbolos comunitários, as formas de apreensão e de 
transmissão de conhecimentos, as formas de cultivo da terra e do mar e as formas de transformação dos produtos daí 
extraídos, as formas de organização política, o meio ambiente enquanto alvo de acção humanizadora." MIRANDA, 
Jorge, Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais,arguição da lição de síntese do Doutor Vasco Pereira da 
Silva, nas provas para obtenção do título de agregado realizadas na Universidade de Lisboa em 31 de maio e 1 de 
junho de 2006, 25 p., disponível http://www.fd.ul.pt/Portals/0/Docs/Institutos/ICJ/LusCommune/MirandaJorge.pdf, 
acedido em 24 de junho de 2012. 
262Cultura, cultural e culturais. 
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princípio de Estado de Cultura, como valor jurídico fundamental da ordem constitucional 

portuguesa."263 As atribuições e competências do Estado, na área da cultura, confirmam a 

sua importância no contrato estabelecido entre a Sociedade e o Estado de direito 

democrático, apresentando simultaneamente elementos típicos de cada uma das três 

gerações de direitos fundamentais: a dimensão da liberdade, a do direito a prestações 

públicas, e a do direito de participação264. No n.º 1 do artigo 73.º da CRP é afirmado que: 

"Todos têm direito à educação e à cultura", cabendo ao Estado, nos termos do n.º 

4,"promove[r] a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos 

os cidadãos à fruição e criação cultural", competindo-lhe, em colaboração com todos os 

agentes culturais, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 78.º da CRP, "corrigir as 

assimetrias existentes no país em tal domínio". 

 

O Direito à Cultura, reconhecido como direito fundamental do cidadão, aplicando-se-lhe 

o regime consagrado para os direitos, liberdades e garantias do artigo 18.º da CRP, por 

força do disposto no artigo 17.º da Constituição, que lhe reservou o Capítulo III, do 

Título III, aos Direitos e Deveres Culturais, é assumido como veículo e instrumento 

civilizacional do Estado, sendo tarefa fundamental deste, de acordo com o disposto na 

alínea d) do artigo 9.º da CRP, "[p]romover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e 

a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, 

sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 

económicas e sociais. 

 

3.3.7.4. O Direito de Acesso ao Conhecimento 
 
 
O acesso de todos à informação, à educação e à cultura permite o progresso 

civilizacional265 da humanidade. Distingue o mero consumidor, enquanto meio266, do ser 

                                                
263SILVA, Vasco Pereira da, A Cultura a que tenho direito, Direitos fundamentais e cultura, Almedina, Coimbra, 
2007, p 59. 
264SILVA, Vasco Pereira da, A Cultura …, cit., p. 41. 
265Está por resolver um dos grandes paradoxos da humanidade. Admitindo-se que a cultura, e a vivência do belo, é 
um motor de evolução da humanidade, como é que uma sociedade que condenava o materialismo, que defendia o 
regresso a uma vida próxima da natureza e às coisas simples, a difusão das obras de Goethe, FriedrichSchiller, Bach, 
Beeethoven ou Brukner e o seu líder era frequentador assíduo dos festivais de Bayreuth, onde se celebra Wagner, 
com predileção pelas artes e que iniciou a sua vida tentando ser admitido pela Academia de Belas Artes de Viena, 
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humano, conferindo-lhe dignidade à existência. Certo é que, como lembrou o Presidente 

americano John Kennedy, em 1962, todos somos consumidores267, mas o ser humano é 

mais do que isso. A redução do ser humano a mero consumidor é ultrajante da própria 

condição humana, retirando-lhe qualquer dignidade.  

 

Daí que o acesso ao conhecimento assuma uma importância primordial. A própria 

autodeterminação do ser humano e como tal a liberdade, sem a possibilidade de aceder ao 

conhecimento, são colocadas em causa. O respeito devido à dignidade da pessoa 

humana268 impõe, de per se, a defesa da liberdade de acesso ao conhecimento. 

 

                                                                                                                                          
permitiu que fossem cometidos os maiores crimes da humanidade ? Como é que é possível ler Goethe e escutar Bach 
e concomitantemente executar ou, mesmo tão só, pactuar com o genocídio ?  
266"[O] homem como ser racional existe como fim em si, não simplesmente como meio; enquanto os seres 
desprovidos de razão têm um valor relativo e condicionado (o de meios), eis por que se lhes chamam coisas; ao 
contrário, os seres racionais são chamados de pessoas, porque sua natureza já os designa como fim em si, ou seja, 
como algo que não pode ser empregado simplesmente como meio e consequentemente limita na mesma proporção o 
nosso arbítrio, por ser um objeto de respeito. E assim se revela como um valor absoluto, porque a natureza racional 
existe como fim em si mesma." COMPLAK, Krystian, Cinco Teses Sobre a Dignidade da Pessoa Humana como 
Conceito Jurídico, proferida no dia 26 de setembro de 2008, por ocasião da Jornadas da Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, 20 anos da Constituição: direitos fundamentais/cidadania – seus 
limites, 2008, p. 109, disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Complak.pdf., acedido em 13 de junho de 
2012 
267 "Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and 
affected by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by 
consumers. But they are the only important group in the economy who is not effectively organized, whose views are 
often not heard." Discurso de John F. Kennedy de apresentação perante o Senado Norte Americano da Consumer Bill 
of Rights em 15 de março de 1962, disponível em http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108#axzz1xJ3ft63U , 
acedido em 9 de junho de 2012. 
268Sobre o conceito de dignidade humana DANIEL SERRÃO escreveu: "O ser humano tem uma dignidade intrínseca 
e específica, porque é vivo – qualidade que partilha com todos os outros seres vivos animais e vegetais – e porque é 
animado por uma forma de inteligência que não partilha com nenhum outro ser vivo, mesmo os que lhe são mais 
próximos – os inteligentes e sensíveis golfinhos os inteligentes e habilidosos macacos rhesus. Com esta forma 
particular de inteligência, o ser humano representa o mundo – o que já é muito importante; mas representa-se também 
a si próprio como um outro, le soi-même comme un autre, na feliz expressão de Paul Ricoeur." O ser humano 
"[a]presenta-se vivo, na grandeza de estar vivo e de ter uma inteligência criadora que vê a dignidade como um 
conceito abstrato mas que é, simultaneamente, o suporte da identidade real e concreta de todos e cada um dos seres 
humanos, que viveram no passado, que nos acompanham no presente e que continuarão a habitar a Terra, no futuro, 
até ao fim dos tempos." SERRÃO, Daniel, Dor Múltipla - A Dor e a Dignidade Humana, 2001, disponível 
emhttp://www.danielserrao.com/gca/index.php?id=73 , acedido em 10 de junho de 2012. Sobre os vários conceitos de 
dignidade ver o texto da conferencia publicada pelo professor polaco KRYSTIAN COMPLAK, Cinco Teses Sobre a 
Dignidade da Pessoa Humana como Conceito Jurídico, proferida no dia 26 de setembro de 2008, por ocasião da 
Jornadas da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, 20 anos da Constituição: 
direitos fundamentais/cidadania – seus limites, 2008, p. 107-120, disponível em 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Complak.pdf., acedido em 13 de junho de 2012, em que, parte da configuração 
Kantiana da dignidade humana como o único bem sem preço, passando pela necessária interdependência e afinidade 
com o conceito de liberdade, para pousar na possibilidade de sindicância efetiva da violação de Direitos Humanos 
pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, decorrente da entrada em vigor da Carta do Direitos Fundamentais da 
União Europeia, com o Tratado de Lisboa. 
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O direito de acesso ao conhecimento é enformado pelo direito à informação, pelo direito à 

educação e pelo direito à cultura, englobando-os. Direitos maiores, consagrados em 

instrumentos internacionais, que o legislador nacional cuidou transpor. 

 
Existem actualmente uma série de movimentos que defendem e promovem a liberdade 

de acesso ao conhecimento. A Declaração de Berlim da Max Planck Society, de 2003, 

sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades269 foi redigida 

tendo por base o intuito de "promover a Internet como o instrumento funcional ao 

serviço de uma base de conhecimento científico global e do pensamento humano, e para 

especificar medidas que os responsáveis políticos, os institutos de investigação, as 

entidades financiadoras, as bibliotecas, os arquivos e os museus devem considerar." 

 

A Universidade de Harvard, signatária, desde 10 de novembro de 2010, da Declaração 

de Berlim da Max Planck Society segue-lhe os passos defendendo e procurando 

implementar a publicação dos artigos científicos produzidos pelos seus professores e 

investigadores num repositório de acesso livre.270 

 

3.3.8. Confronto entre Direitos Fundamentais 

 

Hoje há um confronto declarado entre o interesse público e o interesse privado, 

potenciado pelo advento do mundo digital, determinado pela nova realidade 

comunicacional trazida pela rede. 

 

A defesa do monopólio de exploração, que põe em causa a concretização da promessa 

trazida pela nova realidade que abriu horizontes e possibilidades inimagináveis de 

acesso a informação, educação e cultura, criando um imenso espaço público de troca de 

ideias e conhecimento, que se vê ameaçado de ocupação pelo centro comercial global 

em que tudo é uma mercadoria, agudizou o conflito de interesses antagónicos, ambos 

tutelados por direitos fundamentais. 

 
                                                
269Da qual o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas é, desde 4 de janeiro de 2007, signatário. 
Disponível em http://oa.mpg.de/lang/en-uk/, acedido em 10 de junho de 2012. 
270  Ver p. 69, nota 170. 
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Contudo, conforme ensina ALEXANDRE DIAS PEREIRA: 

 

"[As] liberdades fundamentais devem continuar como alicerces válidos da arquitetura 

normativa da sociedade da informação e do comércio eletrónico, ao invés de serem 

eclipsados por direitos de exclusivo cada vez mais absolutos, segundo as possibilidades 

da técnica. Nesse sentido afirma-se a subjetividade internacional do indivíduo enquanto 

titular de direitos consagrados nos instrumentos internacionais, e é forte a tendência atual 

no sentido da subjetivação dos direitos do utilizador por via do efeito horizontal dos 

preceitos da CEDH nas relações privadas, sustentando-se, contra a interpretação restritiva 

das exceções aos direitos de autor, a necessidade de interpretar os limites à luz dos 

direitos fundamentais, para garantir a adaptabilidade do sistema e a realização de todos os 

valores que enformam os direitos de autor."271 

 

E se o reconhecimento do direito do autor encontra guarida nos Direitos Humanos, 

sendo reconhecido como tal, a mesma guarida é prestada aos direitos à informação, 

educação e cultura, i.e., ao direito ao conhecimento.  

 

Estamos, pois, perante um conflito de interesses, ambos tutelados por direitos que o 

sistema reconhece como fundamentais. 

 

3.3.8.1. O Equilíbrio dentro do próprio Direito de Autor 
 

 

É inegável que o próprio Direito de Autor busca o equilíbrio entre dois interesses 

antagónicos272, tutelados por normas internacionais e constitucionais de valor acrescido: 

O interesse público da sociedade no acesso e disponibilização da obra e o interesse 

privado do autor que quer ver o seu labor intelectual remunerado. A concessão do 

monopólio de exploração económica da obra pressupõe e encontra a sua razão de ser 

                                                
271PEREIRA, Alexandre Libório Dias, Direitos de autor e liberdade de informação, Tese de Doutoramento 
apresentada em 2007, sendo orientador o Prof. Doutor António Joaquim de Matos Pinto Monteiro, Almedina, 
Coimbra, 2008, p. 186. 
272Sobre o equilíbrio de interesses ver VICENTE, Dário Moura, O equilíbrio de interesses no Direito de Autor, in 
AA.VV.APDI, Direito da Sociedade da Informação, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. IX, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2011, p. 260. 
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nessa troca realizada pela sociedade, em que o exclusivo incentiva a produção do 

autor273 e a disponibilização da obra engrandece a humanidade. 

 

Afirma-se que o equilíbrio existe, pois o direito de reprodução antiteticamente encontra 

a liberdade de realização da cópia privada; o direito de representação e o direito de 

comunicação encontram a liberdade de representação ou comunicação privada desde 

que as mesmas se realizem sem fim lucrativo e num meio familiar e o direito de 

colocação à disposição do público consagra a liberdade de realização de reproduções 

efémeras. 

