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Título: Dimensões jusautorais e tributárias da compensação equitativa no âmbito da cópia 

privada 

 

 

RESUMO 

 

 Pretende-se percorrer um trilho bipartido na perscrutação do tema em estudo. Em 

primeira linha, uma aproximação a questões gerais do Direito de Autor, abordagem que como 

bem se compreenderá, nunca poderá ser demorada. Desde logo, por não caber um 

esquadrinhamento profundo a tais questões num trabalho de investigação realizado no âmbito 

do Direito Tributário e Fiscal; e porque sempre seria redundante e repetitivo fazê-lo nesta sede, já 

que abundam obras completíssimas especialmente dirigidas à exploração de todas as 

minudências subjacentes ao assunto. Nesta medida, servirá a primeira parte de enquadramento 

ao desenvolvimento subsequente, e de introdução a conceitos base, cuja assimilação se firma 

como imperiosa na compreensão da matéria objeto da segunda parte. Assim, leva-se a cabo o 

supradito labor perfunctoriamente e não sob as vestes de um verdadeiro tratado. 

A segunda fase deste estudo, leva em linha de conta a utilização livre, mormente a cópia 

para fins exclusivamente privados, e o tributo pago a título de “compensação equitativa”, em 

virtude daquelas reproduções. A regulamentação atualizadora, que teve recentemente lugar, 

levou a uma contenda de grande relevo entre consumidores, autores, produtores, industriais do 

setor e legislador. A razão geradora de tal debate no seio da sociedade portuguesa, e que deve 

aqui ser o ponto central de discussão, prende-se com uma, pelo menos aparente, insubmissão 

de tal regulamentação a princípios fiscais básicos, e até à desacreditação da mais elementar 

justiça. Aliás, e em boa verdade, é esta a pedra de toque - todos pagam o tributo, mesmo que 

nada copiem. A cuidada perquirição da enformação doutrinária e legal do instituto da cópia 

privada, a discorrência da recente atualização normativa nesta matéria, com recurso à 

dissecação do seu objeto, das suas lacunas e imperfeições, e do respetivo estudo de Direito 

Comparado, é a trave mestra do presente trabalho. Será mister a formulação de alternativas: 

acautelar por um lado o direito que, de facto, há-de sempre assistir ao criador, de ser 

recompensado pelo seu contributo intelectual; por outro, em homenagem à justiça fiscal, fazer 

impender sobre quem, pelo menos tendencialmente, efetivamente copia dados protegidos pelo 

Direito, o respetivo desfalque patrimonial que resulta da tributação. 
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Title: Copyright and tax dimensions of the equitable compensation levy under the private copy 

 

 

ABSTRACT 

 

We intend to follow a bipartite path in the decomposition of the topic at study. At first, an 

approach to general matters regarding copyright issues, although as it is easy to understand, that 

approach cannot be long. Firstly, because a deep analysis of such issues would not fit in a work 

carried out under the Tax Law; and it would always be redundant and repetitive to do it in this 

place since very complete works specially guided to the exploration of all the details under the 

subject abound. To that extent, the first part will serve as the framework for the subsequent 

development, as an introduction to basic concepts, which assimilation must be seen as 

imperative in the comprehension of the matter that serves as the object for the second part. As 

so,  we labor in the aforesaid, not under the apparel of a treaty, but in a lighter way instead. 

The second phase of this study takes into account the “free use”, namely the 

reproduction for private uses and the fee paid under the “equitable compensation" relating to 

that ambit. The law update that recently took place, led to a controversy of great importance 

among consumers, authors, producers, industrials and legislator. The reason for generating such 

debate amidst the Portuguese society, and the one that shall be the central aspect of the 

discussion, has to do with an, at least apparent, recalcitrance of such regulation to basic fiscal 

principles and even with the absence of the most elementary justice. In fact, this is the 

touchstone - everyone pays the fee, even if copying anything. Careful dissection of the doctrinaire 

and legal frame regarding the private copy, the expatiation of the recent normative update, 

working on its object, its shortcomings and imperfections and the study of Comparative Law is 

the cornerstone of this work. The formulation of alternatives will be mister: Beware, on one hand, 

the right that, in fact, the creator must always have, to be rewarded for their intellectual input; 

secondly, honoring the fiscal justice, make, at least tendentiously, the respective asset 

embezzlement resulting from taxation affect the only the ones who actually copies data protected 

by the Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 

Fernando Pessoa 

 

 

Criar deriva do latim creare: fazer, produzir. O Homem é, naturalmente, um ser criativo. 

Nas palavras do psicólogo britânico Philip Vernon1 a criatividade refere-se à capacidade de 

idealizar, descobrir, executar invenções e objetos artísticos, originais e aceites como valiosos. 

Daqui se retiram os dois fios condutores para a compreensão do processo criativo humano: a 

produção criativa é inédita, sem precedentes, singular e, cumulativamente, valiosa, no sentido 

de útil, frutífera e proficiente para o mundo tecnológico, artístico ou científico. Aliás, daqui 

resultará a dignidade necessária para que uma criação possa cair na alçada de proteção do 

Direito. 

Vive, porém, em toda a pessoa humana, a capacidade, ou melhor, o desígnio de imitar, 

de replicar o comportamento de outrem2 3. E trata-se, em nossa opinião, de um desígnio, por ser 

este, porventura, o primordial modo de aprendizagem social. Não fosse a imitação e a 

transferência de informação entre gerações no tocante à língua, cultura e tradições não 

subsistiria. Não menos veraz, é a possibilidade da utilização por parte de um individuo da 

faculdade de imitar, com vista a obter para si mesmo vantagens observadas no comportamento 

bem-sucedido ou altamente apreciado de um semelhante. Aqui, já no sentido usurpador e 

                                                
1 O autor leva a cabo um aprofundado trabalho sobre a relevância dos fatores genéticos e dos fatores do meio nas apetências criativas.  Veja-se 

VERNON, Philip, “The nature-nurture problem in creativity”, in GLOVER, John, et al, (editores), Handbook of Creativity, Nova Iorque, Plenum 

Press, 1989. 

2 Em linha com Sousa e Silva (cfr. SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial. Noções Fundamentais, Porto, Coimbra Editora, 2011, p. 9). Em 

sentido diverso, a visão da imitação de Oliveira Ascensão, que considera a capacidade imitativa humana de forma menor, pertencente a todo e 

qualquer animal e não como uma idiossincrasia única e relevantíssima da pessoa humana (v. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito de Autor e 

Direitos Conexos, Lisboa, Coimbra Editora, 1992, p. 11). 

3 É motivo de aceso debate no seio da comunidade de psicólogos e neurocientistas a questão da imitação como capacidade única do ser 

humano e, portanto, inexistente nos demais animais. Se não pode haver dúvidas quanto ao facto de alguns animais conseguirem, de facto, 

copiar ações simples, por mera observação, questão diferente é saber se possuem a faculdade de imitar comportamentos complexos, memorizá-

los e aprender por essa via. Veja-se a este propósito, e para mais desenvolvimentos, por não ser esta a sede própria para o assunto, ZENTALL, 

Thomas, Imitation in Animals: Evidence, Function, and Mechanisms, in Cybernetics and Systems: An International Journal, 2001 (disponível em 

http://www.uky.edu/~zentall/pdfs/12.pdf, sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015).  
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facilitista, de arrecadação pessoal de proventos e benefícios injustificados por via da utilização 

abusiva da criação de outra pessoa.  

Ora, a natural limitação inerente à capacidade de criar e a consequente maior 

propensão criativa de determinadas pessoas em relação a outras, proporciona uma vivência 

societária baseada na tendencial imitação dos indivíduos mais criativos, inferência sobremaneira 

mais evidente num mundo globalizado e em vertigem tecnológica como aquele em que vivemos. 

Surgem daqui duas decorrências às quais cabe fazer referência. 

Por um lado, a repressão da imitação. Por outro, a tutela da criação. Protegê-la é 

sinónimo de outorga de um monopólio de exploração das vantagens económicas de determinada 

obra4, ao respetivo criador, excluindo daqueles benefícios os restantes membros da sociedade e 

concedendo-os, em exclusivo, àquele que concedeu o efetivo contributo criativo. Decorre deste 

monopólio uma desvantagem evidente: a liberdade da sociedade em usufruir de obras criativas 

choca irremediavelmente com o exclusivo do criador, coartando a possibilidade de usufruto da 

criação aos demais. Destarte, surge o desafio de conseguir conciliar o direito à remuneração 

que, de facto, deve conceder-se ao criador, por um lado, e, por outro, permitir a fluidez 

comunicadora, fazendo do exclusivo uma concessão atribuída apenas de modo indispensável e 

contido5.   

 Isto posto, é evidente que da outorga do monopólio referido hão-de resultar vantagens 

económicas para o criador. Neste âmbito, a pedra de toque reside nas quantias devidas ao 

abrigo da utilização de obras protegidas pelo Direito de Autor. Na verdade, a utilização de obra 

intelectual, pelo menos em público6, carece de autorização e correspondente pagamento em 

contrapartida, sob pena de preenchimento do tipo legal de crime de usurpação, previsto e 

punido nos termos dos arts. 195.º e 197.º do CDADC. 

É nesta linha de utilizações de obras protegidas que deve ser trazido à colação, na 

segunda parte desta dissertação, aquele que constitui o busílis deste estudo, o art. 82.º do 

CDADC, cuja regulamentação consta da Lei n.º 62/98 de 1 de Setembro, recentemente alterada 

pela Lei n.º 49/2015. Prevê-se no referido normativo a “compensação equitativa” devida aos 

                                                
4 É evidente que uma obra apenas pode ser admitida como artística e, por essa via, com importância justificadora deste tipo de proteção jurídica, 

se encerrar valor e significado assinaláveis, sob pena de levantar barreira intransponível à expressão e comunicação humanas. Neste sentido, o 

ponto abordado supra, referente ao processo criativo inédito e valioso. 

5 Outra técnica de “suavização” dos malefícios monopolistas, que em fase mais adiantada se abordará, é a figura da transitoriedade dos 

exclusivos. 

6 Repare-se que ao adquirir, por exemplo, um CD, o consumidor arroga-se o direito de tocá-lo em privado. Apenas terá a faculdade o fazer em 

público - no seu estabelecimento, num festival - mediante a competente autorização. 
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autores pelas cópias privadas que das suas obras se levem a cabo. Pelo que importa, desde 

logo, relevar ponto que constitui incontendível factualidade: o carrossel tecnológico patente nos 

dias correntes, com a reiterada ocorrência, a velocidade vertiginosa, de novos aparatos das 

tecnologias da informação, que não parece deixar espaço para que o legislador o consiga 

acompanhar. E se, em nossa opinião, sucede o descrito por natural impossibilidade de 

regulamentar o ainda inexistente, certo é também que, e em certa medida, tal realidade se 

verifica por negligenciada parcimónia na emanação de normas reguladoras desta matéria, que 

se mostra lenta e por vezes inaceitavelmente desfasada da realidade7.  

E neste quadro, a lei que apenas previa a compensação por cópia privada com recurso a 

meios analógicos, como a fotocopiadora, o CD e a cassete, caiu em evidente desatualização, por 

não contemplação de cópia privada por meio de aparatos digitais8. É nesta senda que surge a 

Nova Lei da Cópia Privada que, com vista a pôr cobro a esta realidade, levou a cabo um amplo 

alargamento do âmbito de incidência de um tributo9, por forma a estendê-lo aos dispositivos de 

armazenamento digital, maxime tablets, smartphones, pens usb, discos rígidos, tendo por base a 

eventualidade de tais sistemas serem usados para copiar dados protegidos. A querela que 

acompanhou toda a discussão e aprovação da lei10, não só no púlpito legislativo, mas 

perpassando toda a sociedade portuguesa, prende-se (pelo menos alegadamente) com uma 

base enraizada fragilmente num quadro de equidade e eficiência exigível no contexto de 

desenvolvimento tecnológico nacional, com traços avessos aos princípios fiscais básicos que 

enformam o nosso ordenamento jurídico, e até, quiçá, nos princípios gerais de justiça (e 

justeza11), como em sede própria se verá. 

                                                
7 Repare-se, a título exemplificativo, que a 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, foi emanada há mais de uma década.	

8 Não deixa de ser paradoxal pensar que se possa já dar um largo passo no caminho da desatualização: pensemos, a propósito, no recente 

sistema de armazenamento em nuvem (cloud storage), que introduz um sistema de memória em rede, desconsiderando o suporte físico, tema 

que se abordará em momento adequado. 

9 Dizemos tributo, mas devemos desde já trazer à colação a controvérsia que envolve tal qualificação e que se abordará na Parte derradeira deste 

estudo. 
10 Tal foi a dissonância que, antes de ser promulgado como lei, o decreto foi confirmado pelo Parlamento, depois de ter visto a braços com um 

veto presidencial. 

11 Porque mesmo justa há-de ser conveniente e exata. Só assim a lei fará, em nossa opinião, homenagem a uma Justiça com Justeza.	
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CAPÍTULO I 

Breve Resenha da Evolução Histórica do Direito de Autor12 

 

 

 

1. Os primeiros laivos de proteção jusautoral 

 

 Uma resenha histórica do Direito de Autor, como a que se pretende, inicia-se, 

evidentemente, pelo apelo aos resquícios mais distantes da tutela jusautoral, recuando à 

Antiguidade. Deve, contudo, sempre ser tido em devida conta que, por todas as circunstâncias 

técnicas, demográficas e jurídicas de uma era tão apartada da nossa, o Direito de Autor não se 

reconduzia ainda a um verdadeiro instituto jurídico sedimentado, mas antes a meros laivos 

vestigiais de uma proteção jurídica ainda débil. 

 Neste seguimento, os primeiros vestígios do que viria a ser um verdadeiro ramo de 

Direito, podem ser buscados, desde logo, na Ásia Menor13, no seio de famílias nómadas, que 

cantavam canções e estórias em espetáculos itinerantes, considerando-se, por via do costume, 

que aquelas estórias e canções eram verdadeira pertença daqueles clãs, pelo que a reprodução 

das cantigas de determinada família por terceiros seria definido como um roubo14. De modo 

semelhante, na Grécia Antiga, a poesia oral recitada por determinada companhia considerava-se 

na sua posse, sendo a ela reservada em exclusividade a sua recitação15.  

                                                
12 O Direito de Autor experimentou um longo e complexo processo evolutivo ao qual não podia deixar de se dar voz num estudo com um pendor 

marcadamente jusautoral. No entanto, não pretende este capítulo constituir-se como um tratado da sua história. Propõe-se, contrariamente, 

como uma verdadeira resenha que serve o propósito de introduzir o tema do Direito de Autor e das suas decorrências, começando por projetar 

como se foi revelando na vivência dos indivíduos ao longo dos tempos, e do modo como a disciplina jurídica se foi ocupando da sua tutela, 

concomitantemente outorgando um regime mais protecionista, por apelo aos principais marcos históricos que transfiguraram laivos primitivos de 

proteção jurídica num verdadeiro ramo de Direito autónomo de incontendível relevância. 

13 A protrusão ocidental da Ásia, que compõe a hoje a maior parte da República da Turquia. 

14 Cfr. FROHNE, Renate, Wider di papierene Weisheit, odr: das Gespür für so etwas wie «geistiges Eigentum». Urheberrcht um Griechnland der 

Antike?, UFITA 129, 1995, p. 53-68 apud MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, Direito de Autor, Coimbra, Almedina, 2011, p. 17. 

15 Ibidem.	
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 Contudo, a mais vincada demonstração de tutela de direitos autorais seria a atribuição 

de ilicitude ao plágio. Plágio deriva do latim, mostrando-se, porém, curiosa a evolução da 

palavra, no caminho trilhado até adquirir o sentido que hoje lhe conhecemos. Neste particular, 

deve ser dado especial relevo à Lex Fabia ex plagiariis, datada do século I a.C., que 

curiosamente nada tinha que ver com tutela do Direito de Autor, ocupando-se, ao invés, de 

tutelar o problema de atribuição da propriedade das crias de animais furtados e de filhos de 

escravas roubadas. A palavra adquiriria o significado protetivo da obra quando, no século V, o rei 

irlandês Diarmait mac Cerbaill condenou um homem por apropriação ilícita de um conjunto de 

salmos de um seu velho professor, sem a devida autorização. Ficariam para a história as suas 

sugestivas palavras: “To every cow her calf, and consequently to every book its copy”16. Todavia, 

surge documentada uma explicação alternativa para a evolução semântica do termo, por apelo à 

contenda entre Martial e Fidentinus, este último acusado pelo primeiro de plagiarius (ou seja, de 

ser ladrão de escravos), por ter apresentado poemas da autoria do primeiro como sendo seus17. 

 No Direito Romano reconhece-se o autor como dominus, assim como se conhecem 

referências àquele que se dava a conhecer, usurpadoramente, como o legítimo criador, como fur 

(existindo ecos de dúvida quanto à possível decorrência da palavra furto daquela denominação). 

Ora, é no seio da doutrina romana que começa a surgir, pela primeira vez, designadamente num 

texto de Séneca, a destrinça entre a propriedade incorpórea sobre uma obra (mormente da 

criatividade nela vertida), e o seu suporte físico (cópia). No entanto, o regime jurídico das obras 

intelectuais seria genericamente equiparado àquele atribuído a questões de propriedade, em 

desconsideração pela imaterialidade e intangibilidade dos bens em questão, a sua principal 

característica distintiva, pelo que não se afigura ainda legítimo falar-se de uma verdadeira tutela 

autoral no Direito Romano.  

 

 

                                                
16 Na sua obra The Chalice of Blood: A Mystery of Ancient Ireland, Peter Tremayne faz alusão à famosa história: “‘The story is well known’, 

Cumscrad returned dismissively. ‘Colm Crimthain, whom you call Columba, went to stay with Finnén at the abbey of Maghbhile’, explained 

Fidelma. ‘Finnén had a copy of a gospel from the abbey of the Blessed Martin and Colm coveted it. So each night he went to the abbey library 

and copied the gospel. Finnén discovered what he was doing and took his complaint to the High King Diarmait mac Cerbaill and his Chief Brehon. 

The judgment was given that as every calf belong to its cow, so every copy belongs to its original. In making a copy without permission, he was in 

fact stealing the book’ (v. TREMAYNE, Peter, The Chalice of Blood,: A Mistery of Ancient Ireland, Nova Iorque, Minotaur Books, 2011, p. 224). 

17 Em abono da verdade, as primeiras demonstrações de condenação do plágio podem ser buscadas ainda mais precocemente, na Antiga 

Grécia. Com efeito, no Tratado de Arquitectura, de Vitrúvio, pode ler-se o relato da descoberta de uma imitação num concurso literário em 

Alexandria, tendo os seus autores sido punidos por furto.   
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 2. O Direito de Autor na Idade Média, o advento da imprensa e a concessão de 

privilégios 

 

Estava ainda distante o dia em que o génio de Johannes Gutenberg18 tornava possível a 

impressão em série e já por toda a Europa o labor extraordinariamente penoso dos monges 

copistas permitia, ainda de modo residualíssimo, a cópia de obras, reservadas aos ricos e 

poderosos, numa época em que a instrução era ainda um verdadeiro luxo ao alcance de uma 

escassa franja da sociedade19. Evidentemente, a reprodução de obras era tão limitada e 

exclusiva, que sempre seria inócuo instituir um Direito que protegesse a criação artística, 

simplesmente por desnecessário e inefetivo. Por essa razão, a proteção jurídica não se 

reconduzia ainda à tutela da criatividade do autor, mas antes à tutela do valor da reprodução 

material, por via da mera atribuição do direito de propriedade sobre o suporte físico20. 

 Tudo muda quando surgem os meios mecânicos que substituem o punho humano na 

reprodução de obras. Coloca-se como nunca, na equação, o lucro, e são lançados os dados para 

a criação de um direito protetor da obra criativa. De facto, com a invenção da imprensa, a cópia 

e a disseminação de obras atinge uma celeridade até então desconhecida. À necessidade de 

tutelar o valor de mercado, aliou-se o receio das classes superiores de nobres na propalação de 

ideais subversivos, e da Igreja na difusão de doutrinas hereges. 

 No entanto, a primeira forma de controlo e tutela jusautoral, uma espécie de Direito de 

Autor “primitivo”, foram os denominados privilégios de impressão e edição, monopólios 

concedidos pelos Estados, autorizando a impressão de certas obras e coartando, evidentemente, 

aquele direito a obras avessas aos seus regimes21. Assim, os primeiros privilégios do tipo foram 

concedidos não a autores, mas a impressores ou editores, com o objetivo primordial de proteger 

os seus investimentos da atividade concorrente. Esta firma-se como a primeira aproximação ao 

                                                
18 Apesar de ter sido colocado nos anais da História como o inventor da imprensa, a verdade é que surge documentada a mesma ideia a Laurens 

Janszoon Coster por volta da mesma altura. Assim, no seu país de origem, os Países Baixos, Coster é reputado como o verdadeiro inventor da 

impressão em série. No Oriente, contudo, mormente na China e na Coreia, eram já utilizados mecanismos tipográficos com recurso a 

componentes móveis, séculos antes do nascimento dos dois inventores.  

19 Aliás, o valor da reprodução material destas cópias seria inegável. Desde logo raríssimas pelo demorado e difícil trabalho que lhes estava 

subjacente e, mais que isso, por serem verdadeiras obras de arte artesanalmente elaboradas. Lembremo-nos, a propósito, das iluminuras 

aplicadas às letras capitulares.  	

20 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 18. 

21 BROWN, Horatio, The Venetian Printing Press, J.C. Nimmon, 1891 e PUTNAM, George, Books and their Makers during the Middle Ages, 2.ª 

Ed., G.H. Putnam’s Sons, 1896 apud Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais, AKESTER, 

Patrícia, Coimbra, Almedina, 2013, p. 39. 
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Direito de Autor, ainda remota e longe de colocar o direito exclusivo respeitante à criação 

propriamente dita no centro de gravidade. O primeiro privilégio exclusivo de impressão de uma 

obra própria foi apenas concedido ao seu autor em 1486, fixando-se este como o primeiro 

verdadeiro “Direito de Autor”22. 

 Nesta medida, pode dizer-se que a importância dos privilégios se prende com duas 

ordens de razão. Desde logo por ser o único meio de reconhecimento de direitos ao editor. E por 

uma outra, talvez a mais premente, que tem que ver com a outorga de um instrumento de 

censura aos poderes instalados, por forma a controlar as obras editadas. Ao longo dos séculos 

XVII e XVIII, as leis europeias continuariam a não reconhecer quaisquer direitos aos autores, 

reforçando-se a proteção dos editores e livreiros. A título exemplificativo, o Licensing Act23, 

aprovado pelo parlamento inglês em 1662, veio vincar a garantia dos monopólios daqueles 

agentes e punia os criadores de obras subversivas com a queima dos livros em praça pública. 

 

 

 

 3. O advento do Direito de Autor 

 

 3.1 A proteção da posição do autor em detrimento da posição do editor 

 

 É apenas em 1710 que a proteção do autor alcança a exigível dignidade jurídica, com a 

consagração da lei da rainha Ana da Grã-Bretanha. Ficam célebres as suas palavras: “Para o 

encorajamento da ciência e garantia da propriedade sobre os livros impressos aos autores ou 

legítimos comerciantes de tais cópias”. Foi instituído um copyright já não em favor dos 

impressores, mas antes dos autores – a estes últimos a lei concedia o exclusivo de imprimir as 

obras de sua autoria. Nada impedia, não obstante, que livreiros e impressores, que 

pretendessem a impressão das obras o fizessem, desde que adquirissem previamente dos 

autores os direitos sobre as mesmas24. 

 A proteção do autor alastra-se pelo continente europeu (a segunda lei dedicada aos 

interesses autorais foi a Ordenação Dinamarquesa de 1741, que impedia a impressão de livros 

                                                
22 AKESTER, Patrícia, op. cit., p.39. 

23 Com o título oficial An Act for preventing the frequent abuses in printing seditious treasonable and unlicensed books and pamphlets and for 

regulating of printing and printing presses. 

24 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 25. 
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sem a autorização do criador) e pelos recém-emancipados Estados Unidos da América, que 

consagram o Direito de Autor no Copyright Act25. Em França, os ventos de mudança da 

Revolução de 1789, trazem consigo a abolição dos privilégios e consagram o Direito de Autor 

como uma forma de propriedade, aliás dando corpo à posição sacralíssima concedida àquele 

instituto com a Revolução26. 

  

 

3.2 A génese de um Direito de Autor internacional  

 

 Uma vez que a proteção conferida pelos Estados aos autores se encontrava sujeita ao 

princípio da territorialidade, colocou-se o problema de obstar às violações do Direito de Autor no 

estrangeiro. Ora, o processo de internacionalização do direito autoral dá-se sob a égide do 

princípio da reciprocidade, ao longo do século XIX. Assim, começaram os Estados, 

concomitantemente, por estender a lei interna aos autores de países diversos, sob reserva de 

reciprocidade. A Dinamarca foi o primeiro país a alargar a lei de proibição de impressão de obras 

alheias às obras de autores estrangeiros, desde que tal tratamento fosse conferido aos criadores 

dinamarqueses.  

Contudo, o maior passo no tocante à internacionalização da proteção do autor, é dado 

com a execução de acordos bilaterais, na base dos quais se firmava o princípio de que um 

Estado Contratante conferiria aos cidadãos de um outro Estado Contratante o mesmo nível de 

proteção conferido aos seus cidadãos. Neste seguimento, e perante a germinação de inúmeros 

acordos (só a França assinou 28 tratados), surgiu a necessidade de criação de um verdadeiro 

regime internacional do Direito de Autor, o que vem a dar-se com a assinatura da Convenção de 

Berna, datada de 1886, que institui a “União Internacional das Nações para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas”27. 

 Ora, aquele instrumento normativo, porventura o mais relevante de entre todos os 

instrumentos ratificados pelo nosso país, assenta basilarmente em quatro princípios 

fundamentais: desde logo, o princípio do tratamento nacional, segundo o qual as obras de 

                                                
25 A Lei Federal, assinada por George Washington em 1790, pretendeu o “encorajamento da aprendizagem”. Apesar disso, muitos estados 

americanos tinham já adotado leis estaduais, logo após a Guerra de Independência que libertou o país do jugo britânico. Assegurou-se naquele 

Federal Act o seguinte: "sole right and liberty of printing, reprinting, publishing and vending (…) maps, charts, and books (…) fourteen years from 

the time of recording the title thereof". 

