
 

 

N/Ref. 51/14                                          Angra do Heroísmo, abril de 2014 

 
Assunto: EXCEÇÃO NO PAGAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR. 

  
Caro Associado, 

 

Já conhece a nova exceção no pagamento de Direitos de Autor? 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º15 

/2013, de 16 de Dezembro, que veio considerar que a aplicação a um televisor, de aparelhos 

de ampliação do som (altifalantes ou instrumentos análogos), difundido por canal de televisão, 

em estabelecimento comercial, não configura uma utilização da obra transmitida, pelo que o 

seu uso não carece de autorização do autor do mesmo, não integrando consequentemente 

essa prática o crime de usurpação, pelos arts. 149.º, 195.º e 197.º do Código do Direito de 

Autor e dos Direitos Conexos. 

 

O Tribunal Constitucional veio decidir relativamente às situações em que os estabelecimentos 

comerciais abertos ao público geral, que tenham o televisor a difundir um programa televisivo 

e no entanto são ligadas colunas de som, que não fazem parte do aparelho e que servem 

apenas para amplificar e distribuir o som pelo estabelecimento. 

 

Nestas situações, em que as colunas de som são ligadas ao televisor e que não fazem parte 

deste, ou seja não integram originariamente no mesmo, não são consideradas como material 

diferente do que já vem instalado normalmente nesse tipo de aparelhagem, uma vez que 

qualquer televisor contém necessariamente o material adequado para difundir o som pelo 

ambiente. 

 

Desde modo, as colunas não produzem qualquer função nova, o que elas fazem é apenas 

ampliar e distribuir o som que o televisor difunde por todo o espaço do estabelecimento, 

sendo a função delas apenas a de melhorar a captação do som. 

 

Haverá apenas reutilização da obra se foram empregues meios técnicos que recriem de 

qualquer forma a difusão da obra, produzindo assim um espetáculo diferente do que é 



 

 

radiodifundido. Apenas nestas situações é que se verifica a obrigação de pagar uma taxa à 

sociedade portuguesa dos autores. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do acórdão que poderá consultar em www.dre.pt ou 

no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1397746084.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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