 

Acontece, porém, que o Direito de Autor, criado há mais de 300 anos, depara-se 

atualmente perante um desequilíbrio entre a proteção dos interesses privados274 e a 

proteção dos interesses da sociedade na nova rede comunicacional, assistindo-se ao 

extremar de posições, em que os titulares do direito de exploração económica da obra 

procuram alargar o exclusivo a toda e qualquer utilização da mesma e a sociedade 

reclama o acesso livre ao conhecimento, prometido pela tecnologia da rede. 

 

O Diretor Geral da OMPI, Francis Gurry, afirmou, em 2011, na conferência Blue Sky, 

realizada na Universidade de Brisbane, que:  

 

"Digital technology and the Internet have had, and will continue to have, a radical 

impact on those balances. They have given a technological advantage to one side of the 

balance, the side of free availability, the consumer, social enjoyment and short-term 

gratification. History shows that it is an impossible task to reverse technological 

advantage and the change that it produces. Rather than resist it, we need to accept the 

inevitability of technological change and to seek an intelligent engagement with it. There 

                                                
273Incentivo que é questionado quer em termos de análise factual, quer em termos de análise económica pura. Ver p. 
72, nota 81 e p. 15, nota 17.  
274"[The conflicts] are the result of unbalanced IPR legislation, often itself an unfortunate consequence of heavy 
lobbying on the part of IPR holders. In that case, it is submitted that courts must interpret IPR restrictively to restore 
their intrinsic balance and in any case, they need to do so, in order for their respective countries to fulfil their 
international or even national obligations concerning human rights."DERCLAYE, Estelle, Intellectual Property 
Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating, in AA.VV, Intellectual Property and Human Rights: 
Enhanced edition of Copyright and Human Rights, Ed. and Coord. Paul Torremans, Kluwer Law International, NY, 
2008, p. 141. 
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is, in any case, no other choice – either the copyright system adapts to the natural 

advantage that has evolved or it will perish."275(sublinhado nosso). 

 

Há que repensar as bases do Direito de Autor, refundando-o. O Direito de Autor, já não 

fornece intrinsecamente, de per se, o equilíbrio necessário aos interesses públicos e 

privados em jogo, enfrentando hoje o dilema evolucional Darnwiniano: "adapt or 

perish", não se vislumbrando uma terceira via. 

 

3.3.8.2. Valoração entre Direitos 
 

Existe uma hierarquia necessária entre os vários direitos fundamentais consagrados. O 

valor do direito à liberdade é necessariamente superior a um qualquer direito 

económico. 

 

E se o reconhecimento do direito do autor, enquanto direito humano onde se inclui o 

necessário respeito pelos seus direitos morais e patrimoniais há que ser respeitado, 

porquanto encontra fundamento no respeito devido ao ser humano, no que tange o regime 

legal este não deixa de ser um direito económico, protegido por meio da concessão de um 

monopólio de exploração económica atribuído por um tempo limitado276. Direito que pode 

ser licenciado, cedido, trocado enquanto que o direito de acesso ao conhecimento 

(congregando o direito à informação, à educação e à cultura) faz parte daquele núcleo de 

direitos maiores que encontram diretamente a sua raiz e génese na necessidade de proteção 

da dignidade da pessoa humana277. Motivo pelo qual, em caso de colisão inconciliável o 

primeiro teria necessariamente que ceder perante o segundo. 

 

                                                
275GURRY, Francis,Blue Sky Conference: Future Directions in Copyright Law, proferida em 25 de fevereiro de 
2011, na Queensland University of Technology, em Brisbane, na Austrália, disponível em http://www.wipo.int/about-
wipo/en/dgo/speeches/dg_blueskyconf_11.html , acedido em 7 de junho de 2012. 
276Como qualquer outro Direito Intelectual, com exceção da proteção da marca que tenha uma contínua utilização 
comercial efetiva. 
277"E, visto que fundados na natureza do homem, impõem-se por si, independentemente de lei positiva que os 
contemple, e não obstante lei positiva que os contrarie." ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Alternativo, 
disponível em http://www.fd.ul.pt/Portals/0/Docs/Institutos/ICJ/LusCommune/AscensaoJoseOliveira7.pdf , acedido 
em 20 de março de 2012. 
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Distinção que está na base da análise efetuada e plasmada na Declaração da Comissão 

de Direitos Económicos Sociais e Culturais, do Conselho Económico e Social das 

Nações Unidas, de 14 de dezembro de 2001, que afirma a prevalência do direito de 

participar na vida cultural e de beneficiar dos progressos científicos face à proteção do 

Direito Intelectual278.  

 

3.3.8.3. Contração recíproca 
 

 

Certo é que, conforme já referimos, não existem direitos absolutos, e quaisquer 

restrições aos direitos, liberdades e garantias consagrados deverão limitar-se ao 

necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos. 

 

A solução para a colisão de direitos da mesma espécie passa pela contração mútua dos 

direitos invocados279, e tratando-se de direitos, liberdades e garantias os n.ºs 2 e 3 do 

artigo 18.ºda CRP, impõem que a lei restritiva dos direitos, liberdades e garantias, não 

podendo afetar o conteúdo essencial dos mesmos, deverá cingir-se ao necessário de 

forma a salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 

                                                
278De onde destacamos o 6.º ponto:  
"6. The fact that the human person is the central subject and primary beneficiary of human rights distinguishes 

human rights, including the right of authors to the moral and material interests in their works, from legal rights 
recognized in intellectual property systems. Human rights are fundamental, inalienable and universal 
entitlements belonging to individuals, and in some situations groups of individuals and communities. Human 
rights are fundamental as they derive from the human person as such, whereas intellectual property rights 
derived from intellectual property systems are instrumental, in that they are a means by which States seek to 
provide incentives for inventiveness and creativity from which society benefits. In contrast with human rights, 
intellectual property rights are generally of a temporary nature, and can be revoked, licensed or assigned to 
someone else. While intellectual property rights may be allocated, limited in time and scope, traded, amended 
and even forfeited, human rights are timeless expressions of fundamental entitlements of the human person. 
Whereas human rights are dedicated to assuring satisfactory standards of human welfare and well-being, 
intellectual property regimes, although they traditionally provide protection to individual authors and creators, 
are increasingly focused on protecting business and corporate interests and investments. Moreover, the scope of 
protection of the moral and material interests of the author provided for under article 15 of the Covenant does 
not necessarily coincide with what is termed intellectual property rights under national legislation or 
international agreements." 

 
Human rights and intellectual property: Statement by the Committee on Economic Social and Cultural Rights, 
Economic and Social Council, E/C.12/2001/15, 14 december 2001, 8 p., disponível em 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/1e1f4514f8512432c1256ba6003b2cc6/$FILE/G0146641.pdf , acedido em 17 de 
junho de 2012. 
279Relativamente à colisão de direitos, dispõe o artigo 335.º do Código Civil: "Havendo colisão de direitos iguais ou 
da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu 
efeito, sem maior detrimento de qualquer das partes." 



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  107 
 

Sendo que, perante um caso concreto, as restrições devem obedecer, de acordo com a 

jurisprudência firmada pelo Tribunal Constitucional, aos princípios da excecionalidade, 

subsidiariedade, necessidade ou indispensabilidade, proporcionalidade, tempestividade, 

igualdade, justiça e garantia de preservação do conteúdo essencial do direito 

fundamental restringido280. 

 

Perante dois direitos fundamentais que cumpre proteger: O direito de acesso ao 

conhecimento e o direito do autor. A regra, aquando da colisão, é a contração recíproca de 

forma a conciliar os direitos em conflito, sacrificando-os o mínimo necessário à sua 

convivência no ordenamento jurídico. No entanto, no caso de impossibilidade absoluta de 

conciliação teria necessariamente que prevalecer o direito maior.281 

 

No que tange a possibilidade de invocação por parte dos particulares de um direito 

fundamental como forma de obstar a violação do seu direito de acesso ao conhecimento 

(direito à informação, educação e cultura) ela encontra-se limitada, uma vez que o 

sistema português não consagrou um recurso de amparo, do qual o cidadão se possa 

socorrer perante a violação do seu direito fundamental282. 

                                                
280Há uma gradação entre direitos. A cedência, perante uma norma mais forte, deverá contudo respeitar a preservação 
do seu conteúdo objetivo fundamental. De acordo com a doutrina das restrições implícitas defende-se  

"[A] admissibilidade, mas a título excecional, de restrições não expressamente autorizadas aos direitos 
fundamentais e só em caso de colisão com direitos fundamentais de terceiros ou outros valores de nível 
constitucional; solução do conflito com observância da unidade da Constituição e da sua ordem de valores para 
fins de determinação, no caso concreto, da relação de preferência entre os bens em colisão; finalmente, apurada 
que fosse a possibilidade ou necessidade de o direito fundamental sem reservas vir a ser restringido, controlo da 
restrição em função da observância do princípio da necessidade ou indispensabilidade e da garantia do conteúdo 
essencial do direito fundamental para efeitos de delimitação da medida e do alcance admissíveis de cedência do 
direito fundamental restringido." 

NOVAIS, Jorge Reis, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, 2ª 
Ed., Tese de Doutoramento apresentada em 2003, sendo orientador o Prof. Doutor Jorge Miranda, Wolters Kluwer, 
Coimbra Editora, 2010, p 550.  
281 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO lembra que: 

“O direito autoral está hierarquicamente em posição inferior a outras categorias, como os direitos fundamentais 
básicos e as grandes liberdades constitucionais. Tem a sua justificação intrínseca, mas os outros ramos também a 
têm. Há que conciliar, sacrificando reciprocamente o necessário. Não por esmagamento ou prevalência radical de 
um ramo sobre os outros mas por conciliação, como dissemos, procurando salvaguardar o essencial de cada ramo, 
buscando a medida máxima de satisfação de todos e a imposição do mínimo de sacrifício correspondente.” 

ASCENSÃO, J. Oliveira, “As “exceções e limites” ao Direito de Autor e Direitos Conexos no ambiente digital”, 
Atas do Seminário Internacional sobre Direito Autoral, Fortaleza, 26, 27 e 28 de novembro de 2008, disponível em 
www.cultura.gov.br/site/wp-content/.../texto_mesa11_ascensao.pdf , acedido em 21 de maio de 2012. 
282 JORGE REIS NOVAIS aponta o defeito do sistema de fiscalização: 

"Quando, como actualmente acontece, não se permite que, perante uma determinada violação sensível e drástica 
de um seu direito fundamental, um cidadão português recorra para o Tribunal Constitucional, mas se permite que 
possa recorrer, com esse fundamento, para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com a consequente 
possibilidade de condenação do Estado português por violação de direitos fundamentais com assento 
constitucional […] há que concluir, no mínimo, que há sérias razões para refletir sobre o actual sistema." 
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Ao Estado, enquanto legislador destinatário dos direitos fundamentais, caberá ponderar 

os direitos fundamentais na sua função de regulador dos interesses em causa. Existe 

contudo um imperativo de tutela, imposto ao Estado quer enquanto legislador, quer 

enquanto julgador. 

 

"Apenas o Estado é destinatário dos direitos fundamentais, já que é também sobre ele que 

recai a obrigação de os proteger. Por outro lado, resulta clara a razão pela qual outros 

cidadãos são também atingidos e os direitos fundamentais produzem também – de certa 

forma por uma via indireta – efeitos em relação a eles: justamente porque também no 

campo jurídico-privado o Estado, ou a ordem jurídica, estão, em princípio, vinculados a 

proteger um cidadão perante outro."283 

 

Todos os Tribunais são Tribunais constitucionais, no sentido em que apreciam a 

constitucionalidade das normas. Perante um caso concreto, em que esteja em confronto 

uma qualquer norma com outra de direito constitucional, ambas aplicáveis ao caso, o 

julgador, mesmo ordinário, estará necessariamente a julgar a constitucionalidade da 

norma em causa, ao optar por aplicar a norma de direito constitucional de valor 

hierárquico superior.284 

 

No entanto, o confronto entre direitos conferidos por normas de direito comum e por 

normas de direito constitucional reconduz-se necessariamente ao confronto de direitos 

constitucionalmente consagrados, uma vez que a norma de direito comum terá sempre 

na sua base uma norma de direito constitucional. 