26 Veja-se AKESTER, Patrícia, op. cit., p. 41 e OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 13. 

27 Cfr. AKESTRER, Patrícia, op. cit., p. 42 e MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 30 e ss.. 
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autores nacionais de um Estado Contratante, publicadas pela primeira vez, beneficiam, nos 

demais Estados Contratantes, de proteção idêntica àquela que o primeiro Estado confere às 

obras dos seus próprios nacionais; depois, o princípio da não subordinação a qualquer 

formalidade, consagra a atribuição automática de proteção, sendo desnecessário qualquer 

registo, depósito ou aviso oficial quanto à publicação; acrescenta-se ainda o princípio da 

independência, segundo o qual a tutela da obra é independente da sua existência; e, por fim, o 

princípio do mínimo de proteção que vai no sentido de consagrar a Convenção como um 

compêndio de regras mínimas de tutela de direitos autorais, limitando-se a reconhecer os 

direitos que devem, obrigatoriamente, ser tidos como exclusivos dos autores. 

 Em 1952 é assinada a Convenção Universal sobre o Direito de Autor, que veio a ser 

ratificada por Portugal em 1979. Este instrumento, consagrador de um regime muito menos 

protecionista que o vertido na Convenção de Berna, teve como maior mérito o da vinculação de 

países como os Estados Unidos, cuja legislação interna apresentava enormes dissimetrias com o 

disposto na Convenção de Berna. Por fim, deve destacar-se, pelo marco decisivo que representa, 

a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual28, assinada em 1967 

e ratificada por Portugal em 1975, que veio consignar a competência e funcionamento interno 

daquela organização mundial. 

 

 

 

 4. Até aos nossos dias 

  

Em 1877, Thomas Edison inventa o fonógrafo, o primeiro aparelho de reprodução e 

gravação, e em 1895 os irmãos Lumiére projetam, pela primeira vez, uma película usando o 

cinematógrafo. Por outro lado, nos anos 20 do século transato, a radiodifusão sem fios veio 

possibilitar novíssimas formas de exploração de obras. Pelo que logo se colocou a questão de 

perceber da licitude da utilização de obras, sem a autorização dos autores, fazendo uso daquelas 

tecnologias. Neste sentido, a Convenção de Berna foi sendo revista e aditada ao longo dos anos, 

tendo aquele instrumento internacional vindo a conferir a devida proteção ao autor face aos 

aparatos que, com pequeno hiato temporal entre si, foram surgindo. 

                                                
28 Doravante designada por OMPI.	
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Evidentemente, com o progresso da técnica e a eflorescência e aperfeiçoamento de 

meios de difusão cada vez mais complexos, dificuldades até então inexistentes ganharam forma. 

Se, por um lado, a base legal de proteção se foi configurando como obsoleta, devido à 

massificação de meios de reprodução e difusão, não só de obras literárias, mas de todo o 

género, certo é também que novos interesses surgiram, também eles merecedores de tutela 

jurídica. E é neste último sentido que se pode falar em advento dos direitos conexos, já que o 

progresso da técnica tornou possível a gravação e difusão de interpretações e execuções de 

obras, ações a que anteriormente seria inócuo conferir proteção jurídica, devido ao carácter 

instantâneo de consumo. A partir do momento em que as aludidas interpretações puderam ser 

gravadas e difundidas, colocou-se a evidente necessidade de proteger os intérpretes e outros 

intervenientes, por via da concessão de direitos afins dos direitos do autor. 

 

 

 

 5. Apontamentos históricos do Direito de Autor em Portugal 

 

 5.1 A abolição de privilégios e o advento do liberalismo 

 

 No nosso país, e desde o século XVI, a edição de obras era levada a efeito mediante a 

concessão de privilégios de impressão, à semelhança do que sucedia no resto da Europa. 

Contudo, a evolução do direito autoral propriamente dito, acompanhou de perto a evolução da 

história constitucional portuguesa, tendo em conta que esta espelha, em cada momento 

histórico, as opções de fundo do Estado, o que fez denotar, evidentemente, reflexos na tutela da 

obra e do autor. 

Assim, com o liberalismo, em 1820, extinguem-se os privilégios e começa a ser 

sustentado e exigido o reconhecimento dos direitos de propriedade literária e artística. A primeira 

consagração legislativa, plasmada no art. 2.º da Carta de Lei de 4 de Julho de 1821, concedia 

ao autor a faculdade vitalícia de imprimir obra de sua autoria. Por seu turno, na Constituição de 

1822, pode já encontrar-se referência à “liberdade de comunicação dos pensamentos” e à 

“liberdade de imprensa”, em homenagem, aliás, ao fim do absolutismo e à inauguração da 

monarquia constitucional. No entanto, apenas com a Constituição de 1838, que apenas vigoraria 

efémeros quatro anos, se consagra a dignidade constitucional do Direito de Autor. Instituía o §4 
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do seu art. 23.º “o direito de propriedade dos inventores sobre as suas descobertas e dos 

escritores sobre os seus escritos pelo tempo e na forma que a lei determinar”. Repare-se que a 

remissão para a lei, tornava a proteção legal inexequível sem a correspondente consagração em 

lei ordinária, o que apenas se verificaria em 1851, por iniciativa de Almeida Garrett, naquela que 

se tornaria a primeira lei nacional sobre o Direito de Autor. 

 Anos antes daquela publicação, em 1839, aquele dramaturgo apresentou à Câmara de 

Deputados um projeto de lei sobre a propriedade literária e artística, por forma a fazer valer os 

princípios já então plasmados no texto constitucional, projeto que, todavia, viria a ser reprovado, 

devido às fortes comoções políticas da época. Em 1851, e com o triunfo da Regeneração, o 

projeto regressou à Câmara, na qual foi aprovado, podendo ler-se no preâmbulo do Decreto a 

apoteótica declaração: “proteger, as ciências e as letras, prestar homenagem à força intelectual 

e ao poder do espírito que o governo representativo é obrigado a reconhecer e a honrar, 

consagrar os direitos do pensamento, e fortificar ainda mais assim, a liberdade de o comunicar”. 

 Peculiar contenda teve lugar neste seguimento, opondo Garrett a uma outra figura de 

grande prestígio no panorama social e cultural da época, Alexandre Herculano. Considerava este 

último incorreto atribuir a configuração de propriedade ao direito sobre a obra literária, 

propriedade que apenas poderia recair sobre os exemplares físicos. Segundo a sua tese, criar-se-

ia um valor fictício e, mais que isso, a tutela de qualquer obra levaria, em seu entender, à 

proliferação de livros vazios e frívolos. Nesta medida, Herculano defendia, ao invés, recompensas 

públicas aos autores. Apesar de todo o seu prestígio e do reconhecimento que acolhia em 

diferentes quadrantes da cultura portuguesa, as suas críticas assertivas quanto à natureza do 

Direito de Autor não evitariam que, em 1867, o Direito de Autor obtivesse consagração no 

Código de Seabra, nos arts. 570.º e ss..  

 

 

 5.2 O Direito de Autor no Estado Novo e a liberdade de criação na Constituição de 1976 

  

 A primeira Constituição republicana, de 1911, não conferiu aos direitos dos autores a 

necessária dignidade que merecesse consagração constitucional. Semelhante orientação seguiu 

o documento fundador do Estado Novo, a Constituição de 1933, que arredava a tutela jusautoral 

das normas constitucionais. A 27 de Abril de 1966, pela mão do DL 46980, é aprovado o 

Código do Direito de Autor, no qual se abraça o direito que o criador detém sobre a obra 
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intelectual, tida como como coisa incorpórea, independentemente do suporte material. Tal 

orientação decorre do art. 7.º no qual ficou firmado que “(o) direito de autor sobre a obra 

intelectual como coisa incorpórea é independente do direito de propriedade sobre as coisas 

materiais que sirvam de instrumento ou veículo para a sua utilização”. 

 Com a Revolução dos Cravos de 1974, que pôs fim ao longo regime ditatorial de Oliveira 

Salazar e Marcello Cetano, Portugal assistiu ao advento de uma nova Constituição, em 1976, 

aquela que é, ainda hoje, a norma das normas portuguesa. Nela se proclama a liberdade de 

criação intelectual, artística e científica, compreendendo “o direito à invenção, produção e 

divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos Direitos de 

Autor”. Em 1985 surge o novo Código do Direito de Autor, aprovado pelo DL n.º 63/85, de 14 

de Março, que viria a sofrer, meses depois, uma revisão efetuada pela Lei n.º 45/85. Àquela 

revisão muitas se seguiriam (algumas delas por imposição comunitária), até à redação do 

compêndio que hoje conhecemos. 
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CAPÍTULO II 

A Natureza Jurídica do Direito de Autor 

  

 

 

1. Ponto prévio: divisões e agremiações terminológicas e o problema da qualificação 

jurídica 

 

1.1 A Propriedade Intelectual como conceito agregador dos Direitos de Autor e Direitos 

Conexos e da Propriedade Industrial 

 

O Direito de Autor e Direitos Conexos e a Propriedade Industrial29 são partes limitadas, 

mas ambas integrantes, de uma mais ampla categoria jurídica: o Direito de Propriedade 

Intelectual. Tal entendimento goza de consagração normativa no art. 1303.º do CC que procede 

à divisão da Propriedade Intelectual em Direito de Autor30 e em Propriedade Industrial31, sendo 

este, em boa verdade, o único mérito daquele preceito legal32. De facto, o referido inciso em 

nada desenvolve os dois institutos jurídicos, preferindo remeter as respetivas disciplinas para 

legislação especial, e autoproclamando-se aplicável subsidiariamente quanto à regulação das 

duas realidades. Ora, a remissão para legislação especial operada, refere-se, quanto aos Direitos 

                                                
29 “Propriedade Industrial” como fórmula usada pelo legislador. Já Sousa e Silva prefere a designação “Direito Industrial” por não lhe encontrar 

todos os caracteres próprios da propriedade. Para mais desenvolvimentos veja-se SOUSA E SILVA, Pedro, op cit., p. 13. 

30 E, fazendo apelo a uma interpretação sistemática, refere-se aqui também aos Direitos Conexos. 

31 Deve, no entanto, ser salientado que não é este o único preceito que faz aquela destrinça. Veja-se, a título exemplificativo, o n.º 5 do art. 3.º do 

CIRS. 

32 “A Propriedade Intelectual é referenciada no art. 1303.º do CC apenas para remissão do seu regime para legislação especial”, cfr. NETO, 

Abílio, Código Civil Anotado, Lisboa, Ediforum Editora, 2013, p. 1200. 
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de Autor e Direitos Conexos, ao CDADC, aprovado pelo DL nº 63/85 de 14 de Março33 e quanto 

à Propriedade Industrial, ao CPI, aprovado pelo DL nº 36/2003 de 5 de Março34.  

 Este paralelismo que se verifica entre os dois ramos jurídicos é evidente, por via da 

imaterialidade e intangibilidade dos bens que se reservam proteger. Aliás, a sua agregação num 

grande instituto é pacífica, tanto que a Agência da Organização das Nações Unidas especializada 

nesta matéria se designa por Organização Mundial da Propriedade Intelectual35. 

Isto posto, e tendo em conta a referida divisão terminológica, são identificáveis 

elementos aproximadores que justificam a supradita agregação num grande instituto jurídico, 

desde logo a imaterialidade dos bens que são objeto das respetivas disciplinas jurídicas. 

Evidentemente, muito os aparta, de tal modo que cada um se faz compreender em ramos 

jurídicos autónomos. Assim, o Direito de Autor e Direitos Conexos tutela as vicissitudes jurídicas 

que resultam da criação da obra intelectual. O mesmo é dizer que, em termos objetivos, regula a 

proteção daquelas obras, e que, em termos subjetivos, estabelece a permissão normativa de 

aproveitamento da obra intelectual, normalmente reservada ao autor. Neste sentido, e desde 

logo, assume preocupações que em nada se confundem com os domínios objeto da disciplina 

da Propriedade Industrial, esta última ocupada da tutela da inovação (patentes de invenção, 

modelos de utilidade, topografias de produtos semicondutores, direitos de obtenção vegetal e 

desenhos ou modelos) e dos sinais distintivos do comércio (marcas, logótipos, denominações de 

origem e indicações geográficas)36.  

 

 

 1.2 Realidades distintas, contudo “conexas”: o Direito de Autor e os Direitos Conexos 

 

 Classicamente, a expressão utilizada para a referência a este instituto jurídico, comporta 

dois “direitos”, dedução que se retira de mera apreciação semântica. Sucede que, e como o 

próprio termo indicia, apesar de se constituírem como realidades jurídicas dissímeis, o Direito de 

                                                
33 Entretanto alterado por mais de uma dezena de vezes, constando a última atualização da recente Lei n.º 49/2015. 

34 Alterado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de Março, pelo DL n.º 318/2007 de 26 de Setembro, pelo DL n.º 360/2007 de 2 de Novembro, pela Lei 

n.º 16/2008 de 1 de Abril, pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, pelo DL n.º 143/2008 de 25 de Julho e, finalmente, pela Lei n.º 46/2011, 

de 24 de Junho. 

35 Uma das 16 Agências especializadas da ONU, com sede em Genebra. Para mais desenvolvimentos veja-se o sítio oficial http://www.wipo.int/ 

(pela última vez visitado em Novembro de 2015). 

36 SOUSA E SILVA, Pedro, op. cit., p. 11. 
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Autor e os Direitos Conexos são vizinhos, verdadeiramente “conexos”, por via da verosimilhança 

do seu objeto. 

  Os Direitos Conexos correspondem aos direitos que são atribuídos aos intérpretes, 

artistas e executantes da obra, produtores e organismos de radiodifusão. Assim, a par da tutela 

da obra intelectual propriamente dita, importa conferir proteção a todos os demais 

intervenientes, cuja importância não pode sair negligenciada, já que, sem as suas intervenções, 

a obra pode nem chegar a ser revelada ao público. Nesta medida, e ao longo deste estudo, a 

referência subsequente a Direito de Autor, é sempre tida em sentido amplo, como abrangendo, 

talqualmente, os Direitos Conexos37. 

 

 

1.3 A qualificação jurídica do Direito de Autor 

 

A natureza jurídica do Direito de Autor sempre se colocou como uma problemática 

intensa e avivadora de disputa doutrinária, uma verdadeira vexata quaestio. Em virtude de 

abranger tanto faculdades pessoais como patrimoniais, inúmeras teorias foram sendo avançadas 

no sentido de o qualificar juridicamente. De facto, entender a sua natureza convoca doutrinas 

várias e, não raro, verdadeiramente inconciliáveis38. Aliás, é tanta a dissonância de teorias 

avançadas, tal a peculiaridade do objeto desta matéria, que FRANCISCO REBELLO chega mesmo a 

afirmar que não se encontra “porventura, na ciência jurídica, um outro domínio em que as 

opiniões se encontrem tão divididas e sejam tão diferentes, se é que não insanavelmente 

opostas39”. 

Porém, deve desde logo avançar-se com a rejeição da qualificação do Direito de Autor 

como um mero privilégio, tese que declina, por lógica decorrência, a natureza de um verdadeiro 

direito a este instituto jurídico. A qualificação assim levada a cabo, remonta a conceções antigas 

do Direito de Autor, entretanto abandonadas. Conceber a proteção jurídica do autor não como 

um verdadeiro direito subjetivo, mas, e ao invés, como uma figura menor, um simples privilégio 

reportado à proibição de ordem pública de impressões não autorizadas, sempre seria inaceitável 

                                                
37 Aliás, na esteira da orientação tradicional da doutrina portuguesa. 

38 Desde logo por via do vasto número e densidade das teorias avançadas e, de igual modo, por não caber neste trabalho uma análise de fundo 

desta questão, este trecho não pretende ser um labor exaustivo, mas apenas ilustrativo das teorias consideradas mais expressivas da temática. 

39 REBELLO, Luís Francisco, O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português, Lisboa, SPA, 1989, p. 25 e ss.. 
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e incabível numa conceção moderna da tutela jusautoral. Se assim se considerasse, o Direito de 

Autor apenas curaria de proteger os interesses do titular de direitos reflexa e secundariamente. 

 

 

 

2. O Direito de Autor como uma forma especial de propriedade 

 

A teoria que postula o Direito de Autor como uma forma de propriedade encontra a sua 

origem nos postulados do filósofo britânico JOHN LOCKE, contidos no Second Treatise of Civile 

Government. Segundo a sua conceção, tudo quanto continha o planeta pertenceria à 

Humanidade, tratando-se de bem comum. Quando o Homem, retirando algo da Natureza, lhe 

adicionava o seu trabalho, surgia o conceito de propriedade40. Pelo que, e em última análise, 

seria precisamente o labor humano que, quando conjugado com um bem natural, acessível a 

todos, faria surgir a propriedade do primeiro sobre o segundo. Assim, nas suas palavras: 

“Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a 

property in his own person: this nobody has any right to but himself. The labour of his body, and 

the work of his hands, we may say, are properly his41”. 

 Ora, inúmeras teses foram sendo avançadas pela doutrina, tendentes à recondução do 

Direito de Autor a uma especial forma de propriedade, todas elas se inserindo, todavia, naquilo 

que se pode chamar de conceções monistas. Aliás, ordenamentos existem, em que esta 

qualificação parece consensual. No Direito britânico, por exemplo, não há dúvidas da 

qualificação do copyright como um Direito Real. Ora, segundo as teorias monistas, o Direito de 

Autor configura-se como um direito unitário, no qual se combinam aspetos de diferente natureza, 

mormente patrimoniais e pessoais, aspetos esses que, no entanto, não apresentam suficientes 

caracteres distintivos que justifiquem a sua autonomização. Neste seguimento, enunciam-se 

algumas teses que, admitindo a existência de interesses de índole diversa, reconduzem o Direito 

de Autor a um regime unitário, consubstanciado na figura da propriedade. 

 Em primeira linha a tese de PIERRE RECHT que postulou a qualificação do Direito de Autor 

como uma forma de propriedade, reconduzida a dois tipos paralelos: em primeiro lugar a 

propriedade sobre o suporte material da obra, e uma outra sobre o bem imaterial, noutras 

                                                
40 AKESTER, Patrícia, op. cit., p. 19. 

41 Second Treatise of Civile Government, Capítulo V, Sec. 27.	
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palavras, a obra literária ou artística. Recht foi o verdadeiro percursor de uma tese original que 

viria a intitular de “propriedade-criação”: “le droit d’auteur est donc un droit unique et ce droit 

est un droit de propriété (…) Le droit de propriété de l’auteur a, comme tous autres droits de 

propriété, une fonction sociale42”. 

 Por seu turno, STEPHAN PÜTTER considerava a existência de uma propriedade espiritual 

(geistiges Eigentum) sobre a obra, a qual resultava da natureza das coisas43. Neste sentido 

sempre seria clara a distinção entre, por exemplo, um contrato de compra e venda e um 

contrato de edição, no sentido de que a compra de uma obra não autorizaria o adquirente a 

reproduzi-la. 

 Por fim, HEINRICH HUBMANN
44

 configura o Direito de Autor como uma forma de 

propriedade espiritual, à semelhança de Pütter. Segundo o entendimento assim perfilhado, 

paralelamente ao direito pecuniário surgiria um outro direito, inerente à pessoa do autor, e que 

serviria como suporte e fundamento do primeiro. O Homem teria um direito sobre aquilo que 

dele emana, consubstanciando-se este direito na sua propriedade espiritual, junto à qual se faria 

notar o direito de personalidade, formando ambos um conjunto unitário45.  

 Entre nós, é de registo a posição de CUNHA GONÇALVES. O autor mostra-se defensor da 

tese da qualificação do Direito de Autor como um direito de propriedade especial de natureza 

perpétua em toda a sua extensão, ou seja, abarcando tanto as faculdades morais como 

patrimoniais do direito. Porém, e tendo em conta a recondução da tese a uma teoria monista, o 

autor nega o carácter essencial do direito moral, sob pena de cair em contundente contradição. 

Assim entendido, o direito de propriedade abrangeria “modernamente, toda a espécie de coisas, 

valores e direitos independente do requisito da perpetuidade, como se verifica nas concessões 

do Estado”46.  

CABRAL DE MONCADA sustenta, igualmente, e de modo aberto e franco, a tese da 

propriedade. A este propósito escreveu que a “lei considera esses direitos como uma espécie de 

«propriedade, sujeita a um regime especial, e fala-nos duma propriedade dos inventos» e duma 

«propriedade artística» como produto do trabalho do homem47”. As teses sustentadoras das 

                                                
42 RECHT, Pierre, Le Droit d’auteur, une nouvelle forme de propriété, Paris, L.G.D.J., 1969, p. 145. 

43 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 39. 

44 A tese de Heinrich Hubmann consta da sua obra de 1954 Das Recht des schopferischen Geists. 

45 SÁ E MELLO, Alberto, Alberto de, Manual de Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2014, p. 337. 

46 Ibidem, p. 335. 

47 CABRAL DE MONCADA, Luís, Lições de Direito Civil, 4.ª Ed., Coimbra, Almedina, 1995, p. 76. 
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teorias da propriedade viriam a ser acolhidas por PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA
48, firmando-se 

como a base do art. 1303.º do Código Civil. 

Hão-de ser apontadas, contudo, três críticas essenciais à qualificação do Direito de Autor 

como uma forma de propriedade, estando elas na base da sua rejeição nesta tomada de 

posição. Desde logo, e como resulta da teoria geral do Direito de Propriedade, aquele instituto 

cifra-se como perpétuo49, enquanto o Direito de Autor, por seu turno, apresenta uma natureza 

tendencialmente temporária50, degradando-se ao fim de determinado período, saindo do escopo 

exclusivo do autor, e caindo no domínio público, por mero imperativo legal. Quer parecer-nos 

que, por mais rebuscada que seja a tentativa de ultrapassar esta crítica, ela se firma de um 

modo tão contundente, que tal desiderato se afigura inalcançável. 

Em segunda linha, a visão do Direito de Autor como uma forma de propriedade coloca 

no centro de gravidade a vertente patrimonial do direito, olvidando a vertente pessoal. Assim, 

parece não haver lugar àquela componente do direito autoral, que comporta faculdades de 

relevo inegável. O direito de paternidade sobre a obra, por exemplo, mostra-se inaceitavelmente 

negligenciado com a atribuição da natureza de propriedade à tutela dos direitos autorais. Se, por 

um lado, aceitamos que a vertente patrimonial se assume como a mais relevante das 

faculdades, quase que absorvendo a vertente pessoal, certo é também que não pretendemos 

que esta inexista, como resulta das teses citadas. Nesta medida, rejeitamos veementemente 

esta qualificação. 

Por fim, considerar o Direito de Autor um Direito de Propriedade é concebê-lo como um 

ius excluendi omnes alios, reservando ao titular de direitos as faculdades de utendi, fruendi e 

abutendi, o que não espelha, de todo em todo, uma aceção correta. Se assim fosse, a mera 

utilização de um livro estaria sujeita à oponibilidade erga omnes do direito do titular.  

 

 

 

 

                                                
48 Veja-se PIRES DE LIMA, Fernando e ANTUNES VARELA, João de Matos, Código Civil Anotado, Vol. III, 4.ª Ed., Coimbra Editora, 2001, p. 86-87. 

49 A perpetuidade é um dos traços dominantes do instituto da propriedade, a par da plenitude, a elasticidade e a transmissibilidade (cfr. PINTO 

DUARTE, Rui, Curso de Direitos Reais, 2.ª Ed., Lisboa, Principia, 2007, p. 49 e ss.). Neste sentido, o direito de propriedade é, em princípio, 

perpétuo, não cessando com o decurso do tempo. Aliás, é esse o alcance do n.º 3 do art. 298.º do CC, ao dispor que “os direitos de propriedade 

(..) não prescrevem, mas podem extinguir-se pelo não uso nos casos especialmente previstos na lei”. 

50 Pelo menos o direito patrimonial do autor caduca setenta anos após a sua morte, segundo o art. 31.º do CDADC. Já quanto ao direito pessoal 

sobre a obra, esse há-de considerar-se vitalício. 
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3. O Direito de Autor como um direito de personalidade 

 

No seu ensaio sobre a ilicitude da impressão não autorizada, IMMANUEL KANT identifica o 

Direito de Autor com um direito de personalidade, dali advindo a noção de que é o ato de criação 

que gera o Direito de Autor51. Conforme postulado na sua teoria, o pensamento do autor 

corresponde a uma manifestação da sua personalidade. Neste seguimento, quem adquirisse um 

livro não adquiriria um direito ilimitado sobre a obra, permanecendo o autor como o dono da 

criação intelectual, já que nela se encontraria vertido o seu pensamento, a sua personalidade. 

Assim, o autor teria sobre a obra um direito inalienável e intransmissível, pois que 

corresponderia a um direito pessoalíssimo. 

A tese em apreço toma como princípio orientador o facto de se poderem considerar da 

personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma, tendo por fim a 

defesa dos valores que lhe são inatos e nos quais se elencam, evidentemente, aqueles que 

correspondem à sua intelectualidade. Nesta medida, a base do Direito de Autor confundir-se-ia 

com o direito pessoal do autor e sairia reflexamente justificado o exercício de direitos 

patrimoniais. 

 A crítica que devemos apontar a esta teoria firma-se de modo diametralmente oposto à 

formulada quanto às teorias conducentes à qualificação do Direito de Autor como uma forma de 

propriedade. Se nestas últimas a vertente pessoal do Direito era arredada e negligenciada, 

ocorre o exato oposto com a presente. Na conceção de Kant, os direitos patrimoniais do autor 

são omitidos, o que não se pode conceder, tendo em conta a preponderância indubitável e 

manifesta que as faculdades patrimoniais assumem no seio da tutela jusautoral. 

 Mais que isso, mas ainda no seguimento do supradito, ao autor estaria vedada a 

transmissão dos direitos sobre as suas obras, na medida em que os direitos de personalidade 

são intransmissíveis. No limite, nem mesmo a transmissão mortis causa seria possível, 

mantendo-se todos os direitos relativos à obra na esfera do autor, ad eternum, o que se compõe 

como uma solução absurda, quase kafkiana, que sempre coartaria irremediavelmente o acesso 

futuro do público àquelas obras. Neste sentido, também esta tese deve ser, em nosso entender, 

afastada, por não poder corresponder a uma correta configuração do Direito de Autor. 

