
Fotocópias
tramam dono

doCopianço
Crime Dono de estabelecimento foi

acusado de usurpação de direitos de autor

CARLOS RODRIGUES UMA

O negócio de fotocópias de Samir
Karáprosperou até ao diaque dois
agentes da PSP lhe entraram pelo
estabelecimento comercial Talvez

convencido de que erammais dois
clientes o funcionário Sérgio Silva
continuou a fotocopiar o manual
Direito 12 ano deAlmerinda Di
nis EvangelinaHenriques eMaria
IsidraContreiras Só que teve azar
SamirKará o proprietário do esta
belecimento comercialCopianço
foi constituído arguido e este mês
acusado de um crime de usurpa
ção de direitos de autor
A acusação do Departamento

de Investigação e Ação Penal de
Lisboa se não forpioneirano que
diz respeito aos estabelecimentos
de fotocópia é uma raridade co
mo admitiuaoDNumprocurador
daquele departamento do Minis

tério Público Quando entraram
no Copianço os agentes da PSP
além do manual de Direito 12°
anoelencaram umasérie dema

nuais fotocopiados comoADre
nagemLinfáticaManualClássica
IntroduçãoàEstatística entre ou
tras todas ligadas ao ensino Se
gundo a acusação o arguido quis
e conseguiu tirar fotocópias de
obras literárias e científicas prote
gidas as quais cede a terceiros
mediante contrapartidamonetá
ria sem conhecimento ou autori

zação dos autores ou editores
A reprodução de livros segun

do um estudo apresentado este
ano pelaAssociação Portuguesa
de Editores e Livreiros APEL
causa umprejuízo na ordem dos
67 57 milhões de euros quase o
dobro do volume de negócios da
edição e davenda a retalho que é
contabilizado em 35 50 milhões
de euros A cópia ilegal reflete

uma perda de 11 35 milhões de
euros para o Estado em receitas
fiscais nomeadamente em IVAe
IRC conclui omesmo estudo que
foi apresentado na Feira do Livro
de Lisboa

Neste contexto os editores e li
vreiros já exigirama revisão da le
gislação existente a criação de
novas leis e um tribunal especia
lizado para julgar casos de usur
pação do direito de autor e dapro
priedade intelectual lê se no do

cumento que será hoje divulgado
De acordo com o estudo 94 dos
alunos recorrem a fotocópias que
são disponibilizadas pelo estabe
lecimento escolar pelas lojas e
centrosde fotocópias e através da
Internet

As fotocópias conclui o inqué
rito constituem45 das fontes de
estudo dos alunos Os métodos

mais utilizados passampor deixar
livros para fotocopiar de um dia
para o outro
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