                                                                                                                                          
NOVAIS, Jorge Reis, Direitos Fundamentais, Trunfos Contra a maioria, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 12. 
283CANARIS, Claus-Wilhem, Direitos Fundamentais e Direito Privado, trad. Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota 
Pinto, Almedina, Coimbra, 2ª reimpressão, 2009, p. 58. 
284 Conforme foi estatuído, em 1883, no caso MARBURY v. MADISON "It is emphatically the province and duty of 

the judicial department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases, must of necessity 
expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the courts must decide on the operation of 
each.  

      So if a law be in opposition to the constitution: if both the law and the constitution apply to a particular case, so 
that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding the constitution; or conformably 
to the constitution, disregarding the law: the court must determine which of these conflicting rules governs the 
case. This is of the very essence of judicial duty.  

      If then the courts are to regard the constitution; and he constitution is superior to any ordinary act of the 
legislature; the constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which they both apply." 

MARBURY v. MADISON, 5 U.S. 137 (1803), p. 178, disponível em http://laws.findlaw.com/us/5/137.html, acedido 
em24 de junho de 2012. 
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3.3.9. A oportunidade perdida 

 

A OMC, no relatório do Painel 160/R285, de 15 de julho de 2000, que se debruçou sobre 

a "regra dos três passos"286 analisou (nos 6.272parágrafos do relatório) as normas quer 

do Acordo TRIPs quer da Convenção de Berna, com recurso à regra do n.º 1 do artigo 

31.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969287, 

socorrendo-se das noções do dicionário de inglês de Oxford para termos como: certos; 

especiais; exploração; normal; obra; prejuízo; injustificado; legítimo; interesse; etc., 

constantes no texto do artigo 13.º do TRIPs e para os outros termos constantes do texto 

do §2.º do n.º 1 do artigo 11.º e do §3.º do n.º 1 do artigo 11.ºbis da Convenção de 

Berna, circunscrevendo-se a uma interpretação literal das normas.  

 

Com as limitações inerentes à interpretação literal, auto impostas pelo Painel, ao 

restringir as regras de interpretação ao disposto no n.º1 do artigo 31.º da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, perdeu-se uma ótima oportunidade de interpretar a 

"regra dos três passos" de forma a integrar no Direito de Autor os limites decorrentes do 

Direito à Educação e à Cultura, e ao Direito à Informação, (enformadores de um 

abrangente Direito de Acesso ao Conhecimento) o interesse público, a função social do 

Direito, o Direito ao desenvolvimento ou qualquer outra forma de restabelecer o 

equilíbrio perdido dentro do Direito de Autor. 

 

Não se aproveitou a possibilidade de se encontrar o equilíbrio, deixada em aberto no 

artigo 7.º do TRIPS, que determina que:  

 

“A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir 

para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de 

                                                
285Disponível em http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm, acedido em 20 de junho de 
2012. 
286Ver p. 45. 
287Regra geral de interpretação "1 - Um tratado deve ser interpretado de boa fé, de acordo com o sentido comum a 
atribuir aos termos do tratado no seu contexto e à luz dos respetivos objeto e fim.", disponível em 
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/Conv_Viena/Convencao_Viena_Dt_Tratados-1969-PT.htm , acedido em 20 de junho 
de 2012. 



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  110 
 

tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos 

tecnológicos e de um modo conducente ao bem-estar social e econômico, bem como para 

um equilíbrio entre direitos e obrigações”. 

 

Também os n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º, do TRIPS, possibilitam a limitação de direitos de 

propriedade intelectual, dispondo que os países membros podem prever ou alterar as 

suas legislações de propriedade intelectual por forma a: protegerem a saúde pública ou a 

nutrição ou privilegiarem o interesse público em setores de importancia crucial para ao 

desenvolvimento sócio econômico e tecnológico; e adotarem medidas apropriadas para 

evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual e a restrição ao comércio 

internacional. 

 

Ao Painel não estava vedado, sendo-lhe mesmo exigível na aplicação do Direito, 

socorrer-se do limite imposto pelo Direito de fruição da cultura, com o necessário 

Direito de acesso à cultura, do Direito à educação ou, ao menos, do chapéu fornecido 

pelo amplo Direito de informação reconhecidos, respetivamente, nos artigos 27.º, 26.º e 

19.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948288, uma vez que, de 

acordo com a alínea c) do n.º 3 do artigo 31.º da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados, na interpretação do texto dos tratados deverá ter-se em consideração, 

simultaneamente com o contexto "[t]oda a norma pertinente de direito internacional 

aplicável às relações entre as Partes" (sublinhado nosso), porquanto todos os membros 

da OMC são igualmente membros da ONU e, como tal, signatários da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 10 de dezembro de 1948. E, não obstante nenhum 

dos representantes das Partes no Painel da OMC ter chamado à colação a necessidade de 

uma interpretação realizada à luz da Declaração Universal, a decisão do Painel podia ter 

sido diferente. Não o entendeu assim o Painel que efetuou uma interpretação quase 

literal das normas. 

 

Acresce que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a "Declaração Universal 

dos Direitos do Homem como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as 

nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a 
                                                
288Disponível em  http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html , 
acedido em 18 de março de 2012.  



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  111 
 

constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o 

respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem 

nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos 

tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios 

colocados sob a sua jurisdição.289" (sublinhado nosso). 

 

4. Conclusões 

4.1. O caminho possível 
 

 

Muitos dos ilustres membros da comunidade académica, congregados pelo Instituto 

Max Planck para o Direito Intelectual de Munique e a pela Faculdade de Direito Queen 

Mary de Londres, propondo um verdadeiro "regresso ao futuro290" (ou como diriam os 

congéneres além Atlântico "back to the basics291") subscreveram uma Declaração292, 

advogando uma leitura, por parte do legislador e do aplicador da norma, da "regra dos 

três passos" que vá para além da análise económica e textual realizada pelo Painel da 

OMC, que aplique o teste como um todo face ao resultado final (à semelhança da 

aplicação judicial do fair use americano) e que equilibre os interesses dos titulares de 

                                                
289Idem. 
290Não resistimos a socorrermo-nos da parte do discurso de Victor Hugo demonstrativa da convergência de 
propósitos do Droit d'Auteur e do Copyright, utilizada pelo professor Canadense Daniel Gervais:  
 

"Messieurs, rentrons dans le principe: le respect de la propriété. Constatons la propriété littéraire, mais, en 
même temps, fondons le domaine public.[…] Le principe est double, ne l’oublions pas. Le livre, comme livre, 
appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient—le mot n’est pas trop vaste—au genre humain. Toutes 
les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être 
sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le 
déclare, doivent passer avant nous."  

 
Discours d’ouverture du Congrès Littéraire International de 1878 de Victor HUGO, disponível em 
http://textes.libres.free.fr/francais/victor-hugo_discours-d-ouverture-du-congres-litteraire-international-de-1878.htm , 
Victor Hugo que foi o Presidente da Association Littéraire Internationale, antecessora da Association Littéraire et 
Artistique  Internationale (ALAI) que esteve na base da Convenção de Berna. GERVAIS, Daniel J..Making 
Copyright Whole: A Principled Approach to Copyright Exceptions and Limitations, "The University of Ottawa Law 
and Technology Journal" 5.1-2, 2008, p. 5, disponivel em http://works.bepress.com/daniel_gervais/32/ , acedido em 
18 de março de 2012. 
291 Ver p. 14, nota 11, onde se transcreveu o preâmbulo da Lei para o Estado de Connecticut, de 1783, em que é 
patente a procura do equilíbrio entre os interesses do detentor do exclusivo concedido e os interesses da humanidade. 
292GEIGER, Christophe /HILTY, Reto M. / GRIFFITHS, Jonathan / SUTHERSANEN, Uma, Declaração – Uma 
interpretação equilibrada do “teste dos três passos” do Direito de Autor, (texto junto, a final, como Anexo I) 
disponível em http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/declaration_three_step_test_final_portuguese.pdf , passível 
desubscrição em www.ip.mpg.de , acedido em 18 de março  de 2012. 
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direitos de exploração económica das obras com outros interesses de importância 

fundamental, como: os derivados de direitos humanos e liberdades fundamentais; os 

interesses derivados da concorrência, nomeadamente em mercados secundários; e outros 

interesses públicos, sobretudo os respeitantes ao progresso científico, cultural, social ou 

ao desenvolvimento económico. 

 

A globalização tornou premente a necessidade da criação de conceitos unificados, quer 

por força da permeabilidade dos mercados, quer por força da acrescida circulação de 

ideias e saberes. O Direito de Autor, que sempre teve uma propensão internacional, não 

constitui exceção à tendência atual. 

 

Por outro lado, o caminho percorrido tem sido sempre no sentido do aprofundamento 

dos direitos existentes e do alargamento do exclusivo293 a novas modalidades de 

exploração, restringindo as exceções e de escalada dos prazos de proteção294, sem se 

cuidar de estabelecer a diferença de tratamento entre realidades efetivamente diferentes.  

 

O Direito manteve-se não obstante a emancipação ocorrida do corpus misticum como 

lembra THOMAS MARGONI: 

 

"Nel diritto d'autore – e non solo – Internet rappresenta il passo forse definitivo verso la 

completa emancipazione del corpus misticum da quello mecanicum."295 
 

Veja-se o caso sintomático dos programas de computador em que, já é conceptualmente 

difícil equipararmo-los a obras literárias (veja-se quão difícil parece ser trauteá-los, ou 

mesmo dizê-los ou declamá-los num sarau – hesitamos entre equipará-los à prosa ou à 

poesia), foi-lhes conferido o mesmo prazo de proteção de 70 anos após a morte do autor. 

                                                
293"En effet, alors que les droits exclusifs connaissent une expansion permanent (dont les auteurs, je l'ai déjà dit, ne 
profitent malheureusement que trés peut), les limites continue souvent d'ètre enfermées dans une compréhension très 
étroit, ceci en raizon du principe d'interpretation restrictif des exceptions du droit d'auteur."GEIGER, Christophe, 
Les excetions au droit d’auteur en faveur de la création dérivée, in "Droit d’Auteur et Liberté d’Expression - Actes 
des Jornées d’Étude ALAI 19-20 junio 2006", Huygens Editorial, Barcelona, 2008, pág. 339. 
294Ver RUSE-KHAN, Henning Grosse / KUR, Annette, Enough is enough – The notion of binding ceilings in 
international intellectual property protection, December 8, 2008, p. 5-69, acedido em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326429, em 20 de junho de 2012. 
295MARGONI, Thomas, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet, Giurisprudenza Italiana, 2011-8/9, p. 
1959, disponível em http://www.ivir.nl/publications/margoni/Giurisprudenza_Italiana_2011_8_9.pdf , acedido em 29 
de março de 2013. 
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Isto é, se o programa for fabricado por alguém com vinte anos, que viva até aos noventa 

o programa vai estar protegido durante 140 anos !296 

 

A nova realidade foi forçada a vestir o fato do Direito de Autor antigo e, se por um lado 

é um fato que a protege demais, por outro é demasiado longo. A coerência do sistema 

obriga a que exista identidade da obra que é distribuída num qualquer suporte ou que é 

colocada à disposição do público na rede. A obra é a mesma. Apenas muda a forma de 

disponibilização do mesmo corpus misticum. Mas fará sentido conferirem-se os mesmos 

poderes e faculdades e aplicarem-se as mesmas exceções e limitações a ambas as 

formas de comercialização e conferir-lhes o mesmo prazo de proteção ?  

 

A sociedade questiona a legitimidade da proteção blindada, conferida por um prazo de 

70 anos p.m.a., de uma qualquer cançãozinha "original" colocada à disposição na 

Internet297, face à proteção de 12 anos, de facto298 conferida ao inventor do processo de 

fabrico de um novo medicamento para uma doença até aí considerada incurável. 