 

 

                                                
51 AKESTER, Patrícia, op. cit., p. 20. 
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4. O Direito de Autor como um direito de monopólio 

 

4.1 A conceção de Oliveira Ascensão 

 

A conceção de OLIVEIRA ASCENSÃO
52 rejeita a atribuição ao Direito de Autor seja da 

natureza de um direito de propriedade, seja a de um direito de personalidade. Apesar de recortar 

diferentes feixes da estrutura do direito autoral (v.g. o Direito de Autor stricto sensu, entendido 

como o direito patrimonial, o direito pessoal e o direito de sequência), a tónica é colocada no 

direito patrimonial, qualificando-o como um direito de monopólio quanto à exploração económica 

da obra. Assim, e segundo a tese postulada, o Direito de Autor firma-se como um exclusivo 

temporário de exploração económica da obra, consubstanciando uma natureza sui generis, 

reconduzida a um direito de exclusivo.  

Assim, ao invés de um direito do autor sobre a obra, o Direito de Autor caracterizar-se-ia 

pela reserva legal, à atuação do autor, de certas atividades relativas à obra. O professor lisboeta 

peneja, a propósito, e de modo elucidativo, que “o direito de autor (e analogamente deveríamos 

falar nos direitos sobre bens industriais) não é nem uma propriedade nem um direito real. A 

obra intelectual, uma vez divulgada, não pode estar sujeita ao domínio exclusivo dum só. Todos 

disfrutam diretamente desse bem, mas só o titular pode beneficiar economicamente com ele. 

Detém, pois, um exclusivo de exploração económica da obra (…). Concluímos por isso que os 

direitos sobre bens intelectuais se inserem na categoria dos direitos de exclusivo ou de 

monopólio53”.  

Não nos podemos, contudo, furtar a assinalar o modo mordaz como o eminente 

professor se refere à questão: “(o) conteúdo essencial dos direitos intelectuais consiste na 

atribuição dum exclusivo. Um exclusivo é um privilégio. Dos privilégios conserva-se má memória 

histórica. No ponto de vista patrimonial traduz-se num monopólio, que afronta as tendências 

universais para o comércio livre. É assim paradoxal que enquanto se derrubam os monopólios 

comerciais se expandam incessantemente os monopólios sobre bens intelectuais54”. 

 

                                                
52 Veja-se OLIVEIRA ASCENSÃO, José, op. cit., p. 646 e ss.. 

53 OLIVEIRA ASCENSÃO, José, Direito Civil Teoria Geral, Vol. II - Ações e factos jurídicos, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2003, p. 24-25. 

54 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “A Questão do Domínio Público”, in Estudos de Direito de Autor e Interesse Público, Fundação Boiteux, 

Florianópolis, 2010, p. 29, disponível em http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/livro_mw_estudodireitoautor.pdf, pela última 

vez visitado em Novembro de 2015. 
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4.2 Para uma tomada de posição: a natureza do Direito de Autor reconduzida a um 

monopólio 

 

Apesar de o regime legal atribuir faculdades de tutela da personalidade do autor e de, ao 

mesmo tempo, atribuir exclusivos de natureza patrimonial, é inegável que o Direito de Autor 

incide sobre uma realidade una: a obra intelectual. Cabe então questionar: que natureza lhe 

atribuir? Por forma a criar um quadro definitório nesta matéria, adotamos uma configuração 

mitigada, mas, em certa medida, reconduzível à de OLIVEIRA ASCENSÃO.  

É certo que os direitos morais ou pessoais do criador sobre a obra, maxime, o direito 

que sempre terá de ver a integridade e genuidade da obra inafetadas, ou de lhe não ver negado 

o direito à menção ao seu nome, fazem parte do escopo do Direito de Autor. Porém, 

incontestável é também que, uma vez exteriorizada e separada do seu autor, a obra adquire uma 

utilidade própria no plano patrimonial.  

Nesta conjetura, as faculdades pessoais do autor passam a confundir-se com os seus 

direitos pessoais, mesclando-se com os seus restantes bens de personalidade. Pelo que restará 

colocar a ênfase na prerrogativa patrimonial jusautoral, considerando o Direito de Autor um 

verdadeiro exclusivo para a preservação e exploração económica de uma obra intelectual55. 

Destarte, e fazendo nossas as palavras de JOÃO LOURENÇO: “o direito exclusivo é a própria 

essência, a filosofia do Direito de Autor56”. 

 

 

 

                                                
55 Reitera-se: sem nunca, como já referido anteriormente, negar a existência das faculdades pessoais.	

56 LOURENÇO, João, “Proteção Administrativa do Direito de Autor”, in Direito de Autor: Gestão e Prática Judiciária, Temas de Direito de Autor, 

Vol. 3, Lisboa, SPA, 1989, p. 45. 
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CAPÍTULO III 

A Obra e o Autor 

 

 

 

1. A obra intelectual como objeto do Direito de Autor 

 

O Direito de Autor convoca, desde logo, um conceito que lhe é indissociável, e que, 

firmando-se como o seu objeto, se ergue, a par do autor, como um dos dois pilares basilares 

desta disciplina jurídica: a obra. A criação artística, científica ou literária que brota do génio 

criativo do indivíduo que lhe dá corpo, chama a si características das quais decorre a 

necessidade de uma adequada tutela jurídica. Urge apreender em que consiste para efeitos 

jurídicos, e trazer à colação os seus precisos cunhos particulares, que a tornam merecedora 

daquela proteção. 

 

 

 1.1 Obra intelectual na formulação da lei 

 

 O Direito de Autor tem por objeto a obra intelectual. E é no n.º 1 do art. 1.º do CDADC 

que se devem buscar, desde logo, noções de primacial importância para o enquadramento desta 

matéria. Assim, e tendo em conta que o Direito de Autor tem por missão a tutela das obras, o 

inciso supracitado presta-se a defini-las como “as criações intelectuais no domínio literário, 

científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas que, como tais, são protegidas”. Assim, o 

CDADC não cura de definir a obra protegida pelo Direito de Autor, mas antes projeta o que o 

legislador entende por obra. A consagração legal levada a cabo nestes moldes, tem desde logo 

aspetos relevantes aos quais é mister tecer devida referência. 

 Ora, do enunciado do art. 1.º do CDADC devem retirar-se três ideias fundamentais. Em 

primeira linha, uma imprecisão legal, na medida em que a obra não se pode confundir com 
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criação intelectual, como resulta do texto da lei, já que este último conceito abrange outras 

criações humanas que serão bens objeto da Propriedade Industrial57. Cogite-se nas marcas e 

invenções que, sendo criações intelectuais, vertidas do espírito humano, se não podem 

considerar obras intelectuais no escopo da tutela jusautoral.  

Depois, e em segundo lugar, resulta uma vultosa conclusão: a obra há-de ser sempre 

uma criação humana, sendo irrelevantes, para efeitos de proteção autoral, as obras, por mais 

impressionantes que sejam, criadas sem a intervenção do espírito humano58. Uma paisagem 

criada pelas forças geológicas ou um quadro exclusivamente pintado por um robô, não podem 

ser objeto do Direito de Autor, pelo facto de não convocarem a intervenção do espírito humano. 

Neste particular, SAIZ GARCÍA aponta a curiosa questão da obra realizada pelas mãos de um 

primata, que tampouco poderá ser elegível num quadro de tutela jurídica. Relembra a autora que 

mesmo que tal obra seja consideravelmente apreciada, apresentando interesse económico-

comercial, coloca-se à margem do Direito de Autor já que este último não se confunde com o 

princípio da liberdade de mercado e das suas consequências imediatas59. Para que se consagre 

a proteção jusautoral da obra, extrai-se ainda um outro requisito. Ela há-de ser exteriorizada, 

colocando-se à margem do objeto do Direito de Autor as obras que permanecem no foro íntimo 

do autor, e que, portanto, não são apreensíveis pelos sentidos de terceiros, permanecendo ainda 

por revelar aos demais. 

 Por fim, do n.º 2 do art. 1.º, deduzem-se realidades excluídas do conceito de obra. 

Decorre, desde logo, a rejeição das descobertas da inclusão naquela conceção. Pois que a obra 

protegida pelo Direito de Autor, refere-se a uma criação inédita, enquanto uma descoberta 

sempre será a revelação de algo que, necessariamente, já preexistia60. Na mesma linha, as 

ideias situam-se fora daquele objeto. Consideram-se património comum da Humanidade61, 

parecendo até impraticável, apelando a mero raciocínio lógico, proteger todas as ideias, por via 

da outorga de um exclusivo, à semelhança do que sucede com as obras literárias, por exemplo. 

A citada conclusão pode afigurar-se tanto inconteste como coerente. 

                                                
57 Veja-se, neste sentido, SÁ E MELLO, Alberto de, op. cit., p. 95. 

58 Nesta linha OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito de Autor e Direitos Conexos, Lisboa, Coimbra Editora, 1992, p. 57 e MENEZES LEITÃO, Luís 

Manuel Teles de, op. cit., p 69. 

59 SAIZ GARCÍA, Concepción, Objecto y Sujeto del Derecho de Autor, Valência, Tirant lo Blanch, 2000, p. 85. 

60 É evidente, exemplificativamente, e deitando mão de um evento exemplificativo, que os expedicionários que realizaram o feito histórico de 

descobrir o local de descanso último do transatlântico Titanic se não podem arreigar de um Direito de Autor sobre o seu feito. 

61 OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 58 e MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p 70. 
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No entanto, a questão é bem mais complexa do que pode aparentar numa primeira 

aproximação62. Afinal, não é uma obra, por definição, o desenvolvimento de uma ideia? Neste 

particular, existe unanimidade no sentido de entender que o Direito de Autor não pode proteger 

as ideias mas apenas as suas particulares materializações num suporte concreto como resultado 

de um trabalho criativo63, por apelo à manutenção da liberdade de expressão e do progresso 

cultural. Pode colocar-se, porém, um contratempo maior. Na ausência de proteção das ideias, 

como prover tutela jurídica a um trabalho científico, sendo que neste caso a verdadeira razão de 

proteção é o contributo de ciência facultado? Em linha com GERNOT SCHULZE, a solução pode 

passar por um sistema mesclado. Em alguns casos, as leis sobre concorrência desleal podem 

proporcionar a proteção adequada. Noutros, parece clara a necessidade de criar um direito 

conexo geral de proteção64. De todo o modo, e mesmo tendo em conta a complexidade da 

matéria em apreço, deve aceitar-se o princípio geral de não proteção das ideias, podendo 

conceber-se a tutela jurídica na base de uma análise caso a caso e apelando a soluções distintas 

consoante as necessidades protetivas se apresentem dissemelhantes. E isto, sempre tendo 

presente que uma proteção total, sem mais, admitiria o “entorpecimento e frustração de um 

interesse mais digno de proteção, como é o desenvolvimento cultural e científico da 

Humanidade65” 66. 

 

 

 1.2 A obra intelectual e o suporte material 

 

 A obra intelectual, que serve de objeto ao Direito de Autor, não se confunde com o 

suporte material em que se encontre vertida e que lhe serve de veículo. É o art. 10.º do CDADC 

que expressa a distinção e independência patente entre os dois conceitos: o objeto que fixa a 

obra, o corpus mechanicum, é autónomo da obra, o corpus mysthicum. No n.º 1 daquela 

disposição pode ler-se que “o direito de autor sobre a obra como coisa incorpórea é 

independente do direito de propriedade sobre as coisas materiais que sirvam de suporte à sua 

                                                
62 Deve notar-se que a bibliografia nacional, neste particular, escusa-se a desenvolver aprofundadamente a questão da proteção jurídica das 

ideias. 

63 BERCOVITZ, Alberto, in La Protection des Idées, Association Littéraire et Artistique Internationale, Sitges, 1992, p.21.  

64 SCHULTZE, Gernot, in La Protection des Idées, Association Littéraire et Artistique Internationale, Sitges, 1992, p. 537 e 538. 

65 SAIZ GARCIA, Concepción, op. cit., p. 102. 

66 Por fim, deve também referir-se que os processos, entendidos como guias ou planos para a realização de determinada ação humana, não são 

consideradas obras e, portanto, colocam-se à margem da órbita de proteção legal conferida pelo Direito de Autor.	
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fixação ou comunicação”, acrescentando o n.º 2 que “o fabricante e o adquirente dos suportes 

referidos no número anterior não gozam de quaisquer poderes compreendidos no direito de 

autor”. 

 Assim, o adquirente de um romance, na condição de seu proprietário, goza dos direitos 

reais que sobre ele incidem, nomeadamente o seu gozo e fruição. No entanto, e apesar de poder 

fruir intelectualmente da obra, a sua exploração económica é reservada ao autor, já que o 

adquirente do suporte não obtém quaisquer direitos jusautorais, por via da compra do veículo de 

fixação. 

 

 

 

 2. As características essenciais da obra 

 

Podem apontar-se, em síntese, dois caracteres essenciais a uma obra criativa. Desde 

logo, e por motivos de sistematização, mesmo tomando em conta o facto de a característica da 

exteriorização das obras já ter sido precedentemente enunciada, cabe também aqui referi-la, 

ainda que brevemente. Para que se considere objeto de proteção do Direito de Autor, uma obra 

tem de obrigatoriamente ser exteriorizada, ou noutros termos, apreensível por terceiros. Neste 

particular, o n.º 3 do art. 1.º do CDADC refere-se à independência da obra face à sua publicação 

e divulgação. Contudo, estes conceitos não são de todo confundíveis com o de exteriorização. 

Publicar ou divulgar a obra não se firma como requisito essencial para que aquela caia no 

escopo de tutela do direito autoral. O que se exige é, isso sim, que ela seja exteriorizada, por 

qualquer meio. OLIVEIRA ASCENSÃO alude a esta questão referindo que “(e)stá exteriorizado o 

quadro que o pintor completou mas não mostrou a ninguém, ou a poesia que está fechada na 

gaveta. O que falta não é a exteriorização, é a comunicação67”. Prescreve a lei que “(a) obra 

publicada é a obra reproduzida com o consentimento do seu autor (…)”; “(o)bra divulgada é a 

que foi licitamente trazida ao conhecimento do público por quaisquer meios (…)68”. 

No que à criatividade diz respeito, deve deitar-se mão do n.º 1 do art. 1.º do CDADC, no 

qual é possível encontrar-se referência ao carácter criativo que deve revestir uma obra objeto do 

Direito de Autor. Cabe, nesta medida, indagar que exigência pretende um conceito fixado de 

                                                
67 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 88. 

68 Cfr. os n.ºs 1 e 3 do art. 6.º do CDADC, respetivamente.	
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modo tão lato e abstrato. Ora, a definição de criatividade parece apontar para a dimensão de 

originalidade ou novidade. Em primeiro lugar no sentido de distinção em relação a obras 

intelectuais já existentes, já que as cópias às quais falte a dimensão essencial da criatividade, se 

encontram arredadas do eixo de proteção jusautoral. Mais que isso, têm de distinguir-se da 

realidade concreta que pretendam representar, pelo que a mera descrição de factos ocorridos 

sem qualquer contributo de cariz pessoal também não goza de proteção do Direito de Autor. 

 Por fim, pode colocar-se a questão de indagar se determinada obra, criativa e 

exteriorizada, mas cuja qualidade ou mérito se cifra num nível medíocre, deve ser considerada 

uma obra intelectual e, nessa medida, merecedora da proteção do Direito. A posição comum na 

doutrina portuguesa defende que a criação não necessita de dar cumprimento a critérios 

qualitativos para que se cifre naquele escopo69. Assim, obra não se confunde com obra de 

qualidade (qualidade cujo quantum sempre seria de difícil apreciação e, nessa medida, de árdua 

regulação jurídica). 

 Outra questão que pode colocar-se nesta sede é a que tem que ver com a possibilidade 

de a obra ilícita poder ser objeto da tutela jusautoral. Ora, deve avançar-se que a licitude não 

joga como perfil essencial da obra. Assim, uma obra ilícita continuará a ser uma obra intelectual, 

em termos jurídicos, desde que exteriorizada e criativa70. 

 Por fim, é irrelevante, para efeitos de proteção, o destino pretendido para a obra. Desta 

feita uma obra destinada ao ensino, ou uma obra cuja única pretensão é a satisfação estética do 

autor, têm a mesma dignidade quanto à proteção jurídica que merecem, sendo irrelevante para 

este resultado o destino que lhe é dado71. 

 Avançamos, a final e em jeito de fecho, com um quadro geral elucidativo sobre a matéria 

presentemente em apreço. A originalidade da obra não depende, em geral, de qualquer critério 

qualitativo ou estético, nem da sua natureza utilitária ou funcional72. O que é diverso de cogitar 

que o mérito é absolutamente indiferente, ou que a banalidade seja protegida. Escreve OLIVEIRA 

ASCENSÃO, lacónica e apuradamente, como é, aliás, seu apanágio, que “(n)o ponto de vista 

                                                
69 Neste sentido FRANCISCO REBELLO, Luiz, Introdução ao Direito de Autor, Vol. I, Lisboa, Dom Quixote, 1994, p. 64 e OLIVEIRA ASCENSÃO, 

José de, op. cit., p. 88. Oliveira Ascensão chega a explanar a sua opinião, com um curioso apelo mental: “uma canção concorrente ao Festival da 

Canção que nos deixou tristes não deixa de ser uma obra protegida…”. 

70 Questão diferente prende-se com a reação do ordenamento jurídico quanto a estas obras (veja-se, a título de exemplo, o art. 201.º do CDADC 

sobre a apreensão de obras usurpadas). 

71 De modo esclarecedor, Alexandre Dias Pereira afirma que “(p)ara efeitos de proteção pelo direito de autor, tanto poderá constituir criação 

intelectual uma composição musical erudita como uma compilação de fait divers”. Cfr. DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, Informática, Direito de 

Autor e Propriedade intelectual, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 248. 

72 Veja-se o n.º 1 do art. 2.º do CDADC. 
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técnico, há que conciliar a exigência de carácter criativo com a exclusão do mérito. Essa 

conciliação faz-se mediante a determinação dum ponto de equilíbrio. É impossível um juízo de 

mérito que represente uma apreciação estética ou literária da obra. Os juristas não têm 

nenhuma superioridade em relação aos outros quando se trata de determinar quais são as obras 

que valem ou não valem (…). Mas por outro lado, a obra é essencialmente uma criação. E se só 

há criação quando se sai do que está ao alcance de toda a gente para chegar a algo de novo, a 

obra há-de ter sempre aquele mérito que é inerente à criação, embora não tenha mais nenhum: 

o mérito de trazer algo que não é meramente banal73”. 

 

 

 

3. Para um conceito de autor no critério geral de atribuição do direito74 

 

Pode suceder que o criador originário de determinada obra não seja o titular do Direito 

de Autor sobre ela. Assim, autor pode designar, juridicamente, e em linha com OLIVEIRA 

ASCENSÃO
75, o criador intelectual da obra, o titular originário da obra ou o titular atual. No 

entanto, partimos de um modelo geral que resulta da conjugação dos arts. 11.º e 27.º do 

CDADC. Estatui o primeiro daqueles incisos que “o direito de autor pertence ao criador 

intelectual da obra, salvo disposição em contrário”, acrescentando o n.º 1 do art. 27.º que 

“salvo disposição em contrário, o autor é o criador intelectual da obra”. A utilização da expressão 

“salvo disposição em contrário” nos dois dispositivos é clara, no sentido de deixar a porta aberta 

à possibilidade de nem sempre ser o criador o detentor dos direitos. 

Urge indagar: o que se pretende com aquela expressão? Esta questão prende-se, 

evidentemente, com a determinação da titularidade do direito. Contudo, a verdade é que a 

solução do CDADC é confusa e geradora de contundentes transtornos interpretativos. Por essa 

razão, DIAS PEREIRA
76

 defende uma formulação legal diversa, à imagem da lei suíça, que dispõe 

que “o autor ou autora é a pessoa natural que criou a obra” ou à semelhança da brasileira, nos 

                                                
73 V. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 93. 

74 Paralelamente às questões que diretamente dizem respeito à noção de obra, importa trazer a lume a noção de autor na temática da tutela 

jusautoral. Na verdade, um conceito aparentemente simples, comporta ponderosas peculiaridades, às quais importa dar voz. Desde logo, 

perceber quem é, juridicamente, o autor de determinada obra. E atentar, por outro lado, ao facto de poder dar-se o caso de o autor não se 

confundir com a pessoa detentora de todos os direitos sobre a obra. 

75 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 105. 

76 Cfr. DIAS PREIRA, Alexandre Libório, op. cit., p. 275 e ss.. 
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termos da qual “autor é a pessoa física criadora da obra literária, científica ou artística”. Aliás, a 

maior correção das supraditas soluções legais é axiomática. Assim é, já que o Direito de Autor 

nasce na esfera jurídica do sujeito no momento da criação da obra. Se o direito tem por facto 

constitutivo a criação, tem o mesmo de dizer respeito, forçosa e indubitavelmente, ao criador 

intelectual. De facto, é no mínimo inusitado que a lei portuguesa venha admitir que o autor da 

obra possa não ser quem a criou! 

Todavia, é inegável a conclusão: o Direito de Autor confere proteção às criações do 

espírito humano, e, decorrente daquela proteção, atribui um benefício em contrapartida do labor 

do autor, sendo por essa razão, a este último, que em princípio pertence o direito (o que aliás 

sucede na esmagadora maioria dos casos). Tem, não obstante, toda a importância determinar o 

processo de identificação do autor. Nesta sede deve partir-se da uma primeira presunção, 

resultante do n.º 2 do art. 27.º77: o autor é aquele que vem como tal indicado na obra, por 

qualquer das vias enunciadas no art. 28.º, mormente pelo nome próprio, completo ou abreviado, 

iniciais deste, pseudónimo ou qualquer sinal convencional. A par da presunção resultante do art. 

27.º surge uma outra, negativa, constante do n.º 3 do art. 14º. Nos termos deste último 

dispositivo, e não se encontrando a obra identificada segundo o uso universal, o direito pertence 

à entidade por conta da qual a obra é feita. Uma segunda presunção permite ainda identificar o 

autor como aquele que é anunciado como tal ao público. 

Assim, e em suma, o autor será a pessoa que cria a obra. Este é o princípio geral, o 

“princípio do criador”, que admite, contudo, desvios. ORLANDO DE CARVALHO alude a esta questão, 

ao sustentar que o “(a)utor é quem cria a obra e só ele. Direito de Autor, quer na vertente 

juspessoal (direito de personalidade) que na vertente jusdominal (direito de propriedade) tem-no 

ab origine, o autor e apenas o autor. O que acontece é que o direito de propriedade é um direito 

disponível e, em certas circunstâncias, pode ser cedido antes da publicação da obra e com vista 

a esta: é o que, maladroitement, se diz no art. 11.º do Código, exigindo-se “disposição diversa” 

do autor, que, mesmo depois de tal disposição, continua a ser o autor e o titular do direito de 

personalidade correlativo78”. 

 

 

 

                                                
77 Regra semelhante é instituída no n.º 1 do art. 15.º da Convenção de Berna. 

78 CARVALHO, Orlando de, “Os Direitos de Personalidade do Autor”, in Num Novo Mundo do Direito de Autor?, Tomo II, Lisboa, Edições 

Cosmos/Direcção Geral dos Espetáculos/Livraria Arco Íris, 1994, p. 543.	
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4. Casos particulares na atribuição do Direito de Autor  

 

 4.1 A obra criada por uma pluralidade de pessoas 

 

 Quanto à obra criada por uma multiplicidade de sujeitos, devem ser destacados dois 

casos particulares: a obra feita em colaboração e a obra coletiva.  Ora, a definição de obra feita 

em colaboração pode ser buscada na alínea a) do n.º 1 do art. 16.º do CDADC, que assim 

considera a obra que seja “divulgada ou publicada em nome dos colaboradores ou de alguns 

deles, quer possam discriminar-se quer não os contributos individuais”. Pelo que se conclui que 

a conjugação de vários atos de criação por um conjunto de criadores, num esforço de 

colaboração tendente à criação de uma única obra, cai nesta definição. Nestes casos, o Direito 

de Autor pertence a todos quantos nela tenham colaborado79, considerando-se de igual valor as 

partes individuais dos autores, podendo qualquer um deles exercer individualmente os direitos 

relativos à sua contribuição, quando esta possa individualizar-se. Aplicam-se, portanto, as regras 

da compropriedade, ou noutras palavras, o regime constante dos arts. 1403.º e ss. do CC, 

consignando-se, nesta medida, que qualquer dos autores pode servir-se da obra. Todavia, e no 

caso de a obra divulgada ou publicada não mencionar o nome de algum dos colaboradores, 

presume-se que este cedeu os seus direitos aos autores cujos nomes, efetivamente, nela 

figurem. 

 Quanto à obra coletiva, prescreve a alínea b) do n.º 1 do art. 16.º, que se considera obra 

coletiva toda a obra que seja “organizada por iniciativa de entidade singular ou coletiva e 

divulgada ou publicada em seu nome”. Assim, a obra realizada no âmbito de uma empresa80, vê 

o Direito de Autor ser atribuído ao respetivo empresário81 que a organizou e dirigiu. Assim dispõe 

o n.º 1 do art. 19.º, ao referir que “(o) direito de autor sobre obra coletiva é atribuído à entidade 

singular ou coletiva que tiver organizado e dirigido a sua criação e em nome de quem tiver sido 

divulgada ou publicada”. Pelo que é evidente que o principal critério distintivo entre a obra feita 

em colaboração e a obra coletiva, pode apenas ser entendido à luz da noção de empresa e da 

sua participação no quadro desta última. 

                                                
79 Cfr. o n.º 1 do art. 17.º. 

80 As categorias de empresas mais relevantes nesta sede são, evidentemente, as vocacionadas para a comunicação social, às quais pertencem 

os direitos de autor sobre os artigos redigidos sob a forma de obra coletiva.	

81 Veja-se o caso das revistas, no n.º 3 do art. 19.º, cujos direitos pertencem às respetivas empresas editoriais. 
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 No entanto, apesar de a pessoa coletiva ser a titular originária do Direito de Autor, na 

possibilidade de discriminar as contribuições individuais para a respetiva obra, podem ser 

atribuídos direitos autónomos ao respetivo criador em relação à componente da obra para a qual 

prestou o seu particular contributo. 

 

 

 4.2 A obra feita por conta de outrem ou sob encomenda 

 

 A pedra de toque que preside à distinção das figuras de “obra feita por conta de outrem” 

e “obra feita sob encomenda” pode ser colhida da leitura dos arts. 14.º e 15.º do CDADC82. Nos 

termos daqueles incisos, à primeira corresponderão os casos de obras criadas por terceiro fora 

do âmbito de um contrato de trabalho ou do cumprimento de um dever funcional, enquanto à 

segunda correspondem os casos em que o terceiro trabalha no âmbito de um contrato ou no 

cumprimento daquele dever. 