Questionando-se igualmente sobre a legitimidade e razão de ser da criação da escassez 

artificial de um bem público e da legitimidade da "renda" resultante da existência do 

monopólio.299 

 

                                                
296 O sucessivo alargamento dos prazos de proteção pode colocar em causa a prória liberdade de expressão, 
ASCENSÃO, José de Oliveira, Sociedade da informação e liberdade de expressão, in AA.VV., APDI, "Direito da 
Sociedade da Informação", vol. VII, Coord. José de Oliveira Ascensão, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, p. 58. 
297Cujo contributo para a evolução da humanidade é nulo, ou próximo disso.Abrir esta questão é tocar num tabu 
jusautoral. A possibilidade de gradação ou condicionamento da proteção jusautoral em função do mérito da obra e a 
suscetibilidade de sindicância jurisdicional do mesmo. Ao juiz, que em termos de Direito Intelectual é chamado a 
aquilatar, emitindo um juízo de valor, da patenteabilidade de determinado invento, em função do contributo inventivo 
trazido para a sociedade pela invenção, está vedada a análise do mérito da obra. Será que, no Direito de Autor, a 
peneira da criatividade poderia preencher esse desiderato ? No entanto, parece existir algum bom senso, mesmo nos 
fundamentalistas jusautorais de serviço, já que não há notícia de ter sido invocada a violação dos direitos dos 
"autores" que viram, no Wikileaks, os seus escritos (destituídos de qualquer criatividade) colocados à disposição do 
público sem a sua autorização. Sendo que, sempre se poderá alegar que apenas não quiseram confrontar os seus 
direitos com o grande Direito à Informação. 
298O inevitável faseamento temporal dos testes realizados com os novos medicamentos, antes de obterem a 
autorização de introdução no mercado (AIM), implica o decurso de dez anos desde o registo da invenção do processo 
de fabrico até à comercialização do medicamento, reduzindo-se de facto o prazo de exploração económica da patente. 
299O facto de serem considerados bens públicos, conforme lembra CLÁUDIA TRABUCO: 
"[L]evanta, por si só, uma dificuldade pois que se torna algo difícil evitar que os consumidores aproveitem o seu 
desejo de ter acesso a esses bens sem que para tanto tenham autorização ou hajam procedido a qualquer pagamento." 
TRABUCO, Cláudia, O direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital, Tese de 
Doutoramento apresentada em 2005, sendo orientador o Prof. Doutor Rui Pinto Duarte, Coimbra Editora, Coimbra, 
2006, p. 178. 
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Pena foi que se tivesse criticado à exaustão a criação de um Direito sui generis 

instituído a favor dos fabricantes das bases de dados pelo prazo de 15 anos300, 

remunerando o investimento, se ele é isso mesmo. Uma remuneração do 

investimentoefetuado na recolha e organização de informação. Procurou-se301 criar um 

Direito não contratual sobre um bem imaterial, que se pretendia que fosse oponível erga 

omnes, e não só ao comerciante, tendo-se encontrado um Direito cuja natureza era 

inqualificável, sui generis, pois. E hoje, na nova realidade comunicacional da rede, não 

é o investimento efetuado nas chamadas indústrias culturais que se procura proteger? 

Ou será que ainda permanecemos condicionados pela imagem de Balzac envolto num 

roupão, sentado num sótão a escrever à luz da vela, como aquele que o Direito de Autor 

protege. Hoje o autor, as mais das vezes, assalariado das "indústrias" culturais ou mero 

cedente, não é mais que o pretexto para a defesa blindada e rentabilização exponencial 

do investimento realizado pelas mesmas. 

 

4.2. O equívoco nos sujeitos 
 

 

Insistindo-se em legislar tendo por objeto a relação entre o autor e o utilizador da obra, 

ao recusar-se olhar para a realidade em que de facto existe uma relação tripartida, como 

que, assente em três vértices de um mesmo triângulo, constituído pelos autores, pelos 

utilizadores e pelos editores, ou produtores de conteúdos, é impossível instituir 

quaisquer limites específicos aos direitos destes últimos já que estes não dispõem de 

qualquer direito com natureza jusautoral. Todo e qualquer limite que se pretenda criar 

afetará necessariamente os autores. 

 

                                                
300Não se alegue que a proteção do investimento é eterna, uma vez que a modificação da base de dados confere um 
novo prazo de proteção de 15 anos, porquanto o surgimento da nova proteção está dependente da verificação da 
existência de uma alteração substancial que leve a considerar que se trata de um novo investimento, conforme dispõe 
o n.º 3 do artigo 10.º da Diretiva 96/9/CE, de 11 de março de 1996, já referida, disposição transposta para a ordem 
jurídica nacional pelo n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de julho. Por outro lado, a liberdade de 
acesso à informação foi salvaguardada uma vez que só constitui ilícito a utilização de uma parte substancial, 
quantitativa ou qualitativamente considerada, da base de dados. 
301 Uma vez que os Estados membros que dispõem de um sistema jurídico Anglo Saxónico desconhecem o instituto 
que já protegia o investimento nos sistemas romanísticos, efetuado através da punição da concorrência desleal. 
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Na nova era comunicacional proporcionada pela rede, os interesses em choque não são 

os interesses dos autores e os interesses dos utilizadores, que, por vezes, também são 

autores302. E muito menos são os interesses dos editores ou produtores de conteúdos e 

os interesses dos autores, já que estes últimos (cuja proteção face aos primeiros o 

Direito não soube acautelar), quer como assalariados quer como cedentes, necessitam 

dos primeiros (literalmente) como de pão para a boca303. O conflito de interesses existe 

apenas entre os utilizadores e os editores ou produtores de conteúdos, que se escudam 

por detrás dos direitos pensados para os autores304, que adquiriram ao melhor preço. 

Mas esses, como se deixou dito, no âmbito jusautoral não dispõem de qualquer direito 

próprio que se possa limitar.305 

 

 

 

 

                                                
302Quer de remixed music, quer dos seus Blogs, ou, mais que não seja, das suas páginas de Fecebook de cuja autoria 
se orgulham. 
303Não é por demais relembrar que (excecionando-se os autores reconhecidos), o autor "independente" recebe entre 
3% e 5% do preço de capa do livro ou do CD editado e o "dependente" recebe o salário. Certo é que o n.º 4 do artigo 
14.º do CDADC prevê uma remuneração complementar ao trabalhador quando este exceda claramente o desempenho 
da função ou tarefa confiada, ou quando a obra for utilizada ou da mesma se retirarem vantagens que não estavam 
previstas nem incluídas na fixação da remuneração ajustada, mas não há conhecimento que esta remuneração 
adicional tenha sido alguma vez conferida e muito menos reclamada judicialmente, dada a dependência do criador. 
304Não queremos deixar de referir a tese de que os direitos foram atribuídos aos autores e não diretamente aos 
editores mas destinados, desde sempre, a estes últimos.  
 

"Experience with the Stationners' Company was mixed. When monopoly publishing rights expired in 1694, they 
were not renewed. Independent printers soon commenced publication and left the Stationers vulnerable to 
competition. Following a concerted lobbying effort – during which the publishers shifted tactics to stress the 
plight of authors, rather then themselves – Parliament in 1710 enacted the renowned Statute of Anne." 

SCHECHTER, Roger E., / THOMAS, John R., Principles of Copyright Law, Thomson Reuters, St. Paul, MN, USA, 
2010, p. 5. "[I]t might be said that the London publishers invented the modern proprietary author, constructing him 
as a weapon in their struggle with the booksellers of the provinces." ROSE, Mark, The Author as a Proprietor: 
Donaldson v. Beckett and the Genealogy of the Modern Authorship, in, Of Authors and Origins, ed. B. Sherman and 
A. Strowel, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 30, apud GEIGER, Cristophe, The influence (past and present) of the 
Statute of Anne in France, in AA.VV., "Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 
1709 to Cyberspace", Coord. Lionel Bently, Uma Suthersanen, Paul Torremans, ALAI, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glos, UK, 2010, p. 126. O professor françês CRISTOPHE GEIGER lembra ainda que em França foram os 
livreiros de Paris que contrataram um advogado famoso, de nome Louis d'Héricourt, apoiado por filósofos do 
Iluminismo, como Diderot, para fundamentar e defender a existência de um direito natural de propriedade dos autores 
sobre as suas obras, passível de ser cedido como, aliás, qualquer direito sobre a propriedade.  
305Numa decisão de 24 de maio de 2012, no que parece ser um caso teste, o Landgerichts de Munique determinou, 
numa ação intentada pelo autor contra a entidade de gestão colectiva representante dos editores, WORT, que esta 
última não pode receber 50% do montante da compensação por cópia privada pela simples razão de não ser titular de 
qualquer direito conexo, de acordo com a decisão, gentilmente indicada e traduzida, disponível em 
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LG%20M%FCnchen%20I&Datum=24.05.2012&Akten
zeichen=7%20O%2028640/11. 
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4.3. O caminho não percorrido 
 

 

Não teria sido preferível incentivar, remunerando o investimento das chamadas 

indústrias culturais na nova realidade comunicacional, através da concessão de um 

exclusivo de exploração económica diferenciado, quer em função do meio utilizado, 

quer em função do tipo de obra em causa conferindo-lhe prazos de proteção 

diferenciados e reduzidos, uma vez que o que é colocado na rede tem, por norma, um 

prazo de obsolescência muito curto, recusando-lhe desta feita a entrada pela porta 

grande do Direito de Autor e, dada a impossibilidade face à sua natureza inqualificável, 

apodá-lo de sui generis ?  

 

Essa não foi a opção tomada. A opção foi equiparar às antigas, as novas formas de 

exploração da obra, independentemente da revolução civilizacional e alteração de 

paradigma introduzida pelo nascimento e utilização de um novo meio de difusão de 

informação, conhecimento e cultura.306 

 

E uma vez que a solução não foi encontrada pelo lado dos adquirentes dos direitos do 

criador e exploradores económicos do exclusivo, através da limitação temporal do seu 

exercício, a limitação teria que ter sido encontrada do lado dos autores, limitando, no 

tempo, a possibilidade de cessão ou licenciamento dos direitos patrimoniais de 

exploração económica da obra, quando o licenciamento fosse realizado tendo em vista a 

utilização da obra no novo meio comunicacional. 

 

4.4. O imperativo da refundação do sistema 
 

 

Há que repensar, sob pena de implosão, todo o sistema, cujas fragilidades se tornaram 

mais evidentes com o advento da nova forma de comunicação que constitui a Internet 

                                                
306Cometeu-se, pois, o erro assinalado por CARNEIRO DA FRADA de colocar vinho novo em odres velhos (que, 
como é sabido, estraga, quer o vinho, quer os odres). FRADA, Manuel A. Carneiro da, A responsabilidade civil das 
"operadoras de Internet" e a doutrina comum da imputação de danos. in AA.VV. APDI, "Direito da Sociedade da 
Informação", Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, nota 13, p. 31. 
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com o seu potencial de evolução civilizacional, mas que também proporcionou a 

oportunidade e com ela a vontade, por parte do explorador do direito, de alargar o 

exclusivo de exploração a qualquer forma de utilização da obra. À semelhança com o 

que se viveu após a vulgarização da fotocópia e do gravador áudio em que se conferiu o 

amplo direito de reprodução e ao mesmo tempo se estabeleceu, o que se julgava ser, 

uma cláusula aberta para a consagração de exceções, dever-se-ia ter aproveitado, ao 

menos a nível europeu, para, ao consagrar-se o Direito de colocação à disposição do 

público, criar-se uma cláusula aberta que pudesse acolher as exceções fundadas nos 

Direitos Humanos e nas Liberdades Fundamentais. Não entendeu assim a União 

Europeia, então Comunidade Europeia, que criou uma espécie de cardápio de exceções 

da qual os Estados membros podem livremente escolher as que mais lhes aprouverem, 

se bem que, conforme referimos, quer o TRIPs, quer os Tratados OMPI, de 1996, o 

permitirem. 

 

Francis Gurry307, com a projeção inerente ao cargo de Diretor Geral da OMPI, lançou 

como ideia a possibilidade de se criar uma licença global com base num registo 

internacional308 de obras fonográficas309, tendo por modelo o sistema global de registo 

de patentes efetuado pela OMPI, afirmando que: 

 

"To achieve the needed alignment, a simple, speedy system of global licensing is 

necessary. Such a system requires, as a first step, a global repertoire database on the 

basis of which the licensing transactions could take place. A global repertoire database is 

an idea whose time has come. It is an essential piece of global infrastructure for the 

digital economy and society. It is time to work on the expression of the idea. 

Giving expression to a global repertoire database is not a simple process. For the idea to 

have any chance of success, I believe that the global repertoire database would need to 

be a global public asset, based on voluntary participation and available to all as a basis 
                                                
307Na conferência realizada em Pequim, em 18 de novembro de 2010, disponível em http://www.wipo.int/about-
wipo/en/dgo/speeches/gurry_china_forum_2010.html , acedido em 9 de junho de 2012. 
308A vantagem da existência de um registo, como solução, foi referida pelo professor americano WILLIAM FISHER 
num debate online "Copyrights and wrongs", no qual participámos, promovido pela revista britânica "The Economist" 
em 2009, disponível em https://www.economist.com/user/3259538/comments , acedido em 9 de junho de 2012. 
309Ao aceitar-se esta a proposta, dada a imprescindibilidade das Digital Rights Informations, DRI, estar-se-ia 
finalmente a cumprir o oráculo do editor e consultor Britânico de Copyright Charles Clark que afirmou: "The Answer 
to the Machine is in the Machine". CLARK, Charles, The Copyright Environment for the Publisher in the Digital 
World, secção 6 da agenda e do texto da conferência Joint ICSU Press/UNESCO Expert Conference on Electronic 
Publishing in Science, UNESCO, Paris, 19-23 Feb. 1996, disponível em 
http://www.library.illinois.edu/icsu/clark.htm , acedido em 9 de junho de 2012. 
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for operating or building business models for the management or exploitation of rights. It 

would need to be embraced by all sectors of the music industry and it would need a 

governance structure that takes account of both the public and the private interests which 

the database would serve." 

 

Existe atualmente a possibilidade técnica de utilização de marcadores digitais, as 

chamadas DRI, acrónimo de Digital Rights Informations310, que permitem identificar 

uma qualquer obra, distinguindo-a das demais. À semelhança da identificação 

proporcionada pelo código ISBN311, utilizado para as obras literárias, as DRI permitem 

identificar com um código único as obras na rede. 

 

4.4.1. A flat rate – Projeto de Lei n.º 228/XII 

 

Uma solução para restabelecer o equilíbrio perdido, uma vez implementado o sistema 

de identificação das obras, podia passar pelo envolvimento dos provedores de serviços 

da rede, os ISPs312, que apenas teriam que contabilizar o número de vezes em que 

determinada obra, num determinado período de tempo, era acedida nos seus servidores 

(cuidando não identificar o utilizador, afastando assim a possibilidade de violação do 

seu direito à privacidade e a devassa das comunicações). 

 

Os réditos provenientes da aplicação de uma flat rate, cobrada aos ISPs por 

disponibilização de acesso à rede, uma vez que estes beneficiam do menor ou maior 

                                                
310Distintas das RMI, acrónimo de Rights Managemen Informationt, que podem fornecer, para além da informação 
sobre a titularidade da gestão de direitos, informação sobre os termos e condições de utilização da obra.De acordo 
com o n.º 2 do artigo 12.º do WCT/TODA"“rights management information” means information which identifies the 
work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use 
of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is 
attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public." Definição 
cujo escopo foi alargado no n.º 2 do artigo 16.º do recente Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções 
Audiovisuais, de 26 de junho de 2012, aodispor que: "“rights management information” means information which 
identifies the performer, the performance of the performer, or the owner of any right in the performance, or 
information about the terms and conditions of use of the performance, and any numbers or codes that represent such 
information, when any of these items of information is attached to a performance fixed in an audiovisual 
fixation."Sobre as várias medidas tecnológicas passíveis de ser utilizadas ver LEITÃO, Luís Manuel Teles de 
Menezes, Dispositivos tecnológicos de proteção e direito de acesso do público, in AA.VV. APDI, Direito da 
Sociedade da Informação e Direito de Autor, Coord. José de Oliveira Ascensão, vol. X, Coimbra Editora, Coimbra, 
2012, p.139. 
311Acrónimo de International Standard Book Number. 
312Acrónimo de Internet Service Providers. 
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tráfego de obras na rede, seriam distribuídos pelos titulares dos direitos de exploração, 

ou diretamente, ou através das Entidades de Gestão Coletiva do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos ou mesmo por uma entidade pública. 

 

Em Portugal foi apresentado, no dia 4 de maio de 2012, um Projeto de Lei na 

Assembleia da República313. O Projeto de Lei n.º 228/XII previa a constituição de um 

Fundo, mantido e gerido pelo membro do Governo responsável pela área da Cultura, 

com os montantes provenientes da cobrança aos fornecedores de acesso à rede de uma 

taxa de € 0,75 mensais, cobrada por contrato de acesso celebrado, a distribuir entre a 

Direção-Geral das Artes, IGA, e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, ICA, (30%), 

sendo os restantes 70% a distribuir pelas as entidades de gestão coletiva representantes 

dos autores (40%), intérpretes (30%) e, produtores e editores (30%), estabelecendo-se 

uma presunção de representação universal dos titulares de direitos a favor das entidades 

de gestão coletiva. 

 

Previa ainda um sistema de opt-out para os titulares do direito de autor e conexos que 

não pretendessem que as suas obras fossem partilhadas na rede, excluindo-os da coleta. 

 

No entanto, o Projeto levanta alguns problemas: 

 

Atribui aos produtores e editores uma compensação, não obstante não serem titulares de 

quaisquer direitos ao abrigo da legislação jusautoral, conforme se deixou dito. Ademais 

o ficheiro contendo a obra pode ter sido colocado à disposição do público diretamente 

pelo criador da mesma, não existindo um produtor ou editor no processo que tenha que 

ser compensado do que quer que seja; 

 

Por outro lado como conciliar, não obstante o n.º 1 do artigo 5.º do Projeto permitir a 

acumulação, o montante já pago aos titulares dos direitos (de facto, aos seus 

representantes) pela possibilidade de obtenção de uma cópia privada com a exigência de 

um novo montante a pagar a esses mesmos titulares, se não existe um "direito de 

                                                
313Ver Anexo III, junto a final, p. 163.  
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acesso" à obra cumulável com o direito de reprodução que já foi remunerado e o 

eventual prejuízo causado ao titular do direito de exploração compensado; 

 

Os 30% entregues à Direção-Geral das Artes e ao Instituto do Cinema e do Audiovisual, 

se bem que em nome de um nobre fim - o fomento das artes e da produção 

cinematográfica nacionais - não deixa de ser visto como um tributo a cobrar aos titulares 

de direitos (que serão maioritariamente estrangeiros dado a proveniência dos conteúdos 

disponibilizados na rede). 

 

Existem 3,4 milhões de acessos (e não 5,1 milhões de utilizadores, conforme consta no 

Projeto, já que a taxa é paga por acesso e não por utilizador) contratados em Portugal. 

De facto, existindo 1,3 milhões de acessos móveis e 2,1 milhões de acesso fixos314, o 

montante a distribuir seria superior a € 2.500.000,00/mês, ou seja, o correspondente a 

€ 30.000.000,00/ano, sem qualquer garantia que os montantes cobrados aos ISPs, que 

inevitavelmente e não obstante a proibição expressa no n.º 5 do artigo 6.º do Projeto, os 

fariam repercutir315 nos contratantes dos acessos à rede, seriam entregues aos titulares 

dos direitos e não se perdiam na remuneração da gestão e noutras despesas em que as 

entidades de gestão coletiva se teem mostrado pródigas. 

 

Por outro lado, não está garantida a equidade na cobrança do montante uma vez que o 

mesmo montante, € 0.75, tanto é exigido ao adquirente do acesso mensal, como é 

exigido ao adquirente de acesso móvel por um único dia. 

 

Mas, mais grave, o Projeto para além de impor, como condição que as obras "tenham 

sido previamente publicadas, editadas comercialmente ou colocadas à disposição do 

público com o consentimento dos respetivos titulares", encerra a criação do direito de 

acesso ao conferir, no n.º 1 do artigo 2.º, ao titular do direito de exploração da obra a 

faculdade de proibir a partilha da mesma, estabelecendo que: 

 

                                                
314Dados constantes na página da ANACOM, disponíveis em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1074846 , 
acedida em 30 de junho de 2012. 
315Por via de um dos efeitos micro económicos dos tributos denominado "repercussão progressiva ou descendente". 
Sobre os efeitos micro económicos dos tributos ver FRANCO, António Luciano de Sousa, Direito Financeiro e 
Finanças Públicas, Vol. II,Col. Vega Universidade, Assírio Bacelar, Odivelas, 1982, p. 351 e seg. 



Os limites do Direito de Autor: Do Direito de Citação ao Direito de Acesso ao Conhecimento 

 

João de Almeida e Paiva  121 
 

"1 – A presente lei aplica-se a todas as transações gratuitas e sem fins comerciais, diretas 

ou indiretas, realizadas por via telemática, de dados informáticos que contenham obras ou 

parte de obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos que tenham 

sido previamente publicadas, editadas comercialmente ou colocadas à disposição do 

público com o consentimento dos respetivos titulares e cuja partilha não tenha sido por 

estes expressamente proibida." (Sublinhado nosso). 

 

E para que não fiquem dúvidas sobre a criação de um novo direito, no n.º1 do artigo 4.º, 

repete:  

 

"1 – É permitida a partilha gratuita e sem fins comerciais de dados informáticos que 

contenham obras ou parte de obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos 

Conexos cuja partilha não tenha sido expressamente proibida pelos respetivos titulares de 

direitos." (Sublinhado nosso). 

 

O titular do direito de exploração poderá, pois, proibir a partilha das suas obras, mesmo 

no caso em que esta partilha seja gratuita e não tenha fins comerciais, diretos, ou 

indiretos. 

 

E quando se verificar a partilha de obras "expressamente proibida pelos respetivos 

titulares de direitos" poder-se-á criar o quê ? Certamente, e em coerência, poder-se-á 

criar uma resposta gradual tipo "Lei Hadopi", sobre a qual o atual Presidente francês, 

François Hollande, num artigo publicado no jornal "Le Monde", de 3 de março de 2012, 

afirmou a necessidade de ser repensada.316317. 

 

Este não é, certamente, o caminho. Terá, contudo, no caso em que a oportunidade seja 

agarrada, o mérito de abrir um espaço de debate sobre as questões e as possíveis 

soluções. 

 

                                                
316Artigo disponível em http://chaville.parti-socialiste.fr/2012/03/04/la-loi-hadopi-doit-etre-repensee-article-de-
francois-hollande-dans-le-monde-du-3-mars-2012/ , acedido em 24 de junho de 2012. 
317Há um cinismo atroz na afirmação de que os partidos políticos institucionalizados estão numa corrida desenfreada 
para anexarem as causas do partido pirata, ocupando o espaço de intervenção pública do mesmo, à semelhança do que 
se passou com a causa "verde", na sequência da sua aparição no Norte da Europa. 
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4.4.2. A tarefa dos Tribunais 

 

Os anos 90 do século passado foram anos de produção legislativa, de criação e 

adaptação dos direitos já existentes à nova possibilidade de utilização das obras, desta 

feita sem suporte, numa realidade virtual, tendo surgido o TRIPs, em 1994, o TODA e o 

TOIEF, em 1996 e a, então, Comunidade Europeia chamou a si atribuições de 

"harmonização" das legislações dos Estados membros fazendo aprovar toda uma série 

de Diretivas sobre o Direito de Autor. A década seguinte trouxe a alteração decorrente 

da absorção dos direitos pelos sistemas jurídicos nacionais, permitindo aos Estados 

interiorizarem a legislação Comunitária. A presente década parece reservar ao Tribunal 

de Justiça da União, ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, bem como aos 

restantes Tribunais o papel de interpretar, balizando, de uma forma livre e independente 

dos muitos "interesses", a legislação produzida. 
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6. Anexos 

I DECLARAÇÃO – UMA INTERPRETAÇÃO EQUILIBRADA 
DO“TESTE DOS TRÊS PASSOS” DO DIREITO DE AUTOR∗  
	  
PREFÁCIO	  
	  
A velocidade crescente do desenvolvimento tecnológico conduziu a uma mudança fundamental 
na função e efetividade do direito de autor. A evolução de novos modelos de negócios levou a 
uma radical mudança de prioridades. Ameaças sem precedentes e desconhecidas surgiram tanto 
aos titulares de direitos de autor como aos usuários de bens protegidos por estes direitos. Tanto 
quanto possível, interesses potencialmente conflitantes devem ser reconciliados. 
 