 Nas hipóteses supracitadas surge a premente necessidade de determinar a titularidade 

do Direito de Autor. Desde logo, prevê a lei regimes especiais, por exemplo, relativamente a 

trabalhos jornalísticos83, a fotografias efetuadas em execução de um contrato de trabalho ou por 

encomenda84, ou a criações publicitárias85. Inexistindo semelhante previsão, cai-se no regime 

geral vertido no n.º 1 do art. 14.º do CDADC, que vem estatuir que a titularidade do Direito de 

Autor se determina de acordo com o que tiver sido convencionado. Assiste-se, assim, a uma 

solução que dá prevalência à autonomia privada das partes, podendo elas, no seu arbítrio,  

convencionar a atribuição do direito quer ao criador intelectual, quer ao empregador ou 

comitente86. Na falta de convenção, a titularidade do Direito de Autor sobre a obra pertence ao 

seu criador intelectual87. A lei vem estabelecer, conforme bem se denota, uma presunção iuris et 

                                                
82 A “obra subsidiada”, cujo regime consta do art. 13.º do CDADC, em nada se confunde com ambas as figuras. Neste caso, apenas se verifica o 

financiamento total ou parcial da obra, sendo o financiador um mero titular de crédito sobre o autor por conta do financiamento, não obtendo 

este último, por esta via, quaisquer direitos autorais sobre a criação (conquanto não seja estabelecida convenção em contrário). 

83 V. o art. 174.º do CDADC. 

84 V. o n.º 2 do art. 165.º do CDADC. 

85 Segundo o n.º 2 do art. 29.º do Código da Publicidade “(o)s direitos de carácter patrimonial sobre a criação publicitária presumem-se, salvo 

convenção em contrário, cedidos em exclusivo ao seu criador intelectual”. 
86 É de fácil conclusão que, por via do poder que exerce sobre o empregado ou comissário, o empregador ou comitente exige dos primeiros, na 

larga maioria das vezes, a outorga da titularidade dos direitos sobre a obra criada. 

87 Cfr. o estatuído no n.º 2 do art. 14.º do CDADC. 
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de iure: inexistindo convenção, é inadmissível prova em contrário quanto à titularidade de 

direitos. 

 

 

 

5. A identificação do autor 

 

Questão diversa da atribuição do direito autoral, é o problema da identificação do autor. 

Nesta medida, estabelece o art. 28.º do CDADC a regra geral: o autor pode identificar-se 

mediante o seu nome próprio, completo ou abreviado, as iniciais deste, um pseudónimo ou 

qualquer sinal convencional, como uma fotografia ou um desenho88.  

Dando-se o caso de a obra não deter qualquer tipo de identificação, o art. 30.º 

estabelece o quadro definitório das obras anónimas. Nos termos deste último preceito, aquele 

que divulgar ou publicar obra alheia que não se faça acompanhar de qualquer identificação, 

considera-se representante do autor, cabendo-lhe a defesa dos seus respetivos direitos perante 

terceiros, salvo manifestação em contrário por parte do autor. Revelando-se o autor, cessam 

quaisquer poderes representativos89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Contrariamente, a Convenção de Berna no seu art. 15.º apenas faz referência à identificação por nome ou pseudónimo. 

89 Cfr. o n.º 2 do art. 30.º do CDADC. 
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CAPÍTULO IV 

Os Direitos do Autor sobre a Obra 

 

 

 

1.  Considerações gerais  

 

 O autor90 goza de um imenso feixe de direitos sobre a sua obra, direitos consagrados na 

lei portuguesa por forte inspiração da tradição gaulesa de proteção jusautoral. A miríade de 

direitos consagrados em favor do respetivo titular biparte-se em duas categorias fundamentais: 

as faculdades patrimoniais e as faculdades pessoais. Pode, com propriedade, considerar-se que, 

mesmo consubstanciando o Direito de Autor uma figura una, ele expressa o seu conteúdo por 

via de um elenco de múltiplos direitos parcelares, ora reconduzíveis a faculdades pessoais, ora 

reconduzíveis a faculdades patrimoniais, englobando ambas as faculdades no seu núcleo. Aliás, 

tal conclusão resulta imediatamente do n.º 1 do art. 9.º do CDADC, o qual estabelece que “o 

Direito de Autor abrange direitos de natureza patrimonial e direitos de natureza pessoal, 

denominados direitos morais91”. 

Assim, o Direito de Autor, no seu cariz patrimonial, traduz a garantia da exploração 

económica da obra. No fundo, concebe o direito que assiste ao autor de ser remunerado pelo 

seu trabalho de criação intelectual. Por seu turno, o aspeto pessoal ocupa-se da tutela da ligação 

indissociável do autor face à obra intelectual a que deu corpo. Nesta medida, resulta das duas 

faculdades enunciadas um elenco de direitos que caem tanto na órbita pessoal como na 

patrimonial.  

                                                
90 Usamos o termo “autor” de modo lato. De facto, e conforme já se explanou, pode suceder que alguns direitos sejam atribuídos a outras 

pessoas que não o criador intelectual.	

91 Na opinião da franca maioria da doutrina nacional (v. OLIVEIRA ASCENSÃO, José, op. cit., p. 166 e MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, 

op. cit., p. 121), a expressão “direitos morais” tem tanto de infeliz como de incorreta. E assim é, desde logo por traduzir uma importação, sem a 

devida adaptação, da língua francesa. E mais que isso, por espelhar uma natureza extrajurídica daqueles direitos. A expressão “moral” convoca, 

nesta medida, um certo setor “ético”, de evitar. Ao direito patrimonial deve opor-se o direito pessoal. Assim, e subsequentemente, curaremos de 

recorrer a esta última expressão.	
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2. Os direitos pessoais 

 

O n.º 3 do art. 9.º do CDADC estabelece que, “(i)ndependentemente dos direitos 

patrimoniais, e mesmo depois da sua transmissão ou extinção destes, o autor goza de direitos 

morais sobre a sua obra, designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e 

assegurar a sua genuinidade e integridade”. Deve ser tido em devida consideração que os 

direitos pessoais atribuídos ao autor são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis92, não 

podendo ser objeto de qualquer transmissão ou oneração93, ainda que, após a morte do autor, 

esses direitos sejam exercidos pelos seus sucessores (enquanto a obra não cair no domínio 

público, já que verificando-se tal circunstancialismo, a defesa da genuidade e integridade da obra 

é exercida pelo Estado94)95. 

 Ora, a pedra de toque no que respeita aos direitos de natureza pessoal do autor é a sua 

intransmissibilidade inter vivos, mesmo que os de natureza patrimonial hajam já sido 

transmitidos. Advém esta característica do facto de estes direitos terem como escopo a proteção 

da personalidade do autor da obra, atento o facto de ser ele a pessoa que detém com aquela um 

elo indissociável. No fundo, foi a sua criatividade, o seu génio criativo, que deu corpo à obra. É 

este o alcance da redação do art. 56.º do CDADC quando estatui no seu n.º 1 que 

“(i)ndependentemente dos direitos de carácter patrimonial e ainda que os tenha alienado ou 

onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a paternidade da obra e de 

assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer 

mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer 

ato que a desvirtue e possa afetar a honra e reputação do autor”; por seu turno acrescenta o n.º 

2 que aquele direito é “inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte 

do autor (…)”96. 

 

 

 

 

                                                
92 Cfr. o n.º 2 do at. 56.º do CDADC. 

93 V. o art. 42.º do CDADC. 

94 V. o n.º 2 do art. 57.º do CDADC e o DL 150/82 de 29 de Abril. 

95 Cfr. o n.º 2 do art. 57.º. 

96 Itálicos nossos, tal como em todas as transcrições subsequentes. 
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2.1 Direito ao inédito 

 

Deve recortar-se, do elenco de direitos pessoais do autor, e desde logo, o direito ao 

inédito, que resulta da faculdade que o criador da obra necessariamente tem de, criada a obra, a 

dar ou não a conhecer ao público. Duas correntes dissonantes advogam quanto à possibilidade 

de um direito assim entendido ser outorgado a uma outra pessoa que não o criador. OLIVEIRA 

ASCENSÃO considera que o direito ao inédito é sempre do criador intelectual97. No caso de outra 

pessoa adquirir os direitos sobre a obra, e imbuída do poder de a dar a conhecer ou não, 

falaremos já num direito patrimonial e não pessoal. Assim, o inédito, configurado na perspetiva 

pessoal, será sempre um direito do criador. No fundo, à publicação ou divulgação da obra subjaz 

uma auto-responsabilização perante terceiros, por parte do autor. Só ele pode quebrar o inédito, 

não podendo a tal ser obrigado por outrem. 

Em sentido contrário advoga MENEZES LEITÃO
98, alegando que o inédito é um direito que 

pode ser atribuído a outros titulares do Direito de Autor sobre a obra. Na mesma linha de 

raciocínio, FRANCISCO REBELLO
99 defende que o direito ao inédito se pode estender aos sucessores 

do autor, aos quais cabe o exercício dos direitos morais no período que medeia entre a morte do 

autor e a queda da obra no domínio público, e ao comitente no caso das obras encomendadas 

ou executadas por conta de outrem100. 

Não perfilhamos tal tese, sendo que, em nosso entender, apenas o criador pode exercer 

o direito ao inédito. No caso de os direitos sobre a sua obra não publicada ou não divulgada 

serem atribuídos a um comitente, o criador, apesar de continuar a deter o direito ao inédito, 

parece tacitamente aceder em dar a conhecê-la. Já no caso de os seus direitos caírem na esfera 

de um sucessor, sempre teria de se admitir que fosse este último a exercer o direito, desde que 

o autor a tal não se tivesse oposto em vida (pois que o direito é sempre seu), considerando-se a 

                                                
97 Veja-se OLIVEIRA ASCENSÃO, José, op. cit., p. 171. 

98 Neste sentido, MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 148. 

99 Cfr. FRANCISCO REBELLO, Luiz, op. cit., p. 160. 

100 Em sede de Direito Comparado, e quanto à determinação e posição legal dos sucessores do autor, no que aos direitos pessoais diz respeito, 

Adolf Dietz aponta a patente clivagem existente entre diferentes ordenamentos jurídicos. Assim, na Alemanha, que não prevê específica 

disposição quanto a esta matéria, admite-se a transferência de todos os direitos para o sucessor legal, incluindo os pessoais, sem quaisquer 

ónus, permitindo-se-lhe exercitar tais direitos conforme entenda, em claro contraste com a lei francesa que apela a um droit-fonction, que impede 

o sucessor de exercer o direito pessoal livremente, vendo-se obrigado ao estrito respeito pela obra e pelo autor falecido. Veja-se, para mais 

desenvolvimentos, DIETZ, Adolf, “Legal Principles of Moral Rights (Civil Law)”, in Le Droit Moral de l’auteur, Association Littéraire et Artistique 

Internationale, Paris, 1993, p. 54 e ss.. 
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sua anuência tácita no caso de o não ter feito. Assim não entendendo, a obra poderia nunca 

chegar ao conhecimento do público, o que se afigura como uma solução incabível. 

Aliás, buscando os pressupostos do direito ao inédito na lei, estabelece o art. 6.º do 

CDADC que a publicação da obra tem de ser realizada mediante consentimento do autor, 

devendo a sua divulgação ser efetuada licitamente. É o autor quem decide da publicação ou 

divulgação da obra, devendo para tanto, conferir a competente autorização101. 

 

 

2.2 Direito de retirada 

 

O art. 62.º prevê o direito de retirada. Nos seus termos, tem o criador o direito de retirar 

a obra publicada de circulação e de fazer cessar a sua utilização, a todo o tempo, desde que 

tenha razões morais atendíveis para tanto, e ao que corresponderá, evidentemente, e como 

natural contraparte, a competente indemnização pelos danos causados a um eventual terceiro 

que veja goradas as suas legítimas expectativas. É evidente que o exercício de tal direito pode 

mostrar-se especialmente lesivo para os interessados na obra, pelo que bem se compreende a 

necessidade de prever a atribuição de uma indemnização no quadro geral da responsabilidade 

civil102. 

 Cabe, contudo, cogitar se o direito de retirada é um exclusivo do criador ou se pode 

suceder que seja atribuível a outros titulares de direitos (como o comitente numa obra feita sob 

encomenda). Quanto a esta questão a lei não oferece resposta insofismável, pelo que a doutrina 

avança com opiniões controvertidas. Segundo MENEZES LEITÃO, e tendo em conta que o direito de 

retirada se funda em razões morais atendíveis, e podendo elas verificar-se quer em relação ao 

criador, quer em relação a outros titulares, entende-se que aquele direito deve também ser 

consignado a estes últimos103. Por outro lado, FRANCISCO REBELLO, tendo como fundamento o 

carácter estrito pessoal do direito, considera-o atribuível apenas ao criador intelectual104. Da 

nossa parte, consideramos o direito de retirada inequivocamente demonstrativo do carácter 

                                                
101 Importante decorrência deste direito consta do art. 50.º, que vem isentar de penhora ou arresto as obras não divulgadas ou publicadas, salvo 

se o autor consentir ou tiver mostrado inequivocamente o propósito de as divulgar ou publicar.	

102 A lei prevê, no entanto, um caso particular de retirada que não envolve qualquer tipo de indemnização. Assim, nos termos do art. 114.º do 

CDADC, se por decisão judicial for suprimida parte da obra que desvirtue o seu sentido, o autor pode retirar a obra, sem que haja lugar a 

indemnização (o que bem se compreende já que as razões de retirada não lhe são imputáveis). 

103 V. MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 150. 

104 Cfr. FRANCISO REBELLO, Luiz, op. cit., p. 162. 
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pessoalíssimo da criação do espírito, pelo que aquele direito será sempre indissociável do 

criador. Assim, o sucessor ou transmissário estão proibidos de retirar a obra sendo que, caso 

procedam à revogação unilateral da autorização concedida para utilização da obra, incorrem em 

reponsabilidade civil, nos termos gerais de direito. É evidente, porém, que tal revogação não 

corresponde ao exercício de um direito de retirada, direito que não lhes é transmissível. 

 

 

2.3 Direito à menção ao nome 

 

Corresponde talqualmente a um direito pessoal do autor a faculdade de ver mencionado 

na obra o seu nome, direito que encontra consagração na alínea a), do n.º 1 do art. 76.º. Assim, 

o nome do autor deve, sempre que possível, ser indicado. Do que decorre admitir-se a 

possibilidade de não se proceder à menção, desde que tal se mostre inviável. Note-se, a este 

respeito, e deitando mão de um exemplo esclarecedor, que não é uma estação de radiodifusão 

obrigada a mencionar o nome do compositor e do intérprete de cada vez que difunde uma 

canção. Tal resulta do supramencionado dispositivo, e no caso exemplificativo exposto, do art. 

154.º. De igual modo, no caso da recitação de obra musical ou literária, a menção ao nome 

deve ser levada a cabo “na medida do possível”, conforme o art. 122.º. Em termos negativos, o 

direito à menção ao nome, permite que o autor a ela se recuse, nos casos em que tenha sido 

licitamente modificada por terceiros. 

Ora, as consequências probatórias decorrentes do direito à menção ao nome são 

evidentes, funcionando como importante presunção quanto à atribuição do direito de autor, 

aliás, em hipóteses às quais já se deu voz. Lobrigue-se quanto à obra feita por encomenda, 

presumindo-se a atribuição de direitos ao comitente no caso de não se mencionar o nome do 

autor, ou no caso da obra feita em colaboração, sobre as quais recai a presunção de que a 

cedência de direitos dos autores cujo nome não é mencionado na obra, é levada a cabo em 

favor daqueles cujo nome o é. 
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2.4 Direito à reivindicação da paternidade 

 

 O autor detém a faculdade de reivindicar a paternidade sobre a sua obra ou de manter o 

anonimato. Tal resulta da conjugação do n.º 3 do art. 9.º e do n.º 1 do art. 56.º do CDADC. 

Tendo em conta que a expressão “autor” por nós usada o é de modo lato, deve colocar-se a 

questão de inferir da possibilidade de atribuir tal faculdade a um outro titular de direitos que não 

o criador intelectual. Proponha-se a hipótese de, no âmbito de uma obra feita sob encomenda ou 

por conta de outrem, ser convencionada a atribuição dos direitos jusautorais ao comitente. Neste 

caso, pode o criador reivindicar a paternidade? Na opinião de MENEZES LEITÃO, tal não faria 

qualquer sentido, na medida em que esvaziaria de conteúdo a convenção estabelecida, que vem 

atribuir aquele direito a um terceiro que não o criador. Aliás, alega de modo elucidativo que “(é) 

um direito que compete a quem seja titular do direito de autor, que pode ser ou não o criador 

intelectual105”.  

Em sentido diverso, OLIVEIRA ASCENSÃO considera que “o comitente tem a disponibilidade 

da obra encomendada, mas não tem a possibilidade de se fazer passar por criador intelectual 

dela” e que “(n)ão pode pois o criador intelectual despojar-se originariamente do seu direito em 

benefício de um não criador intelectual”. Segundo este último entendimento, seria violado o 

interesse público no conhecimento da real autoria da obra, mediante “uma enganadora 

atribuição ao terceiro da criação da obra106”. Não podemos concordar mais com tal posição, por 

nós inteiramente perfilhada. De encontro a esta tese vai a clara atribuição ao direito à 

paternidade das características da inalienabilidade e da irrenunciabilidade: este direito é 

inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte do autor107. 

 Tem-se, assim, que, no caso de a autoria da obra não ser conhecida, ser contestada ou 

abusivamente invocada por outrem, o criador detém a prerrogativa de defender a paternidade da 

sua obra, vendo ser-lhe reconhecida a sua autoria. Aliás, e como vimos, o autor pode optar por 

divulgar a sua obra sob anonimato ou sob nome que não revela a sua verdadeira identidade, 

mantendo o direito de, aprouvendo-lhe, reivindicar a paternidade108.  

                                                
105 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, op. cit., p. 152. 

106 Vide OLIVEIRA ASCENSÃO, José, op. cit., p. 111 e ss.. 

107 Veja-se o n.º 2 do art. 56.º. 

108 Caída no domínio público a defesa da paternidade da obra passa a ser da competência do Estado, muito embora tal solução não resulte 

diretamente do texto legal por via de uma deficiente técnica legislativa. Lê-se no n.º 2 do art. 57.º que “(a) defesa da genuinidade e integridade 

das obras caídas no domínio público compete ao Estado e é exercida através do Ministério da Cultura”. Evidentemente, a defesa estadual deve 

ser estendida, talqualmente à reivindicação da paternidade.	
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2.5 Direito à genuidade e integridade da obra 

 

Conforme expresso no n.º 3 do art. 9.º e no n.º 1 do art. 56.º, ao autor é conferido, em 

relação à sua obra, o direito de se opor “à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, 

deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer ato que a 

desvirtue e possa afetar a honra e reputação do autor”. Desde logo, deve chamar-se a atenção 

para o facto de a “destruição” da obra ser de difícil verificação, atenta a sua incorporeidade, 

podendo admitir-se, tão-somente, a destruição do suporte físico da obra109. 

Por outro lado, e prosseguindo, o direito à integridade da obra estabelece um princípio 

de proibição da sua modificação mesmo que a alteração introduzida a melhore, permita um 

acréscimo nas vendas comerciais ou mesmo que a utilização da obra seja lícita sem o 

consentimento do autor110. Não obstante, existem limites a este direito. Assim, e a título de 

exemplo, sempre será permitida a modificação para inclusão em coletâneas destinadas ao 

ensino111, ou a mera atualização ortográfica de harmonia com as regras vigentes (desde que tal 

não bula com a opção de carácter estético do autor)112. 

 

 

 

3. Os direitos patrimoniais 

 

3.1 Direito de exploração económica113 

 

O marco distintivo que estabelece a fronteira entre os direitos pessoais e os direitos 

patrimoniais, consiste no elemento pecuniário subjacente a estes últimos. Reza o n.º 1 do art. 

                                                
109 Concedemos, e por forma a não deduzir injustamente de uma potencial opacidade legislativa quanto a esta matéria, que possa a lei dirigir-se 

aos casos das obras de exemplar único. 

110 Cfr. o n.º 1 do art. 59.º. 

111 V. os n.ºs 2 e 3 do art. 57.º. 

112 Cfr. o art. 93.º do CDADC. 

113 Menezes Leitão coloca no seu “elenco de direitos patrimoniais” o direito de remuneração pela cópia privada (MENEZES LEITÃO, Luís Manuel 

Teles de, op. cit., p. 145 e ss.). Escusamo-nos a discorrer o referido direito nesta sede. Desde logo porque o faremos delongadamente na Parte II 

deste trabalho. E, por outro lado, pelo facto de não adotarmos um rol tão especificamente descriminado como o referido autor. Optamos, ao 

invés, por analisar, a par da exploração económica, como “grande direito”, o tertium genus que se constitui das suas modalidades típicas e que 

encontra previsão expressa na Diretiva 2001/29/CE: o direito à reprodução, o direito à distribuição e o direito à comunicação ao público da obra 

(previstos, respetivamente, nas alíneas i), f) e j) do n.º 2 do art. 68.º do CDADC).   
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67.º do CDADC que “(o) autor tem o direito exclusivo de fruir e utilizar a obra, no todo ou em 

parte, no que se compreendem, nomeadamente, as faculdades de a divulgar, publicar e explorar 

economicamente por qualquer forma, direta ou indiretamente, nos limites da lei”. Acrescenta o 

n.º 2 que “(a) garantia das vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do 

ponto de vista económico, o objeto fundamental da proteção legal”.  

Ora, decorre que a utilização pública não autorizada de obra por parte de terceiros é 

impedida, mesmo que o agente não atue com qualquer intenção lucrativa. E assim é porque, em 

boa verdade, qualquer exploração pública por parte de terceiros, mesmo que não lhes subjaza a 

intenção de prossecução do lucro, pode afetar, ainda que indiretamente, a exploração da obra, 

por redução dos proventos económicos que o autor recetaria, não fosse aquela utilização. 

Ora, a exploração económica pode ser levada a cabo deitando mão de uma 

multiplicidade de vias e processos. Desde logo, o autor pode agir por si mesmo, explorando a 

obra diretamente, ou mediante um agente terceiro, seu representante. Por outro lado, é a 

própria lei que enumera, no n.º 2 do art. 68.º do CADC, os modos de utilização pública da obra 

à disposição do autor, nomeadamente, a reprodução, a distribuição e a comunicação ao público. 

 

 

3.2 Modalidades típicas principais do direito de exploração económica 

 

Pode falar-se em três tipos principais de exploração à disposição do autor. Desde logo, 

quanto ao direito de reprodução, é reservada ao autor, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 

68.º do CDADC, “(a) reprodução direta ou indireta, temporária ou permanente, por quaisquer 

meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte”. A reprodução, entendida como a execução 

de cópias de obras, ou de partes substanciais de obras, independentemente do formato ou do 

meio em que sejam levadas a efeito, constitui uma das mais prementes componentes do direito 

autoral. De facto, é essencial ao autor conseguir controlar as reproduções da sua obra para que 

possa proceder a uma exploração económica o mais íntegra possível. 

Quanto ao direito de distribuição, é ao autor que se reserva a faculdade de distribuir as 

suas obras, por outras palavras, de disponibilizar as cópias tangíveis ao público. É este o alcance 

da alínea f) do n.º 1 do art. 68.º, ao reservar ao autor “(q)ualquer forma de distribuição do 

original ou de cópias da obra, tal como venda, aluguer ou comodato”. Destarte, dirige-se o 

discurso, em princípio, aos suportes físicos, pois só assim se pode proceder à interpretação do 
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termo “distribuição”: no sentido de transferência de propriedade como forma primacial da sua 

execução. Evidentemente, a mais importante aceção no que concerne ao direito à distribuição é 

o facto de ele ser, na franca maioria dos casos, confiado a terceiros. Lembremo-nos, neste 

particular, e como exemplo paradigmático, que, predominantemente, os autores incumbem 

grandes grupos económicos, como as editoras, do processo de distribuição. 

A final, e quanto ao direito à comunicação ao público, a alínea j), do n.º 1 do art. 68.º 

estabelece-o como sendo “(a) colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, da obra por 

forma a torná-la acessível a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido”. 

Ora, esta redação é bem demonstrativa de uma adaptação recente da lei à realidade digital, que 

comportou novíssimas formas de utilização das obras. Esta faculdade goza de inconcussa 

inclusão no âmbito do direito à comunicação, devendo buscar-se o seu enquadramento no art. 

8.º do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor: “(…) os autores de obras literárias e artísticas 

gozam do direito exclusivo de autorizar qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio 

ou sem fio, incluindo a colocação à disposição do público das obras, de maneira que membros 

do público possam ter acesso a estas obras desde um lugar e num momento que 

individualmente escolherem”.  
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CAPÍTULO V 

Conclusões Parciais 

 

 

 

1. A razão justificadora da proteção jusautoral 

 

 1.1 O trio justificador clássico 

 

 Curar da tutela da propriedade física na qual é vertida a criatividade do criador não se 

confunde com a cura da criação em si entendida. O Direito Penal protege o suporte físico em 

que um romance se pode ler; o Direito de Autor protege a produção intelectual do foro artístico e 

literário, vertida naquele mesmo suporte físico. Assim, enquanto outros ramos jurídicos se 

ocupam da tutela de relações sobre bens tangíveis, o Direito de Autor tem como objeto da sua 

disciplina bens cuja intangibilidade é a marca característica e distintiva. 

 Pelo que se pode equacionar a razão de ser (de fundo) da proteção jusautoral. Deitando 

mão do caso exemplificativo acima descrito, o indivíduo que lhe vê serem indevidamente 

subtraídos livros dos quais é proprietário, deve merecer a proteção do Direito, que reage contra o 

agente do furto em favor do ofendido. No entanto, é pacífico que ao criador nada foi subtraído 

em virtude do mesmo crime. A sua obra continua a existir, independentemente da subtração do 

suporte no qual se encontre vertida. Nesta senda, cabe justificar a razão de fundo que se cifra na 

base de concessão da proteção jurídica ao autor. 

 Apresentam-se, em suma, três argumentos justificativos clássicos quanto a esta 

problemática114. Em primeira linha, o Direito de Autor justifica-se por ser entendido como um 

incentivo ao processo criativo; ao invés, doutrina existe que entende o Direito de Autor como 

decorrência de um contrato tácito celebrado entre autor e sociedade; e uma derradeira, talvez 

menos romântica que as supraditas, defende que o Direito de Autor encontra a sua ratio em 

                                                
114 Para mais desenvolvimentos vide ASKETER, Patrícia, op. cit., p. 24 e ss..	
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princípios de justiça natural. De facto, conferir proteção ao contributo intelectual de determinado 

indivíduo faz, em nossa opinião, homenagem ao mais elementar senso de justiça. O contrário, a 

ausência de tutela jusautoral, consubstanciar-se-ia na anuência ao aproveitamento imoral, 

injustificado, afinal injusto, do trabalho de outrem.  