No contexto da regulação global dos direitos de autor, a harmonização busca assegurar aos 
titulares destes direitos a habilidade de extraírem benefícios dos novosmeios de exploração de 
suas obras e modelos de negócios. Enquanto, primariamente, a harmonização legal internacional 
serve aos interesses dos países exportadores de bens protegidos de estabelecer um ambiente 
comercial seguro e previsível, a evidência histórica, a teoria econômica e o princípio da 
autodeterminação sugerem que os estados deveriam dispor, individualmente, de flexibilidade 
suficiente, para adotarem regimes de direitos de autor adequados às suas próprias necessidades 
culturais, sociais e de desenvolvimento econômico. Exceções e limitações aos direitos de autor, 
estabelecidas em função das necessidades domésticas, oferecem o mecanismo legal mais 
importante para se alcançar, na esfera nacional, um equilíbrio apropriado e independente de 
interesses. 
 
O Teste dos Três Passos já se firmou como um meio efetivo de prevenção da aplicação 
excessiva de limitações e exceções. No entanto, não existe qualquer mecanismo complementar 
que proíba que sua aplicação se faça de modo indevidamente limitado ou restritivo. Por esta 
razão, o Teste dos Três Passos deve ser interpretado com vistas a assegurar uma aplicação 
adequada e equilibrada das limitações e exceções. Isto é essencial para se alcançar um efetivo 
equilíbrio de interesses. 
	  
CONSIDERAÇÕES	  
	  
-‐	  O direito de autor tem como fim beneficiar o interesse público, porquanto estabelece 
incentivos importantes para a criação e disseminação de novas obras ao público em geral. Estas 
servem para a satisfação de necessidades comuns, que são satisfeitas tanto por meio da obra em 
si como por intermédio de sua utilização como base para a criação de novas obras. No entanto, o 
interesse público apenas estará verdadeiramente resguardado, se o direito de autor oferecer 
incentivos adequados para todas as partes envolvidas. Por conseguinte, deve acomodar os 
interesses dos titulares originários de direitos (tais como os criadores), bem como os interesses 
daqueles que adquirem direitos em decorrência da comercialização e exploração comercial de 
uma obra (titulares subseqüentes de direitos). 
 
Criadores e titulares subseqüentes de direitos, freqüentemente, compartilham interesses 

                                                
∗*A presente versão da Declaração é uma tradução do inglês, realizada por Edson Beas Rodrigues Jr., e 
revisada por Denis Barbosa e Fabíola Zibetti. Em caso de conflitos, a versão oficial em língua inglesa 
deve ser observada. 
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convergentes, por exemplo, no que tange à proibição de usos não-autorizados de obras 
protegidas. Mas, ocasionalmente, seus interesses também conflitam. Por exemplo, as limitações 
e exceções quase sempre conflitam com o fim primário dos titulares subseqüentes de direitos de 
maximizar os lucros de seus investimentos. Em sentido contrário, em determinadas 
circunstâncias, limitações e exceções favorecem	  os interesses dos criadores. Esta é a realidade 
dos regimes legais que condicionam a aplicação de limitações e exceções ao pagamento de uma 
compensação adequada, sendo assegurada a participação obrigatória do criador nos resultados. 
O Teste dos Três Passos não deve ser interpretado de maneira a pôr em perigo uma solução 
adequada para este conflito multidimensional de interesses. 
 
- O interesse público não estará bem servido se o direito de autor negligenciar os interesses mais 
gerais dos indivíduos e grupos da sociedade, quando do estabelecimento de incentivos aos 
titulares de direitos. Quando surgem conflitos entre os interesses dos titulares de direitos de 
autor e o público em geral, devem-se envidar esforços para trazê-los a uma posição de 
equilíbrio. Tal equilíbrio de interesses é um objetivo geral da regulação da propriedade 
intelectual, conforme enunciado no artigo 7.º do Acordo TRIPS e no preâmbulo do Tratado da 
OMPI sobre Direitos Autorais, que enfatiza “a necessidade de se conservar um equilíbrio entre 
os direitos dos autores e os interesses do grande público, particularmente, os pertinentes à 
educação, pesquisa e acesso à informação”. 
 
Limitações e exceções figuram como o instrumento legal mais importante para se reconciliar os 
direitos dos autores com os interesses individuais e coletivos do público em geral. Quando 
utilizado para determinar o escopo de limitações e exceções, o Teste dos Três Passos não deve 
considerar apenas os interesses dos titulares de direitos de autor. A necessidade de se tomar em 
conta, em igual medida, os interesses de terceiros é confirmada explicitamente no Teste dos 
Três Passos, quando aplicado na esfera do direito da propriedade industrial (art. 17, art. 26(2) e 
art. 30 do Acordo TRIPS). O fato de não haver referência explícita a interesses de terceiras 
partes no Teste dos Três Passos, aplicável ao direito de autor não diminui a necessidade de 
tomá-los em consideração. Pelo contrário, o silêncio indica uma omissão, que deve ser tratada 
pelo Poder Judiciário. 
 
- Quando corretamente aplicado, o Teste dos Três Passos demanda uma avaliação conjunta e 
abrangente de seus passos, ao invés de uma aplicação passo a passo, conforme sua descrição 
usual, embora enganadora. Nenhum passo isolado deve ser priorizado. Disso resulta que o Teste 
não mina o equilíbrio necessário entre interesses de classes diferentes de titulares de direitos ou 
entre titulares de direitos, de um lado, e o público em geral, do outro. Quaisquer resultados 
contraditórios decorrentes da aplicação individual dos passos do teste, em um caso particular, 
devem ser adaptados a partir de uma avaliação conjunta e abrangente de seus elementos. A 
formulação presente do Teste dos Três Passos não proíbe a observância deste entendimento; no 
entanto, esta abordagem tem sido freqüentemente ignorada em casos concretos.1	  
	  
- O interesse público resta particularmente claro, no caso daqueles valores que dão suporte aos 
direitos fundamentais. A estes valores deve-se dar especial consideração quando se aplica o 
Teste dos Três Passos. Ademais, o interesse público estará resguardado, quando a tendência 
inevitável do direito de autor de restringir a concorrência, por intermédio da concessão de 

                                                
1Vide, por exemplo, a decisão da Suprema Corte da França, proferida em 28 de fevereiro de 2006 (37 IIC 
760 (2006)). A mesma atitude é revelada no relatório do painel WT/DS114/R, da Organização Mundial 
do Comércio (Canada	  –	  Patents), que julgou a falha em cumprir as exigências de um dos passos 
implicaria necessariamente em violação do art. 30 do Acordo TRIPS. Embora não endosse expressamente 
a mesma postura, o relatório de um painel subseqüente (WT/DS160/R, USA-‐Copyright, de 15 de junho de 
2000) não se distanciou de Canada	  –	  Patents,	  de maneira a auxiliar o esclarecimento de concepções 
equivocadas. 
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direitos de exclusivo não for além do necessário. 
 
Limitações e exceções figuram como um mecanismo capaz de eliminar posições exclusivas de 
mercado, de natureza anti-concorrencial. A este respeito, limitações e exceções apresentam uma 
vantagem em face dos remédios disponibilizados pelo direito concorrencial, porquanto 
estabelecem uma base geral para os remédios (em oposição à abordagem casuística do direito 
concorrencial). Logo, asseguram certeza legal, previsibilidade e ainda reduzem custos de 
transação. Decisões pertinentes à introdução e definição do escopo das limitações e exceções, 
para promoção da concorrência devem ser deixadas à discricionariedade dos legisladores. O 
Teste dos Três Passos não deve ser aplicado de maneira a salvaguardar práticas anti-
concorrenciaisou impedir o estabelecimento de um equilíbrio harmônico entre, de um lado, os 
interesses legítimos dos titulares de direitos de autor e, de outro, a concorrência (especialmente, 
concorrência em mercados secundários). 
 
- Um dos principais incentivos oferecidos pelo direito de autor aos titulares originários e 
subseqüentes de direitos é a compensação fixada com fulcro nas práticas de mercado. Assim, 
preços mais altos são aceitáveis se resultarem da concorrência de mercado. Sem embargo, isto 
não significa que apenas	  os preços fixados pelo mercado possam ser considerados 
“adequados” e proporcionais aos interesses dos titulares de direitos. A compensação fixada sob 
condições anti-concorrenciais é injustificável. 
 
Por conseguinte, quando os interesses de terceiros justificarem a introdução de limitações e 
exceções aos direitos de exclusivo, o Teste dos Três Passos não deve obstar o pagamento de 
compensação, em patamar abaixo daquele praticado pelo mercado. A compensação será 
intrinsecamente adequada, quando conservar incentivos suficientes para a contínua criação e 
disseminação de obras. A compensação, igualmente, será suficiente, quando a diferença entre a 
compensação concretamente fixada, em patamar abaixo daquele praticado pelo mercado e a 
compensação teórica, calcada nas práticas do mercado justificar-se por interesses de terceiros. 
 
OBJETIVOS	  
	  
O Teste dos Três Passos desempenha distintas funções em diferentes esferas regulatórias e 
sistemas legais. Internacionalmente, controla a autonomia estatal, quando da redação das 
exceções e limitações aos direitos de autor. Em âmbito doméstico, o Teste pode ser incorporado 
diretamente ou pode funcionar, exclusivamente, como um auxílio interpretativo das normas 
domésticas. 
 
A presente Declaração não busca eliminar tais diferenças. Ademais, não pretende limitar a 
liberdade e discricionariedade dos legisladores regionais e domésticos de permitir ou proibir 
determinadas limitações e exceções ou minar a alocação de competências, no que respeita a 
legislar sobre limitações e exceções. 
 
A regulação internacional econômica permite alcançar um equilíbrio entre interesses 
econômicos e sociais. O direito internacional da propriedade intelectual igualmente assinala a 
necessidade de equilíbrio. No campo do direito de autor, a presente Declaração propõe uma 
interpretação apropriadamente equilibrada do Teste dos Três Passos, de modo a permitir que as 
exceções e limitações ora existente nas legislações internas não sejam indevidamente 
restringidas, nem que a introdução de exceções e limitações adequadamente equilibradas seja 
obstada. 
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DECLARAÇÃO	  
	  
Os Signatários, 
 
- Reconhecendo que os regimes internacionais, regionais e nacionais de direitos de autor se 
fundam, com freqüência cada vez maior, no Teste dos Três Passos; 
 
- Considerando que certas interpretações do Teste dos Três Passos, adotadas na esfera 
internacional são indesejáveis; 
 
- Notando que, ao aplicarem o Teste dos Três Passos, os juízes e legisladores nacionais vêm 
sendo equivocadamente influenciados por interpretações restritivas do Teste; 
 
- Considerando desejável estabelecer a interpretação do Teste dos Três Passos, a partir de uma 
fundamentação equilibrada, 
 
Declaram: 
 
1.O Teste dos Três Passos constitui um todo indivisível. 
 
Os três passos do teste devem ser considerados conjuntamente, em uma avaliação geral e 
Abrangente 
 
2. O Teste dos Três Passos não exige que as limitações e exceções sejam interpretadas 
restritivamente, devendo ser interpretadas em consonância com seus objetivos e propósitos. 
 