Acolhemos nesta sede, e de entre as hipóteses avançadas, aquela que consideramos ser 

a mais aproximada das justificações, uma vertente mitigada, e a defendida pela generalidade da 

doutrina. Nesta última tese inscrevem-se as palavras de ANTÓNIO MARIA PEREIRA, acerca dos 

proventos decorrentes do exclusivo atribuído pela tutela do Direito de Autor: “essa remuneração, 

além de representar um ato de justiça, porque todo o trabalho deve ser retribuído, constitui um 

importante incentivo para a criação literária e artística. O autor que não fosse remunerado teria, 

certamente, que reduzir ou abandonar a sua atividade criadora para poder sobreviver – o que se 

traduziria num prejuízo grave para a cultura do seu país115”. 

 

 

 1.2 O Direito de Autor como guardião da relevância económica da criação? 

 

 A proteção dos direitos do autor assume relevante importância. Em primeira linha, e 

como vimos, por via da justiça natural que deve presidir à tutela do seu contributo intelectual. No 

entanto, não menos despiciente é o formidável impacto económico que os direitos autorais são 

passíveis de gerar nos dias correntes, facto que pressiona o legislador no sentido de os rodear 

de apertado protecionismo.  

De facto, a visão clássica do autor como um criador independente que, artesanalmente, 

elabora a sua obra por pura paixão criativa, está há muito ultrapassada. Hoje em dia poderosos 

sectores da atividade económica associam-se ao ramo editorial, o que, aliás, não sucederia se o 

ordenamento jurídico não curasse de conferir adequada e suficiente proteção às criações 

intelectuais, já que reflexamente os seus investimentos são também salvaguardados. 

 Na verdade, a franca maioria dos autores não mais são independentes, trabalhando, não 

raro, por encomenda, para as grandes empresas editoriais. O autor comercialmente rentável 

produz obras que brotam da pressão do contrato e não tanto da febril insanidade que tomou 

Pessoa quando redigiu, a fio, a “Ode Triunfal”. São de mestria notável as palavras de OLIVEIRA 

                                                
115 MARIA PERERIA, António, “Legislação Nacional e Internacional sobre Direito de Autor”, in Direito de Autor: Gestão e Prática Judiciária, Temas 

de Direito de Autor, Vol. 3, Lisboa, SPA, 1989, p. 27. 
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ASCENSÃO a este propósito, quando refere que “(a)s leis protecionistas do autor são ambíguas. 

Falam do autor, mas os autores são os adquirentes de direitos, e pelo autor agem os 

mandatários. Essas leis protegem afinal interesses empresarias, que só casualmente coincidem 

com os do criador intelectual116”. 

 Pelo que, e em jeito de fecho deste primeiro Capítulo, nos parece que as causas 

justificadoras de uma eficiente proteção jusautoral, enunciadas no ponto antecedente, 

correspondem a uma visão tradicional do autor e do processo criativo que se mostra em vias de 

se extinguir. A relevância da economia nas relações entre o autor, o editor e o consumidor 

parece ser atualmente a principal força motriz da tutela jurídica nesta matéria. 

 

 

 

 2. O Direito de Autor como um ramo autónomo do Direito 

 

Deve o Direito de Autor ser, em nossa opinião117, indubitavelmente encarado como um 

ramo autónomo do Direito. Aliás, advoga neste sentido, o abandono da referência ao termo 

“propriedade” operada pelo CC de 1966, formulação que poderia dar força à sua recondução à 

família dos Direitos Reais118. Na verdade, basta apelar à especificidade gritante dos bens em 

causa, mormente à sua imaterialidade, para se buscar razão bastante numa autonomização em 

ramo de Direito autonomizado.  

Ter-se-á assim por certo afirmar o Direito de Autor como um ramo especial do Direito 

Civil, ocupado da proteção legal conferida à criação artística dos particulares. Nas palavras de SÁ 

E MELLO, que consubstanciam sinteticamente o supradito119, “o Direito de Autor, com tantos 

cultores agora, também em Portugal, é um dos ramos do Direito Civil. Partilha com as 

Obrigações, os Reais, a Família e as Sucessões todas as regras gerais e acrescenta-lhe as que 

são especialmente exigidas pelo particular objeto do Direito de Autor, a obra intelectual”.

                                                
116 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 17. 

117 Opinião condizente com a de Oliveira Ascensão e Menezes Leitão (OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 27 e ss., e MENEZES LEITÃO, 

Luís Manuel Teles de, op. cit., p 45). 

118 Pois que, no quadro legislativo anterior, com a repetida alusão ao instituto da propriedade, sempre haveria uma, pelo menos aparente, 

justificação para a inclusão do Direito de Autor na família dos Direitos Reais. 

119 SÁ E MELLO, Alberto de, op.cit., p. 7. 
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CAPÍTULO I 

Do Direito à Cópia Privada120 

 

 

 

1. A utilização livre como exceção ao Direito de Autor 

 

1.1 A utilização da obra como um exclusivo? 

 

 Como bem fica patente da leitura do art. 67.º do CDADC, pertencem ao autor, em 

exclusivo, os direitos de fruir e utilizar as suas obras, sendo seus os proventos económicos 

resultantes da sua exploração. É o criador, portanto, e em princípio, o titular do direito de autor 

sobre a obra que por si foi criada121, como natural contraparte do seu contributo intelectual. Ora, 

conforme já referido, a reprodução é uma das formas de utilização e exploração abrangidas no 

escopo de direitos económicos. A reprodução, assim entendida, engloba a “reprodução direta, 

indireta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em 

parte122”. A reprodução para uso privado, compreendida nesta última definição ampla, é 

permitida sob condições bem determinadas, impostas pelo ordenamento jurídico. Sucede que, 

recorrendo a uma visão demasiado linear e pouco sistemática, pode parecer que uma cópia 

privada não é mais que uma usurpação ilegítima de determinada criação. Afinal, e em qualquer 

ramo do Direito Privado, se existe interferência de terceiro na esfera legalmente protegida de 

outrem, haverá, evidentemente, ilicitude, à qual interessa prover adequada resposta.  

                                                
120 Cumprido um primeiro momento tendente à introdução do grande tema do Direito de Autor, importa operar uma circunscrição naquele, por 

forma a levar a cabo uma aproximação gradual ao busílis deste estudo. Destarte, traz-se à colação, nesta sede, o instituto da cópia privada, 

entendido como um verdadeiro direito, conferido pela lei. Pretende-se o bosquejo da sua configuração, desde logo por forma a afastar a nefasta 

confusão, que grassa indubitavelmente, entre aquela particular figura e a pirataria, o que muito contribui para o desvirtuamento da temática. 

Expediente que não se mostra, ainda, de somenos valor, é o de indagar da influência do desenvolvimento tecnológico nas suas matizes.	

121 Cfr. o art. 11.º do CDADC. 

122 Cfr. a alínea i) do art. 68.º do CDADC.	
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Todavia, e como bem se depreenderá, a lei não pretende afastar terceiros da utilização 

da obra, como decorre da leitura do vertido no supradito art. 67.º. A propósito, OLIVEIRA ASCENSÃO 

considera infeliz a fórmula usada pelo legislador, apelidando-a, contundentemente, de 

“ridícula123”. Na verdade, e nas palavras do professor, qualquer um tem o direito de utilização da 

obra. O que se consigna em exclusividade ao autor é, isso sim, a utilização pública da obra. 

Aliás, e em boa verdade, a imunidade do uso privado é um princípio fundamental do Direito de 

Autor: “(o) Direito de Autor recais sobre formas de utilização pública da obra. Deixa de fora, por 

natureza, o uso privado. Não há aqui sequer um limite; há a própria fronteira, em relação a 

actividades diversas das que são objecto de exclusivo124”. 

 E é assim, em primeira linha, por se compaginar absolutamente impraticável que 

apenas o autor pudesse usar as suas obras. Aliás, nem mesmo ele tal pretenderia, já que, a 

partir do momento em que revela ao público a sua obra, prontamente se depreende que é ele 

mesmo que não pretende ser o único a dela usufruir, a utilizá-la, por decorrerem proventos 

económicos do seu uso por parte de terceiros. E por fim, e principalmente, por ser aquela uma 

solução que coarctaria inaceitavelmente os interesses da comunidade, bulindo com os direitos 

fundamentais dos cidadãos: pense-se na sistemática violação do direito autoral a que se 

assistiria sempre que se abrisse um livro. Levando em linha de consideração aquelas 

vicissitudes, veio o legislador consignar exceções. 

 

 

1.2 O Direito de Autor e a figura da utilização livre 

 

 Resultaram das considerações tecidas no respeitante às faculdades pessoais e 

patrimoniais que gravitam em torno do Direito de Autor, os interesses tutelados por esta 

disciplina jurídica. Por um lado, o interesse pessoal quanto à proteção da obra, v.g. a defesa da 

paternidade, ou o direito à menção ao nome, e por outro, o interesse patrimonial, que decorre 

dos proventos económicos recetados em resultado da exploração económica. 

 Aos interesses do indivíduo somam-se os interesses coletivos, de importância 

relevantíssima. Barrar o acesso ao público, sem limite, de obras protegidas pelo direito autoral, 

cifrar-se-ia numa solução impraticável, uma despromoção inaceitável do progresso, da educação 

                                                
123 OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, op. cit., p. 199. 

124 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Lisboa, Almedina, 2001.	
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e da ciência. O Direito de Autor não pretende constituir-se uma barreira intransponível e que 

torne estanque o acesso às obras por ele acauteladas. Existem, evidentemente, confinanças ao 

monopólio conferido ao autor, pelo que deve, nesta medida, ser chamado à colação o instituto 

da utilização livre. 

 Ora, aquela figura encontra consagração normativa no art. 75.º do CDADC. Ali se 

preveem as situações em que, por exceção à regra que atribui o direito exclusivo ao criador 

intelectual de autorizar a utilização da obra, esta última é permitida independentemente do 

consentimento daquele, não estando na sua disponibilidade levantar qualquer oposição. Podem 

atinar-se, de um modo geral, três tipos de exceção: as limitações que salvaguardam os direitos 

do indivíduo (autorizando a reprodução para uso privado, sem fins comerciais), as limitações 

tendentes a acautelar interesses de cariz comercial (autorizando a descompilação de programas 

de computador) e as limitações dirigidas à promoção da disseminação do conhecimento em prol 

do bem comum. Assim se assegura, como se expôs, a fluência da informação científica e 

cultural, razões que justificam grandemente as exceções vertidas no inciso. 

As ocorrências excecionais consagradas na lei, enunciam-se num rol taxativo, não se 

admitindo quaisquer outras que não se achem expressamente consagradas, conjeturas, aliás, 

transpostas da Convenção de Berna para o Direito nacional125. O n.º 2 do art. 9.º daquele 

instrumento tem precisamente este alcance ao consignar que “fica reservada às legislações dos 

países da União a faculdade de permitir 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”. Tendo em conta a formulação da lei 

portuguesa e o vertido na Convenção de Berna, desenha-se a “regra dos três passos”, que 

consubstancia os requisitos que os casos excecionais contemplados têm de, imperativamente, 

cumprir. Tais requisitos são independentes mas devem ser satisfeitos de forma cumulativa.  

Assim, e desde logo, a limitação deve ser claramente definida e ter um escopo e alcance 

restrito, não sendo admissíveis restrições de carácter geral, permissivas de reproduções de 

quaisquer obras, para quaisquer fins. Por outro lado, a exceção não pode obstar à exploração 

normal da obra, o que pretende significar que a limitação não pode privar o autor de proventos 

económicos tangíveis ou significativos, que recetaria caso não se consignasse a limitação. E por 

                                                
125 As utilizações livres a que se refere o art. 75.º devem ser acompanhadas do respeito pelos requisitos constantes do artigo ulterior. Assim, e 

nos termos da alínea a) do n.º 1, todas as utilizações se devem fazer acompanhar, sempre que possível, da indicação do nome do autor e do 

editor, do título da obra e demais circunstâncias que os identifiquem (requisito, aliás, plasmado de igual modo no art. 10.º da Convenção de 

Berna). 
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fim, não pode a exceção prejudicar injustificadamente os legítimos interesses do titular de 

direitos, proibindo-se as limitações que causem, ou possam causar, uma perda indefensável ao 

autor. 

 Assim se colhe que, uma qualquer remuneração ou compensação que haja de ser paga 

em virtude de uma limitação, não se firma como requisito essencial para a sua admissibilidade.  

Destarte, as utilizações livres são, em princípio, gratuitas, nada obstando, contudo, que seja 

estabelecida uma remuneração ou compensação equitativa, como, aliás, se verifica no nosso 

ordenamento. 

 

   

 1.3 A cópia privada como utilização livre 

 

Do conjunto de exceções consignadas pelo legislador, quanto ao exclusivo conferido ao 

autor, deve ser destacado um desvio particular, a cópia privada, que, constituindo-se como um 

instituto excecional, se ergue como uma verdadeira restrição a um carácter do Direito de Autor 

que poderia pensar-se absoluto. Nesta linha, a cópia privada firma-se como uma das conjunturas 

excecionais previstas no art. 75.º, a qual deve, de igual modo, respeitar os requisitos constantes 

do art. 76.º. 

Ora, para uma adequada perscrutação do mecanismo, versemos considerações sobre a 

alínea a) do n.º 2 do art. 75.º do CDADC, que estipula ser lícita, “sem o consentimento do autor, 

a reprodução de obra, para fins exclusivamente privados, (...) bem como a reprodução em 

qualquer meio realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais diretos ou 

indiretos”. Talqualmente, e no mesmo sentido, a alínea b) do art. 81º estabelece ser “consentida 

a reprodução para uso exclusivamente privado, desde que não atinja a exploração normal da 

obra e não cause prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor, não podendo ser 

utilizada para quaisquer fins de comunicação pública ou comercialização”126. 

Por fim, e em cumprimento dos requisitos subjacentes às utilizações livres, previstos no 

art. 76.º, a cópia privada deve ser acompanhada, nos temos da alínea b) daquele normativo, por 

uma “remuneração equitativa a atribuir ao autor e, no âmbito analógico, ao editor pela entidade 

que tiver procedido à reprodução”. Do que decorre que a reprodução para uso privado, embora 

seja uma utilização livre no sentido de que não está sujeita a qualquer autorização do titular de 

                                                
126 Em nosso entender, esta disposição mostra-se redundante e desnecessária, nada acrescentando ao já prescrito no n.º 2 do art. 75.º.	
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direitos, se não considera uma utilização livre de direitos de autor, já que existe a 

obrigatoriedade de uma pretensão compensatória a atribuir ao titular de direitos. 

Melhor dizendo, o consumidor que adquire um disco musical, legal e legitimamente, 

pode copiá-lo para que o possa tocar em diferentes equipamentos, sem que para tanto necessite 

de antecipada autorização do autor. Quadro que se verifica desde que o faça para seu exclusivo 

uso privado, sem a pretensão de arrecadar proventos económicos com as reproduções 

efetuadas, por via da sua exploração pública. Ou poderá gravar um conteúdo transmitido por 

meio de radiodifusão e recebido numa set-top box, para que possa diferir no tempo o consumo 

de conteúdos. Neste último caso não deve ser desconsiderado que o serviço pelo qual o 

consumidor paga uma assinatura, prevê a faculdade de operar aquele diferimento. Constituem 

os exemplos atrás consignados as duas modalidades de cópia privada: o format shifting e o time 

shifting.  

Resulta, nesta medida, e para todos os efeitos, que um ato de utilização que em nada 

prejudique a fruição económica da obra por parte do autor, como é a cópia doméstica de um CD 

pelo qual o consumidor já pagou, não fere, de qualquer modo, os direitos autorais do titular – o 

uso privado da obra é, assim, considerado uma utilização livre na aceção do art. 189.º, n.º 1, al. 

a). Porém, deve desde já ser sobrelevado que todo o processo predito é acompanhado de uma 

compensação a atribuir ao autor. 

 Elenquemos, pois, os requisitos essenciais de admissibilidade de uma reprodução 

privada e, portanto, de uma cópia legítima, fora do âmbito de atuação do Direito de Autor. 

Sumariamente, a cópia não carece de consentimento do titular do direito desde que seja levada 

a cabo para fins exclusivamente privados, e, nesta medida, há-de o ser por pessoa singular, sem 

fins lucrativos, sem que prejudique a exploração normal da obra (por via da sua exposição 

pública ou da sua comercialização), nem causando prejuízo injustificado ao titular de direitos. 

Cumprido este iter, existe indubitavelmente uma cópia legal ao abrigo de um mecanismo que o 

próprio legislador consagrou como legítimo. 

 

 

 1.4 A cópia privada como figura próxima das licenças obrigatórias 

 

 A licença obrigatória ou compulsória é uma autorização conferida pela lei, ou por uma 

autoridade, para a utilização de uma obra protegida pelo Direito de Autor, de um certo e 
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determinado modo, e em certas e determinadas condições, mediante o pagamento de 

remuneração ao autor. A figura da licença obrigatória dá corpo, precisamente, ao interesse 

social que releva em sacrifício do exclusivo do autor e que consubstancia a ratio da utilização 

livre. Nestes casos, uma vez concedida a licença, o exclusivo do autor é sacrificado, mesmo 

contra a sua vontade, não se podendo ele opor à utilização da sua criação intelectual. Mais do 

que a obrigação de autorizar terceiros a utilizar as suas obras, esta figura jurídica comporta a 

obrigação de não oposição àquelas utilizações, não obstante poder haver lugar à negociação das 

suas condições.  

Sucede que o CDADC, imbuído de um forte protecionismo conferido ao autor, aliás, na 

esteira da tradição francesa, que lhe serve de forte inspiração, vem prever um número muito 

circunscrito de licenças obrigatórias. Neste sentido, o art. 8.º, referente a “compilações e 

anotações de textos oficiais”, vem prever no n.º 2 que “(s)e os textos referidos no número 

anterior incorporarem obras protegidas, estas poderão ser introduzidas sem o consentimento do 

autor e sem que tal lhe confira qualquer direito no âmbito da atividade do serviço público de que 

se trate”. Por outro lado, o art. 52.º, referente à reedição de obra esgotada, espelha de forma 

indubitável o interesse público que se firma como a fundação desta figura. Prescreve o n.º 1 que 

“(s)e o titular de direito de reedição se recusar a exercê-lo ou a autorizar a reedição depois de 

esgotadas as edições feitas, poderá qualquer interessado, incluindo o Estado, requerer 

autorização judicial para proceder”. Acrescenta o n.º 2 que “(a) autorização judicial será 

concedida se houver interesse público na reedição da obra e a recusa se não fundar em razão 

moral ou material atendível, excluídas as de ordem financeira”. O art. 70.º, que estatui a 

disciplina quanto às obras póstumas, estatui no n.º 3: “(s)e os sucessores não utilizarem a obra 

dentro de vinte cinco anos a contar da morte do autor, salvo em caso de impossibilidade ou de 

demora na divulgação ou publicação por ponderosos motivos de ordem moral, que poderão ser 

apreciados judicialmente, não podem aqueles opor-se à divulgação ou publicação da obra, sem 

prejuízo dos direitos previstos no número anterior”. Por fim, o caso mais visível e relevante, de 

entre o exíguo rol de licenças compulsórias admitidas, previsto no n.º 1 do art. 144.º onde se 

pode ler que “(a) obra musical e o respetivo texto que foram objeto de fixação fonográfica 

comercial sem oposição do autor podem voltar a ser fixados”.  

 Ora, tendo em conta o recorte atrás entabulado quanto às utilizações livres, mormente, e 

para o que aqui mais releva, no que à cópia privada diz respeito, e o enquadramento agora 

desenhado quanto às licenças obrigatórias, pode, com propriedade, dizer-se que a livre utilização 
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por cópia privada, na medida em que, por um lado, não admite oposição do titular de direitos, e 

por outro, concede  uma “remuneração ao autor”, se aproxima indisputavelmente da figura das 

licenças obrigatórias127. 

 

 

1.5 Delimitação: a cópia privada e a pirataria 

 

Uma reprodução levada a efeito fora da moldura conferida pelos preceitos citados no 

ponto anterior, conduz ao preenchimento do tipo legal do crime de usurpação, previsto e punido 

nos termos do art. 195.º do CDADC128, que prescreve que “comete o crime de usurpação quem, 

sem autorização do autor ou do artista, do produtor de fonograma e videograma ou do 

organismo da radiodifusão, utilizar uma obra ou prestação por qualquer das formas prevista 

neste Código”. Do que resulta a importante tarefa de delimitar com acuidade a cópia privada e a 

pirataria, conceitos reiterada e equivocadamente confundidos na discussão pública e doutrinária 

em torno da questão, em prejuízo da seriedade e verdade do debate.  

Posto isto, a cópia privada sempre constituirá um mecanismo legal, assim consagrado 

pelo legislador, por ter este entendido não sair a exploração económica da obra por qualquer 

forma acometida, por via da sua prática. Na verdade, o indivíduo que procede à reprodução 

privada de uma obra, fá-lo sem intenção comercial e há-de ter adquirido o original 

legitimamente, pelo que se depreende que já foi o autor devidamente compensado aquando da 

compra. Neste seguimento, uma reprodução levada a cabo na esfera privada do adquirente, não 

provoca qualquer decréscimo nos proventos do autor.  

A figura da pirataria cifrar-se-á já num modo usurpador de utilização da obra protegida. 

Ora, este termo coloquial, generalizadamente utilizado por forma a descrever as infrações ao 

direito autoral com finalidades comerciais, tem um alcance mais lato. A colocação de ficheiros 

online, por exemplo, permitindo que terceiros possam descarregar os dados disponibilizados, 

                                                
127 Neste sentido a opinião de Francisco Rebello. Veja-se FRANCISCO REBELLO, Luiz, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 2.ª Ed., 

Lisboa, Âncora Editora, 1998, p. 129. 

128 Em nossa opinião, a previsão legal dos crimes correspondentes à concreta violação de direitos autorais encontra-se arredada do Código Penal, 

e ao invés incluída no CDADC, não por uma menor “dignidade penal” desses mesmos crimes, mas antes por via de uma salutar “arrumação” 

legal. 
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mas sem que com essa ação se tenha por objetivo qualquer proveito económico, configura 

também ela uma prática de pirataria129.  

Isto posto, o mais grave dos problemas fomentados por este tipo de utilização indevida, 

é o facto de nunca, em qualquer momento, ser o titular de direitos compensado pelo seu 

contributo intelectual. Denota-se, deste modo, uma grave infração ao Direito de Autor, imbuída 

de dignidade penal, por se preconizar uma séria perturbação da exploração económica da obra. 

Executar centenas de cópias de uma obra com o intuito de as vender para obtenção de lucro é 

diametralmente discrepante da reprodução privada em ambiente doméstico. Torna-se, assim, 

clara a estrema atrás delineada: num primeiro caso, o mecanismo é legítimo, sendo 

desnecessária qualquer autorização do titular de direitos para que se proceda à cópia; no 

segundo, isto é, atingindo-se a exploração económica com a reprodução da obra, ou fazendo-se 

uso dela, não para fins privados, mas com intuitos públicos ou comerciais, será sempre 

necessária a obtenção de autorização, sob pena de cominação do crime de usurpação. 

 

 

 

2. A evolução tecnológica: mudança de paradigma no regime da cópia privada? 

  

2.1 A democratização da internet e dos gadgets tecnológicos como ponto de partida  

 

 Por forma a enformar esta temática, e para o correspondente aprofundamento inteligível 

e facilmente apreensível, tomemos o exemplo do descarregamento de ficheiros on-line. É de 

simples entendimento que, com a impressionante evolução experimentada pela internet (que se 

verifica, segundo ANTONIO MILLÉ
130, conjuntamente com grandes vetores da inovação tecnológica 

                                                
129 Existem inúmeras ações ilegítimas que podem configurar um ato de pirataria. Não curamos de as dissecar, por não ser esta a sede para o 

fazer. A título meramente ilustrativo da mutação da realidade comportada pelos últimos avanços tecnológicos, António Xavier ilustrava em 2002 o 

problema do seguinte modo: “as formas de pirataria mais comuns são a realização de cópias em CD-R, a partir de originais, muitas vezes após 

violação de dispositivos de proteção; a utilização da Internet para distribuir ilicitamente o “software” bem como os “cracks” que permitem violar 

as proteções; a utilização em múltiplos computadores de “software”, cuja licença era apenas para um posto de trabalho, etc” (cfr. XAVIER, 

António, As Leis dos Espectáculo e Direitos Autorais, Do Teatro à Internet, Coimbra, Almedina, 2002, p. 100). Repare-se como o texto do autor é 

bem elucidativo do progresso tecnológico. Em pouco mais de uma década, as formas de pirataria apontadas como mais comuns deixaram de o 

ser, e outras, ainda inexistentes à época, são hoje prática comum. 

130 MILLÉ, Antonio, “La gestión colectiva y la informática sin fronteras”, in Gestão Colectiva do Direito de Autor e Direitos Conexos no Ambiente 

Digital, Lisboa, Ministério da Cultura, 2001. O autor apresenta um virtuoso ensaio sobre o progresso do ambiente digital, dividindo o seu discurso 

em “geografia virtual” (por apelo à melhoria da infraestrutura que serve a internet e que lhe permite alcançar um cada vez maior número de 
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v.g. o aumento da capacidade de armazenamento, processadores mais rápidos, meios mais 

portáteis, vídeo de alta resolução e unificação de terminais), desde os seus primórdios, há mais 

de quatro décadas, até ao advento da internet de altíssima velocidade, acessível banal e 

democraticamente nos dias correntes, com milhares de milhões de dados que cruzam o globo 

quase instantaneamente, a presteza com que se procede a um download, é por demais 

evidente. O que parece ter conduzido à reprovável conceção que transforma alguém que adquira 

legitimamente a cópia de um CD musical ou de um filme num autêntico benemérito, tal é a 

facilidade e rapidez com que lhe é possível descarregar o mesmo ficheiro da “grande teia” 

gratuitamente.  

Operando um breve desvio do tema ora em análise, pode adiantar-se que para o estado 

de coisas plasmado, parecem contribuir primacialmente dois fatores. Desde logo, a falta da mais 

pura consciencialização social quanto aos direitos dos autores, dos editores e dos produtores. 

Depois, a inatacável ineficácia e inoperabilidade prática da lei portuguesa. A este respeito, veja-

se a raridade de acusações formais por download ilegal e o número ainda mais exíguo de 

indivíduos efetivamente condenados, apesar de tal prática se mostrar tão recorrente, prova do 

desprezo sintomático que os utilizadores revelam neste contexto. Deve por isso indagar-se 

quanto à existência de mecanismos mais efetivos para obviar ao download ilegal descontrolado, 

e, por essa via, ao completo desrespeito dos direitos dos legítimos agentes artísticos, ao invés de 

impor uma pena que nunca, ou quando muito, fortuitamente, será aplicada. Tomemos o 

contributo vindo de França, que viu o seu parlamento apresentar uma alternativa, aprovando 

uma lei que permite cortar, sem recurso aos tribunais, o acesso à Internet a quem seja suspeito 

de efetuar descarregamentos ilegais131 132.  

Ora, partimos da questão do download de ficheiros, como paradigma demonstrativo de 

uma nova realidade, na qual a internet se assume como uma ferramenta capaz de afetar de 

modo incabível os direitos legítimos dos autores. Porém, há que colocar aqui, preventivamente, a 

bandeira da seriedade na discussão: o utilizador que partilha ou descarrega obras protegidas 

                                                                                                                                          
usuários), “topografia virtual” (reconhecendo que a internet possibilita navegar até objetivos bem determinados, permitindo simultaneamente 

antecipar a partir de onde navega o usuário), “tendência tecnológica” (identificando os vetores tecnológicos que evoluem com e por causa da 

internet) e a “tendência social” (concluindo que a internet não seria uma novidade revolucionária não fosse a Sociedade de Informação existir, já 

que a primeira a serve na qualidade de um suporte que a comunidade global utiliza como um “recurso vital”). 

131 Mas que, rapidamente, encontrou forte oposição de diferentes quadrantes, nomeadamente da UE (a este propósito, vide 

http://euobserver.com/creative/27026, endereço pela última vez visitado em Novembro de 2015). De facto, este tipo de solução bule com 

princípios inatacáveis, fundando-se, portanto, de forma muito débil. 

132 Será sempre inegável, apesar de tudo, que cresce cada vez mais o nicho de população que olha a internet como um espaço de absoluta 

liberdade. A este respeito basta pensar que o Partido Pirata da Suécia conseguiu assento parlamentar nas eleições europeias de 2009. 
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não leva a cabo uma cópia privada, já que a exploração económica da obra sai afetada 

incontestavelmente, pelo facto de não ter sido o original da obra adquirido legitimamente. Pelo 

que a defesa da tese de que banalização e democratização da internet facilita a cópia privada sai 

irremediavelmente gorada.  

A par da internet, muitos são os gadgets que passaram a conviver habitual e 

quotidianamente com a esmagadora maioria da população. Smartphones e tablets são, 

literalmente, parte indissociável da vida das pessoas, facto que tem, axiomaticamente, um papel 

relevante no modo como os direitos autorais são afetados. Precisamente por essa razão, se deve 

indagar se são os autores atingidos de tal modo que mereçam ser compensados, por via de tão 

acentuada democratização dos ditos aparatos.  

E quanto a esta questão diríamos, despretensiosamente, que depende. Se determinado 

indivíduo procede ao download ilegal de uma faixa musical e a copia para a disponibilizar nos 

seus diferentes aparelhos, a resposta à pergunta formulada terá de ser, necessariamente, 

afirmativa. Neste segmento não falamos de reprodução privada na aceção da lei. Caso 

diametralmente dissemelhante é o do indivíduo que descarrega a mesma faixa de um serviço de 

música comercial licenciado, em cuja licença, por si adquirida, se inclui, a priori, um valor 

destinado à compensação dos titulares de direitos. Neste caso, o utilizador tem o direito de levar 

a cabo cópias privadas nos seus diferentes aparelhos, em nada saindo afetados os legítimos 

interesses dos titulares de direitos autorais pelo facto de lhe serem acessíveis, de modo 

banalizado, os mais variados tipos de aparelhos tecnológicos. 

 

 

2.2 Os meios protetivos de cariz tecnológico como limitadores do direito à cópia privada? 

 

 2.2.1 Generalidades quanto aos meios tecnológicos de proteção 

 

Na linha do que vem sendo exposto, deve indagar-se da justiça de compensar a 

diminuição de rendimentos sofrida pelos autores e intérpretes em virtude do advento de novos 

meios tecnológicos133, dos quais a internet e os novos gadgets são claro exemplo, por via da 

                                                
133 Facto que, de qualquer modo, se nega. Contesta-se, isso sim, que os novos meios tecnológicos, pelo facto de facilitarem a reprodução 

privada, causem prejuízo aos titulares de direitos. 
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oneração de processos lícitos que não causam qualquer prejuízo aos titulares de direitos 

autorais. 

É indubitável que a cópia privada, nos seus alicerces fundamentais, foi acolhida num 

mundo analógico, incomparável ao universo digital em que vivemos. De facto, nos dias 

correntes, os processos de armazenamento e comunicação permitem que, com elevado nível de 

qualidade e velocidade, se reproduzam obras protegidas pelo Direito de Autor. Para obstar a este 

problema têm vindo a ser adotadas múltiplas medidas protetivas com vista a manter incólume, 

ou pelo menos facilitar, a exploração económica da obra por parte do autor. 

Ora, os dispositivos tecnológicos de proteção, ou DRM134, consistem em medidas 

protetivas de codificação ou encriptação, que têm a finalidade de restringir a livre utilização de 

determinados conteúdos por parte de terceiros. Evitam-se, nesta medida, utilizações ilegítimas 

não autorizadas, pelo menos até certa medida, já que abundam softwares destinados 

precisamente à destruição destas barreiras. Nas palavras de MENEZES LEITÃO “o problema que se 

coloca neste caso é o de que o que uma tecnologia pode fazer, outra tecnologia também pode 

desfazer135”. 

Tendo em conta o descaso generalizado que se verifica face aos legítimos direitos dos 

respetivos titulares, e atenta a abundância de tecnologias capazes de proceder à destruição das 

medidas de proteção, vieram estas últimas a gozar de reconhecimento jurídico, por via da sua 

consagração no art. 11.º do WIPO Copyright Treaty e no art. 18.º do WIPO Performances and 

Phonograms Treaty. Estabeleceram aqueles Tratados a obrigação das Partes Contratantes em 

proverem proteção jurídica e sanções adequadas contra a neutralização dos dispositivos 

tecnológicos de proteção. Na senda dos supracitados instrumentos jurídicos internacionais, veio 

a Diretiva 2001/29/CE proceder à consagração da tutela dos dispositivos de proteção no seu 

art. 6.º. Na sequência da transposição para o ordenamento jurídico interno, o CDADC seguiu 

semelhante orientação, conferindo adequada enformação jurídica a tais dispositivos no art. 

217.º, sob a nomenclatura “medidas de carácter tecnológico”. 

 Nos termos do n.º 2 daquele normativo, corresponderão àquelas medidas todas as 

técnicas, dispositivos ou componentes que, no decurso do seu funcionamento normal, se 

destinem a impedir ou restringir atos relativos a obras, prestações e produções protegidas, que 

não sejam autorizados pelo titular dos direitos de propriedade intelectual. Segundo o n.º 3, as 

                                                
134 Digital Rights Management. 

135 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, “Dispositivos tecnológicos de protecção e direito de acesso do público”, in Direito da Sociedade da 

Informação e Direito de Autor, Vol. X, Associação Portuguesa do Direito Intelectual, Lisboa, Coimbra Editora, p. 138. 
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medidas são consideradas eficazes quando a utilização da obra protegida é controlada pelos 

titulares de direitos, através de controlos de acesso ou processos de proteção tais como a 

codificação, a cifragem ou outra transformação da obra, ou ainda mecanismos de controlo de 

cópias. 

A aplicação de medidas tecnológicas é opção do titular, partindo do seu arbítrio o seu 

uso limitativo, mas desde que tal seja expressamente autorizado pelo criador136. Nesta medida, a 

aplicação dos meios protetivos será sempre voluntária e optativa, inexistindo qualquer comando 

legal que consagre a obrigatoriedade da sua utilização. Por fim, nos termos do art. 218.º do 

CDADC, a neutralização das medidas de cariz tecnológico é tipificada como crime137, sendo que 

se prevê ademais a tutela dos dispositivos nos termos gerais de Direito, já que a sua 

neutralização é suscetível de gerar responsabilidade civil, independente de procedimento 

criminal, conforme se pode extrair do vertido no art. 226.º. 

 

2.2.2 As medidas de caráter tecnológico e a cópia privada: realidades 

inconciliáveis? 

 

Conforme o exposto, por via do surgimento da necessidade de reagir contra a 

generalizada violação dos direitos autorais, incrementada enormemente pelo advento constante 

de novos meios de reprodução de alta qualidade e velocidade, veio a assistir-se à implementação 

de medidas de carácter tecnológico. Concetualizado o problema, surge a questão mais 

significativa nesta matéria: como equilibrar o uso daqueles mecanismos de proteção com o 

direito dos utilizadores à execução de cópias privada? Se é certo que os titulares têm o direito de 

vedar materialmente o acesso a determinados conteúdos, como pode conciliar-se tal direito com 

um outro, o de terceiros gozarem do regime da utilização livre?  

Delineia-se um óbice de vultuosa monta, já que é evidente que os dispositivos de 

proteção colocam sérios entraves ao direito de acesso pleno do público às obras publicadas, e 

ainda mais incisivamente no que às utilizações livres concerne. Um CD protegido por um 

sistema de encriptação não pode ser usado para uma cópia privada, que o utilizador tem o 

direito de realizar.  

                                                
136 Cfr. o n.º 4 do art. 217.º 

137 Na linha de orientação da Diretiva europeia, a tentativa é também punível, cfr. o n.º 2 do art. 218.º. 
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Nesta medida, o art. 221.º reza que as medidas de proteção supracitadas não devem 

nunca constituir obstáculo às utilizações livres138, nestas se incluindo, evidentemente, as 

reproduções privadas. E no cumprimento daquele desiderato, o CDADC vem consagrar meios 

para que os beneficiários deste tipo de utilizações lhes consigam efetivamente aceder. Dispõe, 

quanto a esta questão, que devem os titulares de direitos proceder junto da IGAC139 ao depósito 

legal dos meios que permitam ignorar as medidas limitativas e protetivas de cariz tecnológico, 

para assegurar a possibilidade de os utilizadores beneficiarem das utilizações a que têm 

direito140. O beneficiário que pretenda a utilização livre, deve, nestes casos, solicitar à IGAC os 

meios depositados141. 

Naturalmente, e com propriedade, pode avançar-se com uma conclusão crítica 

contundente que não nos podemos furtar a denunciar. Se por um lado o legislador abre a 

exceção da utilização livre ao utilizador, oferece por outro, aos titulares de direitos, a faculdade 

de munirem as suas obras de medidas protetivas de carácter tecnológico. Pelo que, e de modo a 

compatibilizar as duas realidades, consigna aos utilizadores a possibilidade de reclamar o 

levantamento daquelas barreiras, permitindo-lhes que usufruam das utilizações livres a que têm 

legalmente direito.  

Ora, a crítica que não nos podemos escusar a apontar, prende-se com o modo 

burocrático, intrincado e confuso como é fixado o processo de levantamento conferido aos 

utilizadores. Não se afigura que se possa honestamente afirmar que o consumidor médio, por 

forma a realizar uma cópia privada (reitera-se, a que tem pleno direito), se dirija a uma 

instituição púbica, requisitando os meios para o fazer. Aliás, mostramo-nos mesmo céticos 

quanto ao conhecimento do utilizador médio quanto ao supracitado processo.  

Pelo que antevemos que a percentagem de indivíduos que solicitam efetivamente o 

levantamento dos meios tecnológicos à IGAC seja tão diminuta, que a solução do legislador sirva 

apenas para que se não lhe possa apontar a parcimónia e a vacuidade de não ter curado de 

criar uma. Serve, em nossa opinião, não para oferecer aos utilizadores um meio real, expedito e 

prático que lhes permita retirar o total partido das obras por eles adquiridas, mas cumpre 

unicamente, e ao invés, a missão de não criar uma inaceitável contradição na lei (ao permitir as 

                                                
138 Formulação que se apreende com dificuldade, já que parece líquido que, necessariamente, uma medida de tal ordem se constitui como um 

obstáculo à utilização livre.	

139 Inspecção-Geral das Atividades Culturais.	

140 Cfr. o n.º1 do art. 221.º. 

141 Cfr. o n.º 3 do mesmo artigo.	
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utilizações livres por um lado, e barreiras tecnológicas intransponíveis por outro). A final, e em 

suma, a aplicabilidade prática do sistema parece-nos vestigial por se reconduzir a um processo 

complexo e melindroso que o consumidor médio desconhece ou se escusa de deitar mão.  

Quanto à questão das DRM, cabe ainda indagar quanto ao mais premente dos 

embaraços. Será legítimo exigir uma compensação equitativa, quando os titulares de direitos 

decidam por dotar as suas obras de medidas de proteção, o que aliás se verifica na generalidade 

das hipóteses? Quer-nos parecer que tal solução, e aquela que se mostra acolhida pela lei 

nacional, é absolutamente abusiva, já que uma obra protegida contra reproduções não pode ser 

base de incidência de uma quantia que se destina, precisamente, a compensar reproduções!  É 

com aplauso que acolhemos a argumentação de DIAS PEREIRA quando muito bem peneja que 

“(e)sta compensação equitativa só opera se o titular de direitos não utilizar medidas de carácter 

tecnológico destinadas a impedir a reprodução da obra. Por via disso, o titular de direitos poderá 

controlar a cópia privada equipando as obras com dispositivos anti-cópia142”. 

 

 

2.3 Para uma conclusão parcial: o impacto da evolução tecnológica na cópia privada 

 

O advento dos meios de proteção discorridos supra é o reflexo direto da evolução da 

técnica. Os titulares de direitos viram-se obrigados a proteger as suas obras, por via do acesso 

cada vez mais liberalizado a todo o tipo de aparelhos e suportes que permitem cópias com 

velocidade e qualidade prodigiosas. Mas, qual é a verdadeira decorrência da evolução 

tecnológica na questão da cópia privada? A este propósito, DÁRIO MOURA VICENTE leva a cabo um 

estudo breve acerca do problema suscitado pela evolução tecnológica no tocante às reproduções 

privadas, asseverando que “através da digitalização tornou-se possível o armazenamento e a 

comunicação ou distribuição quase instantânea das cópias assim efetuadas”, prosseguindo por 

referir que “esta evolução tecnológica (…) colocou em crise um dos pressupostos em que 

classicamente assentava o regime jurídico da cópia privada: a sua diminuta relevância para a 

exploração comercial das obras143”.  

                                                
142 DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, op. cit., p. 697. Parece que o autor pretendia referir que “esta compensação equitativa só deveria operar, 

se o titular de direitos não utilizar medidas de carácter tecnológico”, já que, segundo a lei nacional, a compensação é devida independentemente 

da utilização daquelas medidas. 	

143 MOURA VICENTE, Dário, “Cópia Privada e Sociedade de Informação”, in Estudos Jurídicos e Económicos em homenagem ao Prof. Doutor 

António de Sousa Franco, Vol. I, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, p. 713.  
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Ora, se é verdade que os meios técnicos permitem a cópia e distribuição rápida e global 

de obras protegidas, certo é também que as reproduções assim entendidas, não se 

compreendem, de todo em todo, no conceito de cópia privada. São, ao invés, obras ilegalmente 

copiadas e distribuídas, pelo que o que se traz nesta sede verdadeiramente à discussão é a 

figura da pirataria. Uma cópia privada não pode, nunca, causar prejuízo de relevo. Se existe 

dano, decorre não poder existir cópia privada, pelo que exige a lei, nos casos de reprodução 

potencialmente causadora de perdas aos titulares, a competente autorização. Assim, em nossa 

opinião, e com o devido respeito, o discurso atrás citado mostra-se potencialmente causador de 

equívocos, por ignorar a impossibilidade de prejuízo numa reprodução privada. 

Convergem com a opinião transcrita as palavras de LUIZ FRANCISCO REBELLO na sua 

anotação ao CDADC144, quando declara que “a objectividade mais elementar obriga-nos a 

reconhecer que a facilidade com que hoje podem obter-se cópias privadas de obras protegidas 

pelo direito de autor causa necessariamente prejuízo à exploração normal destas e aos 

respectivos autores. Não se pode, com efeito, ignorar a evolução tecnológica que veio substituir 

as cópias manuais ou dactilografadas em número necessariamente limitado (…), pela 

possibilidade de obter reproduções em número praticamente ilimitado”. Acrescenta ainda o 

professor lisboeta, no comentário ao art. 82.º do CDADC, que a compensação equitativa devida 

pela reprodução de obras se justifica, já que “visa proteger os autores (…) dos prejuízos que 

para eles derivam da facilidade, que as novas tecnologias permitem, de reproduzir as suas 

obras”.  

Não nos revemos, por similitude do raciocínio controvertido já apresentado em relação à 

primeira opinião, com esta última apreciação. Concedemos a correção do argumento de que a 

tecnologia convoca prejuízos aos autores, por facilitar a reprodução descontrolada das suas 

obras. É incontendível. Por essa razão, dizemos mesmo com PINTO MONTEIRO que “o ritmo 

acelerado por que se tem pautado o processo histórico nos últimos tempos, o rápido e 

incessante desenvolvimento industrial, técnico e tecnológico, a evolução social, exigem do direito 

um esforço acrescido de adaptação e renovação dos seus quadros e soluções145”. Não podemos 

é conceber que se afirme que a tecnologia incrementa os seus prejuízos, por facilitar a cópia 

privada. A facilitação à qual se reportam os supraditos autores, e que comporta a germinação 

                                                
144 FRANCISCO REBELLO, Luiz, op. cit., p. 135 e 136. 

145 PINTO MONTEIRO, António, Inflação e Direito Civil, Coimbra, 1984 (separata BFD – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 

Arruda Ferrer Correia, 1984), p.6. 
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descontrolada de cópias ilegítimas de obras, não pode ser trazida à discussão da cópia privada. 

Reitera-se: aquele tipo de reproduções não são, de todo em todo, cópias privadas. 

Em síntese, não nos revemos nas opiniões perfilhadas pelos doutrinários citados, que 

alegam no sentido de vincar uma confusão entre duas realidades inconfundíveis. Tal desalinho e 

insciência proliferam, inegavelmente, no seio do poder legislativo, atentas algumas das ordens 

de razão que presidiram à atualização da lei da cópia privada. A reprodução privada é lícita, 

precisamente por não poder beliscar a exploração económica, pois que, verificando-se tal 

conjuntura, não se está já no âmbito daquele instituto.  

A evolução tecnológica facilita a execução de cópias privadas, no sentido da velocidade e 

liberalização de acesso aos meios materiais que as permitem concretizar, mas não pode aquela 

evolução servir de pretexto para que se afirme que, por via dela, é incrementado o prejuízo aos 

autores. O número e a velocidade de reproduções privadas são indiferentes para o resultado de 

aferir de um qualquer prejuízo. Usar a internet para distribuir cópias está fora do âmbito da 

cópia privada. Executar centenas de cópias de um filme para o comercializar está fora do âmbito 

da cópia privada. Destarte, parece-nos que desmontar falsas premissas, será o primeiro passo 

para a apropriada contextualização deste instituto jurídico tão particular. 
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CAPÍTULO II 

Do Direito à Compensação Equitativa no seu Alcance e Enformação Legal 

 

 

  

 1. Esclarecimento quanto à nomenclatura a utilizar  

 

 Ao longo do crivo lavrado sobre o tema, dirigir-nos-emos à figura da quantia paga em 

virtude da compensação equitativa sem o pretender fazer com um preciso rigor científico, no 

sentido de, e desde logo, a qualificar juridicamente146. Na verdade, o próprio legislador aparenta 

dificuldades em dar o passo no sentido de empregar uma expressão uniforme, e que do modo 

mais aproximado possível espelhe a natureza jurídica da figura. 

 Neste sentido, deitamos mão da nomenclatura que a própria lei consagrou na recente 

atualização: “quantia por compensação equitativa”, “compensação equitativa” ou meramente 

“quantia”. Estes conceitos, pela abstração e amplitude que congregam, permitem que não se 

leve a cabo, à partida, nem uma aproximação, nem um distanciamento, seja da família do 

Direito Civil, seja da família do Direito Tributário. 

 

 

 

 2. Raison d’être da compensação equitativa 

 

 2.1 O direito à compensação baseado na eventualidade 

 

  Face ao direito conferido aos utilizadores de levarem a cabo reproduções e gravações 

de obras, e face à capacidade cada vez maior, seja em termos de meios, seja em termos de 

velocidade, de que dispõem para o fazer, surgiu ao legislador a necessidade de compensar os 

                                                
146 O tema da qualificação jurídica será abordado e esclarecido em título próprio, na Parte derradeira deste trabalho. 
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autores147. Tal necessidade fica desde logo plasmada na alínea b) do art. 76.ºdo CDADC, que 

estatui que “deve” a cópia privada ser acompanhada de uma “remuneração equitativa”148. 

Sucede que se verifica uma inviabilidade prática evidente: é inexequível discernir os 

utilizadores que copiam obras protegidas, distinguindo-os dos que o não fazem. Pelo que se 

torna desembaraçadamente perceptível que uma compensação individualizada, onerando 

exclusivamente os utilizadores que procedem à reprodução de obras, é absolutamente 

impraticável, pura e simplesmente por ser inalcançável um tal controlo. A este propósito, o autor 

alemão ADOLF DIETZ escreve que “(n)ão é possível um controlo sistemático das violações do 

direito de autor, mas, por outro lado, não pode aceitar-se uma isenção do direito de autor para 

todos os particulares procedimentos de gravação149”. 

Em razão da impraticabilidade de um processo moldado individualmente, foi consagrada 

uma compensação, cobrada e gerida por uma entidade afeta à gestão da cópia privada150, e 

repartida pelas organizações representativas daqueles titulares151. Devido às dificuldades 

plasmadas, a aludida quantia incide sobre todos os aparelhos e suportes que permitem a fixação 

ou a reprodução das obras, ao invés de se ocupar de onerar as utilizações em concreto, 

individualmente consideradas.  

É este o sentido do vertido no ponto 23 do acórdão Padawan152: “o Tribunal de Justiça 

admitiu que, tendo em conta as dificuldades práticas para identificar os utilizadores privados 

bem como para os obrigar a indemnizar os titulares do direito exclusivo de reprodução pelo 

prejuízo que causam a estes últimos, os Estados Membros podem fixar, para efeitos do 

financiamento da compensação equitativa, um valor compensatório pela cópia privada a ser 

suportado, não pelas pessoas privadas em questão, mas por aquelas que dispõem de 

equipamentos, aparelhos e suportes de reprodução digital e que, a este título, de direito ou de 

facto, os disponibilizam a pessoas privadas ou prestam a estas últimas um serviço de 

                                                
147 Reduzimos, para já, o raciocínio aos factos: não nos debruçamos ainda sobre a bondade ou legalidade desta “necessidade do legislador”. 

148 Devem, desde logo, apontar-se duas críticas à redação do inciso. Em primeira linha, a infeliz utilização da palavra “deve”, que não plasma a 

obrigatoriedade inerente ao pagamento da quantia compensatória. Seria, tendo em conta que é precisamente essa a realidade, mais correta a 

redação “a utilização livre é acompanhada de (…)”. Em segundo lugar, o inusitado desmazelo e desalinho do legislador ao usar a expressão 

“remuneração equitativa”, não tendo quedado pela harmonização de termos utlizados nesta matéria. Isto porque, e conforme se exporá em 

ponto ulterior, a Lei n.º 49/2015 alterou a definição da figura para “compensação equitativa”, mostrando-se de difícil compreensão porque não 

foi a mesma expressão consagrada neste normativo.  

149 DIETZ, Adolf, El derecho de autor en España y Portugal, Madrid, Tecnica, 1992, p. 122. 

150 A AGECOP, criada em 1998, em cumprimento do disposto no art. 6.º da Lei n.º 62/98. 

151 Cfr. o art. 6.º, n.º 1 da Lei n.º 62/98. 

152 Disponível em http://curia.europa.eu/ (sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015).	
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reprodução. No âmbito de tal regime, incumbe às pessoas que dispõem dos referidos 

equipamentos, aparelhos e suportes pagar o valor compensatório pela cópia privada”. Pode, 

neste sentido, falar-se numa “compensação coletiva” dos titulares de direitos, cujo montante é 

calculado a forfait. Na União Europeia, a Diretiva 2001/29/CE, e em Portugal, o CDADC, no art. 

82.º, instituíram o sistema descrito.  

Ora, nesta linha, o já citado autor alemão descreve a figura prevista naquele inciso como 

um direito de “remuneração por utilizações massivas incontroladas de obras153”. No entanto, e 

conforme se expôs, a cópia privada, como instituto excecional, coloca-se à margem do Direito de 

Autor, não lhe cabendo regular, mormente por via do seu carácter protetivo, aquelas 

reproduções. Uma reprodução é consentida, nos termos da alínea b) do art. 81.º, desde que não 

afetando a exploração da obra. Cabe por isso indagar se, nestes casos, em que nos colocamos 

já fora do eixo de atuação dos direitos autorais, será justo e producente haver lugar a 

“remuneração” do autor.  

Lê-se no considerando 35 da Diretiva 2001/29/CE que “(e)m certos casos de exceção 

ou limitação, os titulares dos direitos devem receber uma compensação equitativa que os 

compense de modo adequado da utilização feita das suas obras ou outra matéria protegida”, 

devendo, “na determinação da forma, das modalidades e do possível nível dessa compensação 

equitativa, (…) ser tidas em conta as circunstâncias específicas de cada caso”, mas sendo o 

principal critério da avaliação destas circunstâncias “o possível prejuízo resultante do ato em 

questão para os titulares de direitos”. Em síntese, a Diretiva admite a possiblidade de existência 

de exceções, impondo, paralelamente, uma tendencial necessidade de compensação, tendo 

como critério base da sua determinação o prejuízo, exceto nos casos em que o dano seja 

mínimo, hipótese que não dá lugar ao pagamento de qualquer compensação154 155.  