3. A restrição do Teste às limitações e exceções dos direitos de exclusivo a certos casos 
especiais não impede, quando possível dentro do sistema legal a que se vinculam: 
 

(a) os legisladores de introduzirem limitações e exceções abertas, desde que seu escopo 
seja razoavelmente previsível; ou 
 
(b) os tribunais de, 
 
- aplicar limitações e exceções enunciadas em lei mutatis	  mutandis	  a circunstâncias 
factuaissimilares, ou 
 
-‐	  estabelecer novas limitações ou exceções. 

 
4. Limitações e exceções não conflitam com a exploração normal da matéria protegida, se 
 
- forem fundadas em interesses concorrentes importantes ou 
 
- tiverem o efeito de se contrapor a restrições não-razoáveis à concorrência, notadamente em 
mercados secundários, particularmente quando compensação adequada for assegurada, seja ou 
não por meios contratuais. 
 
5. Ao se aplicar o Teste dos Três Passos, devem-se tomar em consideração os interesses dos 
titulares originários de direitos, assim como os dos titulares subseqüentes de direitos. 
 
6. O Teste dos Três Passos deve ser interpretado de maneira a respeitar os interesses legítimos 
de terceiras partes, inclusive 
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- interesses derivados de direitos humanos e liberdades fundamentais; 
 
- interesses sobre competição, notadamente em mercados secundários; e 
 
- outros interesses públicos, sobretudo aqueles concernentes ao progresso científico, cultural, 
social ou ao desenvolvimento econômico. 
 
Iniciadores	  e	  coordenadores	  da	  Declaração:	  
	  
- Christophe Geiger, Professor Associado e Diretor do Centre for International Industrial 
Property Studies (CEIPI), Universidade de Estrasburgo, França; Pesquisador do Instituto Max 
Planck para a Propriedade Intelectual (Munique, Alemanha). 
 
- Reto M. Hilty, Diretor do Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual; Professor das 
Universidades de Zurique e Munique; 
 
- Jonathan Griffiths, Professor (Senior	  Lecturer), Faculdade de Direito de Queen Mary, 
Universidade de Londres, Reino Unido 
 
- Uma Suthersanen, Professora (Reader), Faculdade de Direito, Queen Mary, Universidade de 
Londres, Reino Unido 
 
Grupo	  de	  expertos	  que	  contribuíram	  para	  a	  redução	  da	  Declaração	  e	  que	  figuram	  
como	  os	  
primeiros	  signatários:	  
	  
- Valérie Laure Benabou, Professora e Diretora, DANTE Research Centre for Information 
Technology Law, Univesidade de Versailles/Saint Quentin, França 
 
- Lionel Bently, Professor e Diretor, Centre for Intellectual Property & 
Information Law, Faculdade de Direito da Universidade de Cambridge, Reino Unido 
 
- Thomas Dreier, Professor, Universidade de Karlsruhe; Diretor, Karlsruhe Institute of 
Technology, Alemanha 
 
- Séverine Dusollier, Professora e Chefe do Departamento de Direito da Propriedade Intelectual, 
Research Centre for Computer and Law, Universidade de Namur, Bélgica 
 
- Gustavo Ghidini, Professor, Faculdade de Direito da Universidade de Milão; Diretor do 
Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e comunicazioni, Luiss Guido Carli, 
Universidade de Roma, Itália. 
 
- Henning Große Ruse-Khan, Pesquisador, Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual, 
Alemanha 
 
- Bernt Hugenholtz, Professor e Diretor, Institute for Information Law, Universidade de 
Amsterdã, Holanda 
 
- Dionysia Kallinikou, Professora Associada, Universidade de Atenas, Grécia 
- Kamiel Koelman, Bousie Lawyers, Amsterdã, Holanda 
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- Annette Kur, Professora e Pesquisadora Sênior, Instituto Max Planck para o Direito da 
Propriedade Intelectual, Alemanha 
 
-Makeen Makeen, Lecturer, Faculdade de Direito, SOAS, Universidade de Londres, Reino 
Unido 
 
-Vytautas Mizaras, Professor Associado, Chefe do Departamento de Direito e Processo Civil, 
Faculdade de Direito, Universidade de Vilnius, Lituânia 
 
- Hector MacQueen, Professor de Direito Privado e Co-diretor, , AHRC Research 
Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, University de Edimburgo, 
Reino Unido 
 
- Gül Okutan Nilsson, Professor Assistente, Intellectual Property Law Research Centre, 
Universidade Istanbul Bilgi, Turquia 
 
- Alexander Peukert, Professor Assistente, Pesquisador, Instituto Max Planck para a Propriedade 
Intelectual, Alemanha 
 
- Jerome Reichman, Professor Titular da Cátedra Bunyan S. Womble, Faculdade de Direito da 
Universidade Duke, EUA 
 
- Jan Rosen Professor, Universidade de Estocolmo, Suécia 
- Jens Schovsbo, Professor, Departamento de Ciência Legal, Universidade de Copenhague, 
Dinamarca 
 
-Martin Senftleben, Professor de Propriedade Intelectual, VU University Amsterdam, 
Holanda 
 
- Fabrice Siiriainen, Professor da Universidade de Nice Sophia Antipolis, França 
- Paul L.C. Torremans, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Nottingham, 
Reino Unido 
 
- Elzbieta Traple, Professora, Universidade de Cracóvia, Polónia 
 
-Michel Vivant, Professor, Paris Institute for Political Studies („Science Po“), França 
- Rolf Weber, Professor da Universidade de Zurique, Suíça 
 
- Guido Westkamp, Senior Lecturer, Faculdade de Direito, Queen Mary, Universidade de 
Londres, Reino Unido 
 
- Raquel Xalabarder, Professora, Universidade Oberta de Catalunya, Barcelona, Espanha 
	  
Assistente	  de	  Projeto	  e	  pesquisa:	  
	  
Benjamin Bajon, Bolsista, Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual, Munique, 
Alemanha 
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II. Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres 
indisponibles du xxe siècle 
 

 
Code de la propriété intellectuelle  
Version à venir au 1 septembre 2012 

• Partie législative 
o Première partie : La propriété littéraire et artistique 

§ Livre Ier : Le droit d'auteur 
§ Titre III : Exploitation des droits 

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique 
des livres indisponibles 
 

Article L134-1  
 

On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 
2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement 
l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 

Article L134-2  
 

Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de 
communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de 
France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 
134-4, L. 134-5 et L. 134-6.  
 
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible 
dans la base de données.  
 
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 
132-17. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 

Article L134-3  
 

I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six 
mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par 
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une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, 
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.  
 
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre 
sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une 
durée limitée à cinq ans, renouvelable.  
 
II. ― Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la 
charge.  
 
III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :  
 
1° De la diversité des associés de la société ;  
 
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes 
dirigeants ;  
 
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;  
 
4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur 
répartition ;  
 
5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils 
soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre 
ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;  
 
6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les 
titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;  
 
7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles 
permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;  
 
8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes 
des ayants droit non parties au contrat d'édition.  
 
IV. ― Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des 
sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 321-13 un rapport rendant 
compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils 
soient ou non parties au contrat d'édition.  
 
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en 
œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.  
 
La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et 
recommandations.  
 
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des 
sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a 
formulées et des suites qui leur ont été données. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
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livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 
 

Article L134-4  
 

I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme 
imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I 
de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est 
notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après 
l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. 

Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2. 

Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut 
s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction 
ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est 
exercé sans indemnisation. 

II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent 
article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit 
apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en application de 
l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est 
supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction 
et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa 
du I de l'article L. 134-3. 

La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier 
alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 
 

Article L134-5  
 

A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, 
la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de 
représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de 
reproduction de ce livre sous une forme imprimée.  
 
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa 
décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.  
 
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de 
répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas 
mentionné à l'article L. 134-8.  
 
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.  
 
A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du 
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droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation 
est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit 
apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.  
 
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le 
délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une 
forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les 
conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.  
 
L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation 
d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre 
numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.  
 
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application 
des articles L. 132-12 et L. 132-17. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 
 

Article L134-6  
 

L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible 
notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée 
à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit 
livre sous forme numérique.  
 
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de 
répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la 
représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits 
définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.  
 
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de 
données mentionnée à l'article L. 134-2.  
 
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre 
concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de 
répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.  
 
La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre 
concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne 
peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée 
restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième 
alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
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Article L134-7  

 
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données 
prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité 
les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de 
délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article 
L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 

Article L134-8  
 

Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 
autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme 
numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit 
de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la 
première autorisation d'exploitation. 
 
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne 
recherche aucun avantage économique ou commercial. 
 
Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société 
de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. 

NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
 

Article L134-9  
 

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 321-9, les sociétés agréées 
mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des 
auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les 
bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être 
réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu 
au dernier alinéa de l'article L. 321-1.  
 
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de 
perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. 
NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi 
entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du 
livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la 
promulgation de la présente loi. 
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III.Projeto de Lei n.º 228/XII/1ª 

 

Regime Jurídico da Partilha de Dados Informáticos 

 

A caracterização de um conjunto de práticas de partilha de dados ou de obras culturais e 
artísticas como “pirataria”, “pirataria informática” e a sua tipificação como crime à luz da lei 
portuguesa tem vindo a evidenciar diversas insuficiências e contradições. Na verdade, a 
fiscalização de atos de partilha de dados digitalmente, é de extrema complexidade e levanta 
inúmeras preocupações sobre o direito à privacidade, não podendo ser desconsiderada a pressão 
que se vai sentindo para um poder e legislação “hipervigilantes” a pretexto do combate à 
“pirataria”.  

Por outro lado, a circulação de obras e criações, a difusão do conhecimento, das artes e da 
cultura, é em si mesma um elemento potenciador da criatividade, da elevação da consciência 
humana, individual e coletiva. O acesso à Cultura, às Artes, além de previstos na Constituição 
da República Portuguesa como direitos dos cidadãos, são instrumentos poderosos para o 
desenvolvimento, para a dinamização cultural e também social e económica. O livre acesso e 
fruição culturais são, por isso mesmo, comandos constitucionais cuja garantia é atribuída pelo 
texto constitucional diretamente ao Estado, nomeadamente através do artigo 78.º.  

Tendo em conta que a partilha de dados informáticos ou de obras culturais, sem fins comerciais, 
constitui uma forte expressão da difusão cultural e que a circulação de obras artísticas e culturais 
constitui, em si mesma, uma mais-valia social e económica para toda a sociedade – da que não 
se excluem artistas, autores e produtores – entende o Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português que incumbe ao Estado a regulação do regime de partilha de dados informáticos, 
salvaguardando o objetivo superior da livre circulação de conteúdos culturais e simultaneamente 
os interesses materiais e morais dos criadores e produtores.  

A criminalização da partilha de dados e de obras, particularmente por via telemática, além de se 
demonstrar cada vez mais ineficaz, é contraditória com os objetivos centrais da política cultural. 
Ou seja, a política cultural não deve assentar na proteção dos direitos de propriedade, 
sacrificando a fruição; mas sim na orientação de crescente massificação do acesso e fruição 
culturais, salvaguardando os direitos de propriedade intelectual. O regime jurídico de partilha de 
dados e obras que o PCP propõe através do presente Projeto de Lei reestrutura toda a forma 
como o Estado e a regulamentação intervêm na defesa do direito de propriedade intelectual.  

Na verdade, o PCP não propõe nenhuma supressão dos direitos de autor ou direitos conexos, 
antes abre a possibilidade de serem os autores a decidir se querem ou não proteger a sua obra de 
partilha não comercial, assim abandonando a conceção legal atual que cristaliza em torno da 
proteção do direito de autor e que a essa intenção sacrifica os principais objetivos políticos que 
o Estado deve promover: a livre criação, fruição e acesso. 

O presente Projeto de Lei estabelece a total legalidade das partilhas de dados informáticos, 
mesmo que comportem conteúdos protegidos por direitos de autor, na medida em que o Projeto 
de Lei reconhece a vantagem social da partilha não a contrapondo a uma suposta desvantagem 
por parte do autor. Na verdade, o autor/artista/produtor é beneficiado pela massificação do 
acesso ao seu trabalho, material e moralmente, na medida em que esse é o principal desejo da 
maior parte dos autores. Todavia, o facto de não se considerar antagónica a partilha livre com os 
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direitos dos autores/artistas/produtores, não significa que o PCP não considere a necessidade de 
remuneração de autores, artistas, criadores, produtores e outros titulares de direito de autor e 
direitos conexos. 