Decorre que a compensação equitativa por cópia privada surge de um possível prejuízo 

para os titulares de direitos. No entanto, só se concebe a reprodução privada se a exploração 

normal da obra não for posta em causa, não podendo aquela deter qualquer expressão 

económica autónoma. Isto posto, é concebível que seja a possibilidade de existir prejuízo, 

decorrente da utilização daquele instituto, que sirva de base à compensação? A cópia privada 

não carece de consentimento precisamente por não lhe estar subjacente o risco de geração de 

quaisquer perdas. Não existe a contingência de prejuízo neste instituto – a ausência do primeiro 

                                                
153 DIETZ, Adolf, op. cit., p. 123 e ss..	

154 Veja-se o art. 5.º, n.º 2, alínea b) da Diretiva 2001/29/CE. 

155 Referimo-nos aqui ao prejuízo de minimis, curado no ponto subsequente.	
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é condição de existência do segundo. Destarte, é insofismável, em nosso arbítrio, que não há 

que chamar à colação os interesses económicos do titular de direitos, pela única e simples razão 

de estes não saírem beliscados em virtude de reproduções privadas.  

Começa assim, na nossa análise, a delinear-se um óbice marcante para todo o estudo: 

como compensar o prejuízo que advém de um instituto que, na sua base mais elementar, não 

admite a existência de prejuízo? Como justificar uma quantia coerciva que visa compensar os 

autores, sobre um mecanismo legal que não admite que haja um quid a compensar? É legítimo 

ao titular de direitos arreigar-se da expectativa de que o consumidor, não fosse a cópia privada, 

viesse a adquirir um maior número de exemplares da mesma obra, para que a pudesse 

consumir em diferentes formatos ou em períodos de tempo diferidos, do que lhe decorre um 

direito à compensação por ter perdido a oportunidade de potenciais vendas? 

 

 

2.2 Para uma tomada de posição: o prejuízo de minimis  

 

 Ficam claras duas teses quanto à questão do prejuízo subjacente às reproduções 

privadas. Uma primeira que defende existir a eventualidade de ser causado prejuízo aos titulares 

de direitos autorais por via daquela prática, e que nessa medida admite a previsão de uma 

quantia compensatória em virtude das perdas eventualmente verificáveis.  

Uma outra posição, e a que aqui acolhemos, considera que a cópia privada não causa 

qualquer decréscimo nos proventos resultantes da exploração económica das obras. Por essa 

razão, rejeita a possibilidade de conceber uma quantia destinada a compensar um prejuízo que 

inexiste, ou, quando muito, considera o prejuízo de tal modo diminuto que não preconiza uma 

justificação válida para a fazer valer.  

Adotamos, por conseguinte, a conceção de minimis do prejuízo causado, à semelhança 

do modelo adotado em países como o Reino Unido, Malta, Chipre e Luxemburgo, cujos 

ordenamentos jurídicos consagram a cópia privada, tratando, contudo, o prejuízo como de 

minimis, desconsiderando a necessidade de qualquer compensação.  

Aliás, é o próprio TJUE que admite a possibilidade de não verificação de prejuízo quando 

esclarece que os “Estados beneficiam, como confirmado pelo considerando 35 desta diretiva, da 

faculdade de preverem, em certos casos que entram no âmbito de aplicação das exceções que 

livremente implementarem, uma isenção de pagamento da compensação equitativa quando o 
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prejuízo causado aos titulares dos direitos seja mínimo (…). Pelas razões evocadas nos números 

precedentes, a fixação de um limiar abaixo do qual o prejuízo pode ser qualificado de «mínimo», 

na aceção do considerando 35 da mesma diretiva, deve igualmente resultar da margem de 

apreciação dos Estados Membros, desde que, nomeadamente, a aplicação desse limiar respeite 

o princípio da igualdade de tratamento, conforme invocado no n.° 31 do presente acórdão156”. 

Decorre da posição perfilhada consequência inevitável: a consideração de que a quantia 

compensatória por cópia privada se consubstancia como uma figura desproporcional e 

imoderada, fundada em alicerces iludentes e até falaciosos. E assim é tendo em conta a 

natureza de uma quantia que se aplica a todos os equipamentos e suportes cegamente com o 

objetivo de compensar um prejuízo que a própria lei não admite que exista.  

Mesmo que pontualmente se conceba poderem verificar-se diminutas perdas em relação 

aos titulares de direitos, sempre seria de desmesurada desproporção cobrir a percentagem 

mínima de prejuízos onerando todo o universo de aparelhos e suportes vendidos, com base 

numa quimérica eventualidade.  

Na verdade, o prejuízo que justifica a aplicação de uma quantia de compensação não 

está provado, quantificado, nem corretamente identificado. Mais que isso, são inúmeras as 

conjunturas nas quais se mostra factual que o dano é absolutamente inexistente. Veja-se o caso 

paradigmático dos serviços licenciados, em cujas licenças se inclui a possibilidade contratual de 

efetuar reproduções privadas, e no âmbito das quais são os próprios titulares que acedem à sua 

realização e pelas quais são já compensados em razão de um valor a incluir na licença. Ou o 

caso em que a obra sobre a qual se efetua a reprodução já caiu no domínio público e, portanto, 

já se não encontra na órbita dos direitos autorais. Qual a legitimidade dos autores associados, e 

aos quais são entregues as compensações, em saírem beneficiados por via da cópia de uma 

obra caída no domínio público? 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 Vide os pontos 59 e 61 do acórdão Copydan (Processo C 463/12), disponível em http://curia.europa.eu/ (sítio pela última vez visitado em 

Novembro de 2015). 
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3. A compensação equitativa no texto da lei  

 

 3.1 O regime geral no âmbito do CDADC: remissão regulamentadora 

 

 A figura da compensação equitativa não encontrava correspondência no antigo Código 

do Direito de Autor, aprovado pelo DL n.º 46980 de 27 de Abril de 1966, tendo sido instituída no 

art. 82.º do CDADC atual, em 1985, no âmbito do qual a regulamentação da fixação da quantia 

se viu remetida para legislação especial. A aludida disposição estabelece a obrigação de inclusão 

de determinada quantia no preço de venda de equipamentos capazes de proceder à reprodução 

de obras protegidas, quantia da qual resulta a compensação devida aos titulares de direitos. 

Reza o supracitado inciso, com a epígrafe “(c)ompensação devida pela reprodução ou 

gravação de obras”, no seu n.º 1, que “(n)o preço de venda ao público de todos e quaisquer 

aparelhos mecânicos, químicos, eléctricos, electrónicos ou outros que permitam a fixação e 

reprodução das obras e, bem assim, de todos e quaisquer suportes materiais das fixações e 

reproduções que por qualquer desses meios possam obter-se, incluir-se-á uma quantia destinada 

a beneficiar os autores, os artistas, intérpretes ou executantes, os editores e os produtores 

fonógrafos e videográficos”. O n.º 2, por seu turno, estabelece que “(o) disposto no n.º 1 deste 

artigo não se aplica quando os aparelhos e suportes ali mencionados sejam adquiridos por 

organismos de comunicação audio-visual ou produtores de fonogramas e videogramas 

exclusivamente para as suas próprias produções ou por organismos que os utilizem para fins 

exclusivos de auxílio a diminuídos físicos visuais ou auditivos”157.  

Assim, e numa primeira abordagem, tem-se como certo que os aparelhos capazes de 

reproduzir e fixar obras, assim como suportes materiais das mesmas, são a base de incidência 

de uma quantia aplicável aos respetivos preços de venda ao público. Em primeira linha, a lei 

adianta, desde logo, as pessoas isentadas do pagamento, agrupando-as em dois grupos. No 

primeiro cabem os organismos de comunicação audiovisual ou produtores de fonogramas e de 

videogramas que adquiram os equipamentos e suportes para produções próprias. Não poderia 

ser outra a solução legislativa neste particular. Pois que a nenhum autor, intérprete ou editor 

terceiro cabe, naturalmente, qualquer benefício nestes casos, já que o adquirente utiliza o 

                                                
157 No n.º 2 do art. 82.º, recentemente revogado pela alteração legislativa operada pela Lei n.º 49/2015, podia ler-se: “(a) fixação do regime de 

cobrança e afetação do montante da quantia referida no número anterior, é definida por decreto lei”. Em ponto ulterior referir-nos-emos a esta 

questão que se prenderá, como é evidente, com a insubmissão daquela disposição a princípios fiscais basilares como o princípio da reserva de 

lei. 
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material obtido para, ele mesmo, produzir. Mas se o argumento se mostra válido quanto a 

adquirentes profissionais (aqueles que a lei consagrou isentos ao elencar organismos de 

comunicação e produtores), não consegue alcançar-se por que razão não é prevista a mesma 

isenção quanto a particulares que adquirem aparelhos e suportes para produções próprias. 

Afinal, não é a impossibilidade de imputar prejuízos por via daquelas produções que serve de 

base à isenção? Se um particular adquire material para produções próprias tem de pagar 

compensações a terceiros com que fundamento? Pelo que, desde logo, se denota uma deficiente 

previsão de isenções, desenquadradas da realidade, desfasadas de uma base fundadamente 

alicerçada, e à qual nem a recente atualização legislativa neste âmbito pôs cobro. 

Num segundo conjunto, saem isentadas as pessoas que utilizem os suportes ou 

aparelhos para fins exclusivos de auxílio a pessoas portadoras de deficiência. Nesta sede, 

encontramos uma solução marcadamente socializante e socializadora, que pretende a 

salvaguarda da posição de indivíduos que, por via da sua condição deficitária e, naturalmente, 

mais débil, demandam especiais medidas de acesso à cultura. Neste sentido, a isenção firma-se 

como um estímulo e uma verdadeira discriminação positiva em favor das pessoas diminuídas.  

 Da análise precedente, bem se infere que o art. 82.º se limita a instituir a base do 

regime legal, o exosqueleto de todo o processo, remetendo para um outro instrumento normativo 

a específica regulamentação no tocante à cobrança e afetação da quantia. Aliás, e como fica 

bom de ver, o CDADC, no que a esta matéria diz respeito, apresenta um texto impreciso, 

passível de gerar contundente equívoco e indefinição por via do modo geral e abstrato como 

concebe o mecanismo de compensação equitativa. De facto, o instituto só viria a ser 

efetivamente regulamentado por via da Lei n.º 62/98, treze anos depois. É precisamente essa 

regulamentação que sai alterada, mais uma vez, por via da Lei n.º 49/2015, depois da alteração 

já verificada em 2004 pela mão da Lei n.º 50/2004. 

 

 

 3.2 A Lei n.º 62/98 na sua redação original – a regulamentação do art. 82.º do CDADC 

 

  3.2.1 Objeto 

 

Conforme exposto no ponto antecedente, a regulamentação do art. 82.º do CDADC foi 

confiada a legislação especial, concretamente à Lei nº 62/98, como bem explanava o seu art. 
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1.º, que tomava a supradita regulamentação como o seu objeto. No art. 2.º lia-se, 

redundantemente, o que o CDADC já fixava quanto à obrigação de inclusão, no preço de todos 

os aparelhos que permitem a fixação e reprodução de obras, de uma quantia destinada a 

beneficiar os titulares de direitos. Fica assim patente, do vertido no texto legal de modo analítico, 

a compensação por cópia privada de que nos ocupamos neste trabalho. 

Saliente-se aqui, e desde já, um traço que marca todo o estudo: a exclusão do rol de 

aparelhos sobre os quais recaía a quantia, na versão original da lei, de todos os equipamentos 

digitais. Em primeiro lugar, desde logo o indicava, expressa e incisivamente, o n.º 2 do art. 1.º 

quando dispunha que “(o) disposto na presente lei não se aplica (…) aos equipamentos de 

fixação e reprodução digitais”. Depois, e indiretamente, reafirmava-o o art. 2.º que estatuía a 

inclusão da quantia apenas “no preço de venda ao público de todos e quaisquer aparelhos 

mecânicos, químicos, electrónicos ou outros que permitam a fixação e reprodução de obras e, 

bem assim, de todos e quaisquer suportes materiais virgens analógicos das fixações e 

reproduções que por qualquer desses meios possam obter-se”, furtando-se, portanto, à 

referência aos meios digitais. 

 

 3.2.2 Fixação do montante da remuneração 

 

O art. 3.º, referente à fixação do montante da remuneração, dispunha no seu n.º 1 que 

“(o) montante da remuneração (...) é anualmente fixado, em função do tipo de suporte e da 

duração do registo que o permite, por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da 

Cultura, ouvidas as entidades referidas nos artigos 6.º e 8.º”. O n.º 2, por seu turno, estabelecia 

que “(s)empre que a utilização seja habitual e para servir o público, o preço de venda ao público 

das fotocópias, electrocópias e demais suportes inclui uma remuneração cujo montante é fixado 

por acordo entre a pessoa coletiva prevista no artigo 6.º e as entidades públicas e privadas, com 

ou sem fins lucrativos, que utilizem aparelhos que permitam a fixação e a reprodução de obras e 

prestações”. Por outro lado, no n.º 3 podia ler-se que “(a) remuneração a incluir no preço de 

venda ao público dos aparelhos de fixação e reprodução de obras e prestações é igual a 3% do 

preço de venda estabelecido pelos respetivos fabricantes e importadores”.  

Vejamos. Aquando da promulgação da lei, em 1998, a fixação do montante da 

“remuneração” por cópia privada era levada a cabo por despacho ministerial, desde que ouvidas 

“as entidades legalmente existentes que representam os autores, os artistas intérpretes ou 
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executantes, os editores, os produtores fonográficos e os videográficos” e a “pessoa coletiva, 

sem fins lucrativos, de natureza associativa ou cooperativa, que tem por objeto a cobrança e 

gestão das quantias [AGECOP]” (portanto as entidades elencadas no art. 6.º), e bem assim as 

pessoas que constituem a Comissão de Acompanhamento arroladas no art. 8.º. 

Ora, sendo que no n.º 1 se fixavam as regras quanto à fixação do montante 

remuneratório por cópia privada, o mesmo não sucedia com o n.º 2, cuja realidade regulada se 

não reconduzia àquela figura jurídica. De facto, neste particular, a lei saía já do âmbito da cópia 

privada uma vez que curava dos suportes usados tendo em vista a obtenção de lucro junto do 

público (“(s)empre que a utilização seja habitual e para servir o público”). Escusamo-nos, assim, 

de nos alongar neste ponto, já que a realidade regulada sai já do eixo da temática em estudo158. 

O n.º 3, ocupado do montante da remuneração, fixava aquele valor em 3% do preço de 

venda indicado pelo fabricante ou importador. Não podemos aqui deixar de expressar algum 

ceticismo quanto à solução encontrada pelo legislador. Podemos, mais que isso, devemos 

questionar o valor 3%, e não 2% ou 3,5% ou 4%. Qual o estudo que conduziu a esta escolha, e 

que demonstrava ser este o valor que garantia uma maior justiça e equilíbrio no momento de 

beneficiar os autores? Não podemos deixar de considerar este um expediente imbuído de uma 

certa dose de arbitrariedade. Afinal, esta cifra é instituída tendo em vista o benefício dos autores 

e intérpretes e, nessa medida, o valor encontrado para levar a cabo tal desiderato, deve 

consubstanciar uma solução proporcional, razoável e tendencialmente consentânea com o 

contributo efetivamente cedido pela pessoa a beneficiar. Se a esse valor corresponde 3% do 

preço indicado pelo fabricante fica a dúvida razoável que aqui deixamos patente.  

 

  3.2.3 Cobrança 

 

Quanto ao ónus de pagamento das quantias fixadas de acordo com o iter analisado 

supra, rezava o n.º 1 do art. 5.º que “(a) responsabilidade pelo pagamento das remunerações 

fixadas pela presente lei incumbe ao primeiro adquirente dos aparelhos e suportes em território 

nacional, desde que estes não se destinem a exportação ou reexportação”. No tocante à 

cobrança, acrescentava o n.º 2 que “(a) responsabilidade pela cobrança e entrega à pessoa 

coletiva referida no artigo 6.º das remunerações previstas no número anterior incumbe aos 

                                                
158 Ao contrário de outros ordenamentos europeus, a lei portuguesa não institui um regime autónomo quanto à cópia privada, adotando ao invés 

uma solução mesclada com a supracitada referência às fotocópias vendidas ao público, realidade que nada tem que ver com aquela figura.	
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fabricantes estabelecidos no território nacional e aos importadores”. Ainda quanto a esta 

questão, o n.º 4 dispunha que “(...) serão celebrados acordos entre as entidades interessadas no 

procedimento, que regularão os modos de cumprimento das obrigações previstas na presente 

lei”. E por fim, o n.º 5, contemplava a obrigação impendente sobre os fabricantes e os 

importadores de comunicar, semestralmente, à IGAC e à AGECOP, informações respeitantes às 

quantidades de aparelhos e suportes cujo preço inclui a remuneração, aos seus preços de venda 

e quanto às remunerações totais cobradas. 

 Num primeiro delineamento, deve ser desde já chamada à colação a pessoa a quem 

incumbia pagar a quantia, assim, o sujeito passivo da relação estabelecida. Neste seguimento, 

seria o primeiro adquirente em território nacional a sofrer o desfalque resultante do pagamento, 

mas apenas nos casos em que o objeto base da tributação se destinasse à comercialização 

dentro de fronteiras, já que os casos em que os suportes e aparelhos servissem a exportação, 

não dariam azo a qualquer pagamento. As quantias assim pagas seriam arrecadadas pelos 

fabricantes nacionais159 e pelos importadores, que posteriormente as entregariam junto da 

pessoa coletiva gestora. 

Extraem-se, do exposto, categóricas conclusões às quais deve ser dado o devido 

enfoque. Em primeira linha, tendo em conta que a entidade que receta as quantias é a AGECOP, 

entidade essa fixada em Portugal, e que redistribui as quantias no nosso país, não teria nunca 

qualquer cabimento que um suporte destinado à exportação, e, portanto, à comercialização no 

exterior, fosse onerado com uma quantia, a posteriori redistribuída em benefício dos autores e 

editores portugueses. Daí surge a necessidade ao legislador de introduzir a ressalva constante da 

parte final do n.º 1, no sentido de responsabilizar pelo pagamento apenas os primeiros 

adquirentes em território nacional.  

De seguida, deve sobrelevar-se a questão da cobrança em si mesma, mormente 

tornando atenções sobre as pessoas sobre as quais recai tal responsabilidade. Como vimos, 

seria ao fabricante ou importador que caberia cobrar, junto do primeiro adquirente, a quantia 

remuneratória. Estabelece-se, portanto, um esquema no qual entidades privadas arrecadam 

quantias coercivas (e que, nessa medida, se reconduzem à figura do tributo). Consubstancia-se, 

assim, um processo que tem vindo a ser definido pela doutrina como a “privatização da 

administração fiscal”. O sistema assim definido inscreve-se numa notória orientação da 

                                                
159 Casos que sempre seriam raros, atento o facto de o tecido industrial português apresentar pouca propensão para o fabrico deste tipo de 

equipamentos. 
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administração tributária portuguesa, que atribui de forma cada vez mais visível a função de 

gestão dos tributos a privados. FREITAS DA ROCHA alude a este fenómeno esclarecedoramente, 

vertendo o entendimento de que “nos sistemas atuais não se torna difícil captar a ideia de que 

muitos actos tradicionalmente perspectivados como actos administrativos são hoje consignados 

ao próprio contribuinte ou a outra entidades privadas, podendo falar-se numa verdadeira 

desconsideração da vontade administrativa, des-administrativização ou privatização da relação 

jurídica tributária160”. Pode, com propriedade, afirmar-se que também no instituto da 

compensação por cópia privada, sobrelevam traços inequívocos da aludida modernização dos 

sistemas tributários, e de uma verdadeira mutação de um “Estado paternalista” em “Estado 

supervisor”161. 

 

3.2.4 Afetação 

 

 Recebidas pelo fabricante ou pelo importador, e entregues à AGECOP, as quantias 

arrecadadas deviam ser distribuídas por esta última entidade, de acordo com a determinação do 

art. 7.º que estabelecia, no seu n.º 1, que a pessoa coletiva deveria afetar 20% do total das 

remunerações percebidas para ações de incentivo à atividade cultural e à investigação e 

divulgação dos direitos de autor e direitos conexos. Quanto ao valor remanescente, o n.º 2 

dispunha que, deduzidos os custos do seu funcionamento, a pessoa coletiva deveria reparti-lo do 

seguinte modo: (n)o caso do disposto no n.º 1 do artigo 3.º, 40% para os organismos 

representativos dos autores, 30% para os organismos representativos dos artistas intérpretes ou 

executantes e 30% para os organismos representativos dos produtores fonográficos e 

videográficos; (n)o caso do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, 50% para os organismos 

representativos dos autores e 50% para os organismos representativos dos editores. 

 Destarte, ao percetar as quantias arrecadadas a montante, a AGECOP dividi-las-ia, por 

imposição legal, em diferentes parcelas. Uma primeira, de 20% do total, destinada ao fomento 

                                                
160 FREITAS DA ROCHA, Joaquim, Lições de Procedimento e Processo Tributário, 4.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 44. 

161 Quanto a esta questão, que mais não se desenvolve por não ser esta a sede para tal, não podíamos concordar mais com o paradoxo realçado 

por CASALTA NABAIS, quando aponta “um fenómeno visível (…), o qual traduz uma situação algo paradoxal, já que se atribui às empresas um 

papel imprescindível na liquidação e cobrança do grosso das receitas fiscais sem lhes reconhecer uma adequada participação no recorte do 

sistema de administração de impostos” (cfr. CASALTA NABAIS, José, Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2010, p. 355). Não nos podemos 

escusar a acrescentar: será cabido emagrecer a gigantesca máquina administrativa à custa de labor (que em qualquer momento é remunerado) 

de privados que vêm ser-lhes atribuídas funções próprias da autoridade administrativa? Vejam-se as incumbências legalmente atribuídas aos 

privados no n.º 5 do dispositivo em análise, sem que se lhes garanta qualquer contraparte por uma atividade que, bem vistas as coisas, sempre 

deveria ser debitada no setor público. 
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da cultura, marca uma salutar estratégia de dinamização e promoção dos autores e das suas 

obras. Do que se deduz que, apesar de a quantia se destinar à “compensação por cópia 

privada”, e de o objeto da lei presentemente analisada ser uma quantia instituída em benefício 

dos autores e editores em contrapartida das reproduções das suas obras, o escopo do valor 

pago não se reduz àquele desiderato. Vai além disso, reservando-se uma fatia do valor 

arrecadado a todos os atores culturais, universalmente considerados, numa alusão à função 

eminentemente pública do tributo. E em seguida, deduzida uma segunda parcela destinada ao 

custeio do funcionamento da própria instituição, a AGECOP deveria cumprir com a sua principal 

atribuição de repartição dos montantes arrecadados pelos diferentes intervenientes no processo 

criativo162. 

 

3.2.5 Isenções 

 

 3.2.5.1 As isenções como benefícios fiscais 

 

 “Consideram-se benefícios fiscais as medidas de carácter excecional instituídas para 

tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria 

tributação que impedem”. É este o conceito de benefício fiscal vertido no n.º 1 do art. 2.º do 

EBF. Acrescenta o n.º 2 um rol meramente exemplificativo e não taxativo das medidas que, pelo 

seu carácter, se reconduzem a esta figura tributária, mormente “as isenções, as reduções de 

taxas, as deduções à matéria coletável, as amortizações e reintegrações aceleradas e outras 

medidas que obedeçam às características enunciadas no número anterior”. Ora, a concessão de 

benefícios fiscais encontra-se sujeita a uma avaliação periódica, tendo, nesta medida, subjacente 

um princípio geral de transitoriedade, que bem se compreende, por forma a não transformá-los 

em “autênticos privilégios injustificados, violadores dos princípios da igualdade, capacidade 

contributiva e verdade material163”. Por outro lado, os benefícios fiscais são automáticos ou 

dependentes de reconhecimento, consoante, respetivamente, resultem direta e imediatamente 

da lei, ou pressuponham um ou mais atos posteriores de reconhecimento. Nesta última 

hipótese, o interessado benificiário deve deitar mão do procedimento de reconhecimento de 

                                                
162 Cingimo-nos aqui à alínea a), pois apenas esta se refere à cópia privada, e, portanto, firma-se como a única à qual cabe fazer crivo neste 

trabalho. 

163 FREITAS DA ROCHA, Joaquim, op. cit., p. 197. 
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benefícios fiscais, constante do art. 65.º do CPPT, no qual é solicitado à Administração 

Tributária, mediante requerimento, o reconhecimento do benefício pretendido. 

Por aqui se vê que as isenções previstas no âmbito da compensação por cópia privada, 

sendo tidas na qualidade de benefícios fiscais, operam automaticamente, por decorrerem, desde 

logo, e sem mais, de lei, sendo desnecessário ato administrativo ou solicitação à Administração, 

por parte do interessado, que conduza ao seu reconhecimento. Evidentemente, considerar tais 

isenções benefícios fiscais, pressupõe que se cogite a quantia de compensação equitativa uma 

figura tributária, configuração que aqui acolhemos. A tese contrária é perfilhada por DIAS PEREIRA, 

que não caracteriza as isenções como benefícios fiscais por não ser “certa a natureza tributária 

da compensação164”. 

 

 3.2.5.2 As isenções previstas na lei 

 

 O art. 4.º, referente às pessoas isentas do pagamento da compensação, estabelecia 

redundantemente, e repetindo o já estatuído no art. 82.º do CDADC, a referência à já 

estabelecida isenção de pagamento quanto aos organismos de comunicação audiovisual ou 

produtores que adquirissem os equipamentos e suportes tendo por objetivo produções próprias 

e quanto às pessoas que utilizassem os suportes ou aparelhos para fins exclusivos de auxílio a 

pessoas portadoras de deficiência. Neste inciso, fica fixada, contudo, uma outra isenção quanto 

às entidades de carácter cultural, sem fins lucrativos, para uso em projetos de relevante 

interesse público. Assim, estas últimas entidades, designadas por despacho conjunto dos 

Ministros das Finanças e da Cultura, deveriam, por forma a gozar da isenção prevista, empregar, 

por um lado, os aparelhos e suportes, sem qualquer fito lucrativo, e por outro, deveriam usá-los 

tendo em vista um interesse público relevante. Ora, tal relevância sempre seria aferida 

discricionariamente, tendo em conta a vacuidade e imprecisão do termo. 

 Encontramos, na previsão desta última isenção, por um lado, a exortação da 

democratização da cultura. Por outro lado, porém, cabe indagar da legalidade de um processo 

que entregava a um despacho ministerial a competência para determinar as pessoas às quais 

poderia ser atribuído um benefício fiscal. Evidentemente, tal processo parece revestir-se de 

ilegalidade, atento o facto de violar o preceituado no n.º 2 do art. 103.º da CRP: “os impostos 

são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos 

                                                
164 Cfr. DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, op. cit., p. 719.	
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contribuintes”. Apesar de tudo, assim não entendeu o TC, no acórdão n.º 616/2003, no qual 

ficou firmado o entendimento de que ao despacho ministerial não ficava acometido o encargo de 

definir em abstrato os sujeitos potencialmente abrangidos pela isenção. Ao invés, o objeto do 

despacho seria a mera verificação, no caso concreto, dos pressupostos que dão lugar à isenção, 

ou noutras palavras, inferir do interesse público subjacente aos projetos aos quais se 

destinassem os suportes e aparelhos.  