Nessa medida, o PCP propõe a compensação dos titulares de direitos de autor e direitos conexos 
que não proíbam a partilha de dados informáticos contendo obras ou partes de obras protegidas, 
compensação que será efetuada a partir do Fundo para a Partilha de Dados Informáticos 
constituído com as verbas resultantes da cobrança aos fornecedores de serviços de acesso à 
internet de uma contribuição mensal correspondente a € 0,75 por contrato de fornecimento de 
serviços de acesso à internet. 

A confusão entre partilha de dados – gratuita e sem fins comerciais – e “pirataria” tem 
beneficiado a linha política da censura, da hipervigilância, da punição, mesmo quando estas se 
demonstram prejudiciais à livre circulação de obras, representam elevados custos e se provam 
socialmente ineficazes. O Projeto de Lei do PCP vem propor que, finalmente, se separem os 
conceitos de “partilha” desinteressada de dados e os conceitos de “contrafação”, “pirataria”, na 
medida em que os últimos ficam associados exclusivamente a reproduções e cópias ou partilhas 
não autorizadas de dados e conteúdos protegidos por direito de autor quando efetuadas com fins 
comerciais. Ora, no que toca à partilha de dados informáticos, como hoje se conhece, não existe 
benefício para quem disponibiliza o ficheiro a não ser o de poder ser retribuído, obtendo outro 
ficheiro que antes não possuía. Se na “pirataria” existe uma extração e apropriação ilegítima de 
uma mais-valia material sobre uma obra de que o “pirata” não é detentor, o mesmo não se 
poderá dizer na mera partilha não comercial.  

Todavia, há um benefício cultural para quem partilha e um benefício material de facto para os 
fornecedores de serviços de acesso à internet (FSI). Ou seja, existe de facto a apropriação 
ilegítima de uma mais-valia sobre os conteúdos que circulam por via telemática, mas não por 
parte do utilizador. O utilizador, para todos os efeitos, paga um serviço. Na verdade, o problema 
não reside em estarem disponíveis conteúdos gratuitamente, porque não estão: o utilizador paga 
o acesso a um conjunto de conteúdos mas essa verba fica inteiramente retida nos FSI, que se 
apropriam assim de uma mais-valia substantiva de obras sobre as quais não possuem direitos. É 
claro que não são os FSI os responsáveis pela colocação de conteúdos protegidos de autor em 
linha, mas são objetivamente os principais beneficiados financeira e economicamente. 

Assim, tendo em conta os diversos aspetos e eventuais antagonismos de interesses, o presente 
Projeto de Lei visa precisamente ultrapassá-los, assumindo como principal objetivo a difusão e 
fruição culturais livres, sem esquecer a necessidade de salvaguardar os titulares de direitos de 
autor. 

É importante referir que o sistema ora proposto é voluntário, sendo que nenhum 
autor/artista/produtor é obrigado a aceitar a livre partilha das suas obras, sendo que apenas é 
remunerado aquele titular de direitos que aceite essa partilha.  

Apesar de Portugal ser um dos países europeus onde o acesso à banda larga é mais caro, 
existiam no País, em Dezembro de 2011, 2,19 milhões de utilizadores de internet através de 
tecnologias fixas e 2,9 milhões através de tecnologias móveis. Assim sendo, o valor da receita 
angariada através do regime proposto pelo PCP poderá atingir um valor aproximado de 46 
milhões de euros anuais, sendo 13,8 milhões de euros afetos diretamente ao apoio às artes e à 
produção cinematográfica, restando 32,2 milhões de euros para distribuir pelos autores, 
intérpretes e produtores. 
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A presente proposta do PCP afirma-se como profundamente inovadora na abordagem às 
questões da partilha informática de conteúdos culturais e artísticos e é apresentada por este 
Grupo Parlamentar como um contributo - que entende o PCP, valioso – para ultrapassar um 
conjunto de insuficiências do atual regime legal de penalização e criminalização de atos que em 
nada justificam esse enquadramento legal, bem como assegurar uma justa distribuição dos 
benefícios gerados pela partilha de obras culturais e artísticas, sem esquecer o objetivo 
primordial consagrado na Constituição e com o qual o PCP se identifica plenamente: “Todos 
têm direito à fruição e criação cultural”. Para tal, “incumbe ao Estado incentivar e assegurar o 
acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as 
assimetrias existentes no país em tal domínio. 

 
Nestes termos, ao abrigo da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do 
artigo 8.º do Regimento da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta o 
seguinte Projeto de Lei: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei estabelece o regime jurídico da partilha de dados informáticos que contenham 
obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

1 – A presente lei aplica-se a todas as transações gratuitas e sem fins comerciais, diretos ou 
indiretos, realizadas por via telemática, de dados informáticos que contenham obras ou parte de 
obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos que tenham sido 
previamente publicadas, editadas comercialmente ou colocadas à disposição do público com o 
consentimento dos respetivos titulares e cuja partilha não tenha sido por estes expressamente 
proibida. 

2 – Excluem-se do âmbito da presente lei os programas informáticos e as publicações 
periódicas. 

 

Artigo 3.º 

Definições 

1 – Para os efeitos previstos na presente lei, entende-se por: 

a) Disponibilização de dados informáticos: a disponibilização por meios telemáticos de 
dados informáticos que contenham obras ou parte de obras protegidas pelo Código do 
Direito de Autor e Direitos Conexos; 

b) Aquisição de dados informáticos: a aquisição, por via telemática, de dados 
informáticos que contenham obras ou parte de obras protegidas pelo Código do 
Direito de Autor e Direitos Conexos; 
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c) Partilha de dados informáticos: a disponibilização e aquisição de dados informáticos, 
definidas nos termos das alíneas anteriores; 

d) Plataforma de partilha: o meio telemático que permite a realização da partilha de dados 
informáticos. 

2 – Para os efeitos previstos na presente lei, aplicam-se subsidiariamente os conceitos e 
definições estabelecidos no Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. 

 

Artigo 4.º 

Partilha de dados informáticos 

1 – É permitida a partilha gratuita e sem fins comerciais de dados informáticos que contenham 
obras ou parte de obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos cuja 
partilha não tenha sido expressamente proibida pelos respetivos titulares de direitos. 

2 – Para os efeitos previstos no número anterior podem ser utilizadas plataformas de partilha, 
independentemente da localização do seu alojamento físico. 

3 – A obtenção de obras através da partilha de dados informáticos não prejudica a necessidade 
de obtenção da autorização por parte dos titulares do direito de autor e dos direitos conexos para 
a sua comunicação, execução ou reprodução pública, aluguer ou  qualquer forma de utilização 
ou exploração comercial. 

 

Artigo 5.º 

Compensação dos titulares de direitos de autor e direitos conexos 

1 – Os titulares de direitos de autor e direitos conexos que não tenham expressamente proibido a 
partilha de dados informáticos que contenham as suas obras ou partes delas têm direito a auferir 
uma compensação correspondente, sem prejuízo de outras compensações a que tenham direito. 

2 – A compensação dos titulares de direitos de autor e direitos conexos pela partilha de dados 
informáticos é da responsabilidade das entidades de gestão coletiva de direitos, nos termos a 
definir por cada entidade em regulamento próprio, presumindo-se a universalidade de 
representação nos termos estabelecidos no Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. 

 

Artigo 6.º 

Fundo para a Partilha de Dados Informáticos 

1 – Para os efeitos previstos no artigo anterior é constituído um Fundo para a Partilha de Dados 
Informáticos. 

2 – O Fundo é constituído pelas verbas resultantes da cobrança aos fornecedores de serviços de 
acesso à internet de uma contribuição mensal de € 0,75 por contrato de fornecimento de 
serviços de acesso à internet. 

3 – O valor da contribuição referida no número anterior é atualizado, por Despacho do membro 
do Governo responsável pela área da Cultura, em julho de cada ano à taxa de inflação 
anualizada verificada pelo Instituto Nacional de Estatística no mês anterior. 
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5 – A contribuição referida no número 2 não pode ser repercutida no preço do serviço prestado 
ao utilizador final, sendo assumida pelos fornecedores de serviço de acesso à internet. 

6 – A manutenção e gestão do Fundo é da responsabilidade do membro do Governo responsável 
pela área da Cultura, nos termos previstos em regulamento próprio. 

 

Artigo 7.º 

Distribuição das verbas do Fundo para a Partilha de Dados Informáticos 

1 – As verbas anuais do Fundo são distribuídas da seguinte forma: 

a) 70% para as entidades de gestão coletiva de direitos; 

b) 30% para o orçamento de investimento da Direção-Geral das Artes e do Instituto do 
Cinema e do Audiovisual, para atribuição no âmbito dos concursos de apoio às artes e 
à produção cinematográfica.  

2 – A verba prevista na alínea a) do número anterior é distribuída da seguinte forma: 

a) 40% para as entidades de gestão coletiva de direitos de autores; 

b) 30% para as entidades de gestão coletiva de direitos de intérpretes; 

c) 30% para as entidades de gestão coletiva de direitos de produtores e editores. 

 

Artigo 8.º 

Proibição da partilha de dados informáticos  

1 – Os titulares de direitos de autor e direitos conexos podem proibir a partilha de dados 
informáticos que contenham obras ou parte de obras que sejam objeto dos seus direitos. 

2 – A proibição prevista no número anterior é declarada expressamente, pelos titulares de 
direitos de autor e direitos conexos ou seus representantes, da seguinte forma: 

a) para as obras anteriores à entrada em vigor da presente lei: por declaração do titular do 
direito de autor ou direito conexo dirigida ao membro do Governo responsável pela 
área da Cultura; 

b) para as obras posteriores à entrada em vigor da presente lei: por declaração do titular 
do direito de autor ou direito conexo dirigida ao membro do Governo responsável pela 
área da Cultura ou explicitada nos originais da obra. 

3 – No caso de obras relativamente às quais exista mais do que um titular de direitos de autor e 
direitos conexos, a proibição por um deles impede a partilha da obra e determina o dever de 
indemnizar os restantes pelos benefícios cessantes. 

4 – A listagem das obras cuja partilha por dados informáticos esteja proibida é disponibilizada 
de forma permanente, pública e atualizada pelo membro do Governo responsável pela área da 
Cultura. 

5 – Os titulares de direitos de autor e direitos conexos que proíbam a partilha de dados 
informáticos de obras ou parte de obras que sejam objeto dos seus direitos ficam impedidos de 
receber a compensação prevista no artigo 5.º na proporção correspondente às obras cuja partilha 
esteja proibida. 
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Artigo 9.º 

Fiscalização 

1 – A fiscalização do cumprimento da presente lei cabe à Inspeção-Geral das Actividades 
Culturais. 

2 – Para os efeitos previstos no número anterior, a Autoridade Nacional de Comunicações 
fornece à Inspecção Geral das Actividades Culturais, anualmente, os dados relativos ao número 
de contratos de fornecimento de serviços de acesso à internet, através de tecnologias móveis e 
fixas. 

 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor e regulamentação 

1 – A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 

2 – O prazo para entrega da declaração prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º termina 60 
dias após a publicação da presente lei. 

3 – O regulamento previsto no n.º 6 do artigo 6.º é aprovado pelo membro do Governo 
responsável pela área da Cultura por Portaria no prazo de 60 dias após a publicação da presente 
lei, ouvidas as entidades de gestão coletivas de direitos para o efeito. 

 
 

 
Assembleia da República, 4 de Maio de 2012 

 
Os Deputados,  

 
MIGUEL TIAGO; JOÃO OLIVEIRA; ANTÓNIO FILIPE; BERNARDINO SOARES; JOÃO 
RAMOS; JOSÉ LOURENÇO; JERÓNIMO DE SOUSA; HONÓRIO NOVO; RITA RATO; 

FREANCISCO LOPES; PAULA SANTOS; PAULO SÁ 
 