 

 

3.3 A Lei n.º 50/2004165 – a primeira alteração legislativa à Lei n.º 62/98  

 

3.3.1 O alargamento do objeto 

 

Como ficou patente do crivo precedente, o objeto fixado pela Lei n.º 62/98 cingia-se a 

todos os aparelhos, fossem químicos, mecânicos ou eletrónicos e a todos os suportes 

analógicos, capazes de proceder a fixações e reproduções. Do que se extraiu que os suportes 

digitais se encontravam colocados à margem da quantia “remuneratória” paga em benefício dos 

autores, por via da cópia privada.  

Por força da Lei n.º 50/2004, o art. 2.º passou a estatuir a inclusão da quantia no preço 

de venda ao público “(d)e todos e quaisquer aparelhos mecânicos, químicos, electrónicos ou 

outros que permitam a fixação e reprodução de obras como finalidade única ou principal, com 

exceção dos equipamentos digitais”  e, outrossim, “(d)os suportes materiais virgens digitais ou 

analógicos”. 

Verificou-se, portanto, uma mudança de paradigma, ténue, mas clara. A alteração 

legislativa procedeu a uma abertura relativamente à anterior redação, consagrando na alínea b) 

a aplicação da quantia, outrossim, aos suportes materiais virgens digitais166 (contudo apenas aos 

elencados no n.º 4 do art. 3.º). Neste último dispositivo, veio a incluir-se uma lista de suportes 

limitada e reduzida: as cassetes, CD’s e DVD’s. Assim, e se é certo que da redação original da 

Lei n.º 62/98, resultava que apenas as cassetes se encontravam abrangidas pela quantia 

                                                
165 Promulgada em Agosto de 2004, a Lei n.º 50/2004 veio proceder à alteração da Lei n.º 62/98, constituindo-se como a única atualização à 

supradita lei, até à promulgação da Lei n.º 49/2015, 11 anos depois, e que serve aliás de base ao presente estudo. 

166 E apenas aos suportes, e não aos equipamentos digitais, como se retira taxativamente do vertido no n.º 2 do art. 1.º: “(o) disposto na 

presente lei não se aplica aos computadores, aos seus programas nem às bases de dados constituídas por meios informáticos, bem como aos 

equipamentos de fixação e reprodução digitais”. 
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compensatória, na nova redação alarga-se um leque que passa a incluir CD’s e DVD’s virgens. 

Não se pode ainda furtar referência à expressão “finalidade única ou principal”. De acordo com 

aquela redação, apenas os aparelhos que servissem principalmente para efeitos de reprodução 

seriam abrangidos, e nunca aqueles que permitissem tais atos de modo secundário ou reflexo. 

 

 3.3.2 O alargamento do objeto como ilustração da evolução tecnológica 

 

O aludido alargamento do rol de suportes abrangidos, é sintomático e revelador da 

evolução tecnológica. Se é certo que nos reportamos a um hiato temporal relativamente curto, 

de menos de vinte anos entre a aprovação das duas leis, certo é também que, e como já 

tivemos oportunidade de expor, o desenvolvimento tecnológico se deu em frenesi galopante, 

comportando relevantes mudanças no mundo das tecnologias da informação e da comunicação. 

Se em 1998 teria forçosamente de se ter por natural uma previsão centrada nos 

suportes analógicos, em 2004 o advento dos suportes digitais era já realidade incontornável, 

pelo que, mais uma vez, o legislador operou uma atualização tendo em conta a supradita 

mutação da realidade tecnológica.  

Sucede que, volvidos mais de dez anos desde a última alteração à lei, a lista de suportes 

constante do art. 3.º se mostra mais uma vez definhada pela evolução inexorável da tecnologia. 

É inegável que os suportes de ponta generalizadamente consumidos há uma década, 

experimentam hoje uma utilização cada vez mais residual, firmando-se este como um dos 

argumentos (à primeira vista válido) que serviu como uma das principais forças motrizes ao 

advento da nova lei. 

Aliás, a factualidade acima plasmada revela uma direta correlação com as guidelines 

que presidem à Diretiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

Maio, que a Lei n.º 50/2004 se ocupa de transpor para a ordem jurídica nacional167. Lê-se no 

5.º considerando inicial da Diretiva que “(o) desenvolvimento tecnológico multiplicou e 

diversificou os vectores da criação, produção e exploração. Apesar de não serem necessários 

novos conceitos para a proteção da propriedade intelectual, a legislação e regulamentação atuais 

em matéria de direito de autor e direitos conexos devem ser adaptadas e complementadas para 

poderem dar uma resposta adequada à realidade económica, que inclui novas formas de 

exploração”.  

                                                
167 Como se pode perceber da leitura do n.º 1 do art. 1.º. 
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Posto isto, é com propriedade que pode afirmar-se que a alteração a que o legislador 

procedeu teve como instigação tanto a inoperabilidade prática da redação anterior, por pura e 

vincada desatualização face ao desenvolvimento dos instrumentos tecnológicos, como a 

imposição da transposição de uma diretiva europeia à qual Portugal se encontra adstrito. 
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CAPÍTULO III 

Aspetos Técnicos e Formais da Reforma Legislativa Operada pela Lei n.º 49/2015 

 

 

 

1. Apresentação do tema em estudo 

 

1.1 Primeira exposição 

 

O regime legal da cópia privada, cujos contornos constam da Lei n.º 62/98, mostrou-se 

desfasado da realidade da era digital, levando o legislador a atualizá-lo com a promulgação da 

Lei n.º 49/2015. A pretensão da nova regulamentação, de romper com uma previsão perdida no 

tempo e de a aproximar da metamorfose operada pelo frenesi tecnológico verificado neste início 

de século, cifra-se, num primeiro esgar, numa proveitosa e oportuna iniciativa. Compete levar a 

cabo a discorrência das modificações vertidas na nova lei, e avaliar do mérito que lhes subjaz.  

 Em finais do ano de 2011, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou, pelas 

mãos da antiga ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, a Proposta de Lei n.º 118/XII168, que 

previa a alteração do quadro jurídico da “taxa de compensação equitativa”, em moldes idênticos 

à que recentemente se levou a efeito. Ainda assim, o documento nunca chegaria a passar de um 

projeto, pois que foi abandonado em 2012. A Proposta de Lei n.º 246/XII, por seu turno 

apresentada pelo Partido Social Democrata no ano de 2014, reavivou os intentos do projeto 

socialista entretanto abandonado. 

 De facto, os aguerridos ataques que foram dirigidos à alteração legislativa em 2012, e 

de forma mais veemente na blogosfera e nas redes sociais, foram reavivados, com ainda mais 

impacto junto da sociedade portuguesa, e acompanharam de perto toda a discussão da 

Proposta. Isto porque, à pretensão de alargamento da base de incidência de uma quantia 

                                                
168 Disponível em http://www.parlamento.pt/AtividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36617, endereço visitado pela última vez 

em Novembro de 2015. 
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coerciva, que de modo direto e imediato afeta os consumidores, por via da inflação de preços de 

dispositivos e suportes que experimentam uma utilização cada vez mais comum, acrescem 

numerosas dúvidas quanta à legalidade e bondade da famigerada “compensação equitativa”, e 

que devem ser alvo de atenta análise nesta sede. Pois que uma quantia cujo desiderato principal 

é o de compensar169, terá de ter, necessariamente, o contraparte prejuízo que haja de ser 

compensado, aqui radicando a necessidade primordial de enquadrar a exceção de cópia privada 

no universo dos direitos autorais, para extrair da conceptualização o prejuízo que lhe subjaz.  

 Aliás, e em jeito de fecho desta nota de abertura, a principal indagação a fazer é a que 

tem que ver com a estrutura geral da cópia privada no quadro legal vigente no nosso país. Por 

um lado, os autores entendem não ser compensados devidamente pelas utilizações das suas 

obras. Mas se é certo que se tem de pôr cobro a esta (merecida) pretensão do tecido criativo, a 

verdade é que não se pode pretender onerar utilizações que o não deveriam ser para, por essa 

via, pôr cobro às utilizações que escapam indevidamente à malha da tributação.  

 Por outro lado, não podem os utilizadores apropriar-se de um direito que não é seu, 

levando a cabo cópias ilícitas de obras170. Não podem os utilizadores ter a indiferença moral 

generalizada que se verifica em relação à violação do direito autoral. Cabe indagar se a 

atualização do regime legal da compensação equitativa reforma, remenda, ou se pelo contrário, 

cria a avessa conjunção de deteriorar o estado de coisas que se verifica, criando soluções 

injustas, desfasadas da realidade e da conjuntura social, económica e tecnológica ou até 

desconformes ao ordenamento jurídico. Importa aferir se a exigência dos autores, e o descaso 

dos particulares para com os direitos que detêm sobre as suas obras, são problemas cuja 

solução passa por uma nova regulamentação da cópia privada levada a cabo nos termos 

verificados. Ou, por outra, inferir de intentos diversos subjacentes à aprovação da lei, alheios à 

preocupação bona fide para com os autores.  

 

 

1.2 A alteração legislativa na Proposta de Lei: as razões do legislador 

 

 A mais premente tarefa a ser cumprida numa primeira aproximação é a de indagar qual 

o fio instigador da reforma legislativa operada no âmbito da cópia privada. Reconhece o 

                                                
169 É indubitavelmente este, o fundo de razão da sua existência, atento o vocábulo “compensação” que o próprio legislador agora lhe apõe. 

170 Não criemos equívocos: não nos referimos aqui à cópia privada, posto que esta é lícita. 
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legislador, na sua exposição de motivos à Proposta de Lei, as razões que presidem à 

necessidade de atualizar o quadro legal com base em dois pilares medulares que adiante se 

dissecam. 

 

  1.2.1 A mera atualização face à mudança de paradigma analógico  

 

 O primeiro considerando justificativo prende-se com o facto de a base de incidência da 

quantia de compensação equitativa, maxime suportes virgens obsoletos e gravadores analógicos, 

de uso marginal ou inexistente, se mostrar manifestamente desfasada da realidade tecnológica. 

Neste seguimento não se pode fazer descaso da mudança do paradigma analógico (que vigorava 

em 1998, aquando da consagração da compensação por cópia privada), para o digital.  

Aliás, chega a adiantar-se que a alteração legislativa pretendida é uma mera atualização. 

De facto, a compensação equitativa é, desde há muito, uma realidade, e a pretensão única é a 

adequação de uma lei já existente à nova realidade, tendo em conta a utilização residual de que 

padecem os dispositivos e suportes que já são efetivamente tributados atualmente. Noutros 

termos, não se trata aqui da criação de uma nova figura, mas antes de um alargamento do seu 

âmbito de aplicação, por forma a garantir que mais equipamentos, estes sim generalizadamente 

utilizados nos dias correntes, sejam abrangidos.  

Ora, refere-se na Proposta de Lei n.º 246/XII, precisamente quanto àquelas 

necessidades: “(a) presente proposta de lei, para além de clarificar e alargar o quadro de 

isenções previsto na Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro, procede à atualização da respetiva tabela 

de compensação equitativa, nela incluindo alguns equipamentos e suportes no âmbito da fixação 

e reprodução digitais que, por excelência, são hoje objeto de uma utilização alargada”.  

Devemos, contudo, apontar a ligeireza que o termo “atualização” espelha, desvirtuando 

a magnitude da mudança verificada. A “atualização” alarga o âmbito de incidência da quantia, 

que se cingia a aparelhos analógicos e cassetes, CD’s e DVD’s virgens, para passar a incluir todo 

e qualquer equipamento com capacidade de memória. Multifunções, scanners, gravadores, pens 

USB, cartões de memória, discos rígidos e até top-boxes de televisão. E mais que isso, procede a 

um exponencial aumento nos valores das compensações.  

“Atualizar”, afigura-se-nos como um termo que pode plausivelmente induzir em erro, 

aligeirando uma profunda alteração na base todo o sistema de compensações equitativas. A 

nova lei procede à institucionalização de uma autêntica nova figura, inaudita e não reformada, 
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aplicável a todo e qualquer dispositivo, indistintamente, desde que apresente capacidade de 

memória, o que nos parece, desde logo abusivo e desproporcional, e, mais que isso, desfasado 

da realidade. 

 

1.2.2 A necessidade de adequação face à Diretiva 2001/29/CE 

 

Dando o passo atrás, deve trazer-se à colação o derradeiro argumento do legislador, 

segundo o qual se justifica a alteração por via das exigências decorrentes de uma política 

europeia comum vigente, da qual Portugal se aparta, na medida em que vigora, nos seus 

parceiros europeus, um quadro legal muito mais atualizado e adequado à realidade dos nossos 

dias. 

É precisamente este o fio condutor do vertido na exposição de motivos da Proposta de 

Lei, onde se pode ler que “(a) Diretiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento e do Conselho, de 22 de 

maio de 2001, (…) permite aos Estados-Membros a escolha de limitações e exceções aos 

referidos direitos (…). Entre estas, no âmbito do direito de reprodução, figura a cópia privada. A 

referida Diretiva concede amplo espaço de liberdade aos legisladores nacionais na conformação 

una de Justiça da União Europeia. Caso se verifique a existência de dano significativo para os 

titulares de direitos, incumbe aos Estados preverem a criação de uma compensação equitativa, 

de acordo com a modalidade que for considerada mais ajustada às circunstâncias do caso e aos 

respetivos ambientes tecnológicos”. 

Ora, neste particular, o legislador faz uma limitada, inábil e acrítica análise do alcance e 

sentido da Diretiva171, na medida em que aquele instrumento não admite uma opção “cega” à 

realidade como assente pela reforma operada pelo legislador português. De facto, a Diretiva, ao 

considerar o dano como o fator primário no cálculo da compensação, fá-lo, moderando-o com 

outros aspetos: o facto de o preço do produto praticado no mercado já permitir a compensação, 

a consideração das limitações impostas pelas medidas tecnológicas de proteção e a exigência de 

que o prejuízo mínimo não dê lugar a qualquer compensação, conjeturas que o legislador 

nacional decidiu ignorar.  

                                                
171 Aliás, pareceria inadequado considerar que a deficiência da análise se deve a uma propositada e ostensiva forma de escamotear que, na 

verdade, a Diretiva europeia impõe soluções legais em nada condizentes com as adotadas. 
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Veja-se a este propósito o vertido no ponto 81 das conclusões gerais da advogada-geral 

Verica Trstenjak ao Acórdão Padawan172: “na determinação da forma, das modalidades e do 

possível nível dessa compensação equitativa, devem ser tidas em conta as circunstâncias 

específicas de cada caso, devendo o «principal critério» na avaliação dessas circunstâncias ser o 

possível prejuízo para os titulares de direitos. Isto indica que o possível prejuízo, (…) não pode 

ser visto nem como critério único nem como critério decisivo na determinação de uma tal 

«compensação equitativa», mas sim que representa unicamente um de muitos critérios nos 

quais os Estados Membros se podem basear para o cálculo da compensação equitativa. A este 

podem juntar se outros critérios indicados no trigésimo quinto considerando, como, por 

exemplo, o facto de o titular do direito já ter recebido pagamento sob qualquer outra forma, o 

grau de utilização das medidas de carácter tecnológico ou o facto de o prejuízo sofrido ser 

mínimo. Mas esta indicação não deve de modo algum ser considerada exaustiva”. 

Vejamos. Em primeira linha, a Diretiva impõe que o direito à compensação seja 

acompanhado da possibilidade de identificar e quantificar o prejuízo imputado. Acrescenta ainda 

que, caso tenha ocorrido um modo alternativo de compensação (casos de serviços licenciados 

pagos, ou dos livros técnicos e escolares, mais caros por se conceber à partida que serão 

copiados), não deve haver lugar a compensação equitativa.  

Por outro lado, saiu ignorado pelo legislador nacional o compromisso do Presidente da 

Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, no sentido de proceder a uma urgente e 

imprescindível modernização do quadro legislativo europeu sobre a matéria. A este propósito, 

proferiu o Presidente da Comissão que “precisamos de ter a coragem de quebrar as barreiras 

nacionais em matéria de regulamentação das telecomunicações, de direitos de autor e de 

proteção dos dados (…). Podemos garantir que os consumidores terão acesso a serviços, 

música, filmes e eventos desportivos nos seus aparelhos electrónicos onde quer que se 

encontrem na Europa e independentemente das fronteiras. (…) Para o conseguir, tenciono, nos 

primeiros seis meses do meu mandato, tomar ambiciosas medidas legislativas com vista a criar 

um mercado único digital conectado, nomeadamente através da rápida conclusão de 

negociações relativas às regras europeias comuns em matéria de proteção de dados173”.  

                                                
172 Em momento ulterior devidamente discorrido.	

173 Jean-Claude Juncker, Um novo começo para a Europa: o meu Programa para o emprego, o crescimento, a equidade e a mudança 

democrática (disponível em http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pt.pdf (sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015). 
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A final, o legislador não levou ainda em linha de conta as orientações do TJUE, que teve 

já a ocasião de esclarecer que a previsão da compensação equitativa tem de, necessariamente, 

estar correlacionada com o prejuízo causado pela prática da cópia privada aos titulares de 

direitos, proibindo-se a sua fixação arbitrária174. 

 De facto, não se pode conceber, nem conceder, que o legislador faça valer como 

argumento a desadequação da lei nacional face a uma “monstruosidade jurídica” em “virtude de 

pouco ou nada oferecer em termos de certeza jurídica ou harmonização175”.  

Em suma, e de modo claro, a Diretiva europeia nada harmoniza, antes criando um 

emaranhado pantanoso, por via das múltiplas exceções que admite, razão pela qual SMÁRI 

MCCARTHY refere que “(o) que torna a Diretiva um fracasso é o facto de as exceções concedidas 

ao abrigo do art. 5.º serem opcionais, e, portanto, não obrigatórias (exceto o art. 5.1). Os 

Estados Membros não são obrigados a implementar a lista completa, mas podem escolher as 

opções a aplicar conforme entendam. É de esperar que a maioria dos Estados-Membros 

prefiram manter intactas as suas legislações nacionais o mais possível. Quando muito, alguns 

países adicionarão uma ou duas exceções da lista, por forma a ostentarem o selo de aprovação 

da União Europeia176” 177. 

Assim, e desde logo, ao legislador não é imposto proceder à atualização à qual se 

proclama obrigado. E por outro lado, sejamos claros: a Diretiva 2001/29 falhou e continua a 

falhar em toda a linha. Os seus propósitos de harmonização nunca foram completamente 

alcançados, inferência que bem se alcança, atentas as opções legislativas diametralmente 

distintas nos diferentes Estados-Membros.  

É a própria Diretiva que acaba por contradizer os seus próprios propósitos, ao não 

estabelecer um equilíbrio minimamente razoável de interesses e permitindo que a balança 

penda inexoravelmente para o lado dos titulares de direitos. Pelo que dificilmente se pode aceitar 

que o primordial argumento do legislador nacional em favor da atualização legislativa se baseie 

na violação de uma Diretiva que, por um lado, permite um espaço discricionário virtualmente 

ilimitado aos Estados-Membros, e que por outro, se mostra ela mesma, como um instrumento 

gerador de desconfiança e não de harmonização, como se pretende fazer crer. 

                                                
174  Veja-se o já citado caso Padawan. 

175 Assim aprecia criticamente Dias Pereira a Diretiva em análise. V. DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, op.cit., p. 712 e ss.. 

176 Veja-se o seu artigo completo intitulado The European Copyright Directive an Combinatorial Explosion, publicado no European Journal of 

Current Legal Issues, disponível em http://webjcli.org/article/view/245/317 (sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015). 

177 A tradução é livre e o mais consentânea possível com o texto original.	
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2. Das alterações consagradas  

 

2.1 Alargamento da base de incidência 

 

O n.º 2 do art. 1.º que gozava da formulação “(o) disposto na presente lei não se aplica 

aos computadores, aos seus programas nem às bases de dados constituídas por meios 

informáticos, bem como aos equipamentos de fixação e reprodução digitais”, passa a ter, com a 

nova redação legal legal, o seguinte texto: “(o) disposto na presente lei não se aplica aos 

computadores, aos seus programas nem às bases de dados constituídas por meios 

informáticos”. Quanto à alínea a) do art. 2.º, dispunha-se que a quantia deveria ser incluída no 

preço de venda de todos e quaisquer aparelhos com exceção dos equipamentos digitais. Com a 

nova redação, a quantia passa a ser incluída no preço “(d)e todos e quaisquer aparelhos que 

permitam a fixação e reprodução de obras”.  

Nesta medida deixam de constar do rol de exclusões do regime de compensação por 

reprodução ou gravação de obras, os equipamentos de fixação e reprodução digitais. Mais que 

isso, e ao contrário do estabelecido inicialmente na Proposta de Lei, caiu o final do inciso “como 

finalidade única ou principal”. Pelo que qualquer aparelho que permita a reprodução, mesmo 

que de modo secundário, passa a ser abrangido pela quantia, ficando assim firmadas as mais 

substanciais das alterações ao regime.  

 

  2.1.1 Da desproporcionalidade do alargamento 

 

Tendo em conta o supradito, a arbitrariedade com que se inclui qualquer dispositivo 

capacitado de memória no rol de aparelhos abrangidos pela nova lei, desconsiderando que esse 

aspeto não indicia, de modo algum, que o dispositivo ou suporte será usado em reproduções, 

parece-nos manifestamente abusivo. Mais que isso, o significativo aumento do preço final dos 

aparatos não pode ser menosprezado. Vejamos, em específico, e recorrendo à análise da 

“Tabela de compensação equitativa”, anexa à Lei n.º 49/2015, hipóteses que em nosso 

entendimento, revelam a manifesta desproporcionalidade e desadequação do alargamento. 

Desde logo, deve apontar-se o n.º 1 da tabela referente a aparelhos, equipamentos e 

instrumentos técnicos de reprodução. Na alínea b) pode ler-se que os equipamentos 

multifunções ou fotocopiadoras laser que permitem a impressão de até 40 páginas por minuto 
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estão sujeitos à quantia de 10 euros a título de compensação equitativa, e os aparelhos que 

permitem a impressão de mais de 40 páginas por minuto se sujeitam à quantia de 20 euros. 

Permitimo-nos a indagar se é aceitável que o montante da compensação a pagar seja calculado, 

não em função do número efetivo de cópias, mas antes, de acordo com a velocidade do 

equipamento fotocopiador. Aliás, não são estes equipamentos primacialmente usados em 

ambiente profissional? Inscrevem-se estas situações no regime de cópia privada? Mais que isso, 

num momento em que os equipamentos são cada vez mais rápidos, a medida não se mostra 

contraproducente com a aposta na inovação? 

Na alínea b) do mesmo número, relativamente às típicas impressoras domésticas a jato 

de tinta, fica firmado um aumento de 5 euros fixos, o que nos parece absolutamente 

desproporcional. Desde logo porque, pelo facto de a maioria destes equipamentos ter um preço 

reduzido, aquele montante levar a um exponencial aumento do valor final do produto. E em 

segunda linha, pelo facto de este tipo de equipamentos não servir, na franca maioria dos casos, 

para copiar quaisquer obras protegidas. Não se concebe que um utilizador privado proceda 

àquele tipo de reproduções recorrendo à sua impressora doméstica, pela simples razão de tal 

processo não se mostrar, de todo em todo, rentável. Pelo que não é, por qualquer modo 

justificável, um acréscimo de tal ordem no preço de um equipamento que, com enorme grau de 

probabilidade, não causará qualquer prejuízo. 

Não nos podemos escusar a apontar talqualmente a alínea o) do n.º 2.3 referente a 

“(m)emórias e discos rígidos integrados em aparelhos com função de televisor e em aparelhos 

que assegurem o interface entre o sinal de televisão e o televisor, incluindo os descodificadores 

ou aparelhos de acesso a serviços de televisão por subscrição, que permitam armazenar sons e 

imagens animadas”, sobre as quais passa a incidir uma quantia de 0,016 euros por cada GB de 

capacidade. Nesta linha, o utilizador paga uma compensação equitativa, com base na 

capacidade de armazenamento da sua caixa descodificadora. Cabe questionar: não assiste ao 

utilizador, pagante de uma mensalidade ao operador de televisão, o direito de assumir que o 

acesso aos conteúdos de televisão, já é devidamente compensado pela entidade prestadora do 

serviço? Tem o utilizador de, além de pagar a mensalidade do serviço de televisão, ver ainda 

adicionalmente a seu cargo uma quantia para compensação dos autores?  

Versemos, a final, a nossa atenção na alínea s) do n.º 2.3 que dispõe sobre “(m)emórias 

e discos rígidos integrados em telefones móveis que permitam armazenar, ouvir obras musicais 

e ver obras audiovisuais” e sobre as quais se prevê o pagamento de uma quantia de 0,12 euros 
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por cada GB de capacidade de armazenamento. Mais uma vez nos insurgimos perante a 

irrazoabilidade desta previsão. Um telefone móvel possui, evidentemente, memória interna que 

se mostra necessária ao sistema operativo do dispositivo, a aplicações gratuitas ou pagas, para 

utilização exclusiva no aparelho, e a outras aplicações já pré-instaladas, impossíveis de eliminar 

pelo utilizador médio. A verdade é que o consumidor vê a seu cargo a quantia para 

compensação de titulares de direitos, tendo por base a memória necessária ao funcionamento 

do dispositivo, o que nos parece injusto e desadequado. 

 

  2.1.2 Da desatualização prima facie em face da evolução tecnológica – o 

anacronismo da nova lei 

 

Antes de aprovada a lei, Michael Seufert, deputado do CDS-PP, assumiu: “concordo 

quando se diz que os deputados, de alguma maneira, estão a discutir questões ultrapassadas, 

acho que isso é relativamente evidente”. O professor Mário Silva, do Instituto Superior Técnico, 

opinou no mesmo sentido, ao afirmar que “(q)uando a proposta de lei for aprovada, já a lei 

estará desatualizada178”. Sufragamos inteiramente as opiniões acima vertidas. E assim 

entendemos recorrendo precisamente ao argumento do legislador, que se vê transformado num 

autêntico caso de venire contra factum proprium. 

Se o alargamento de incidência se mostrou necessário por via da evolução da técnica e 

da obsolescência dos meios analógicos, insurgimo-nos, a par dos entendimentos acima 

expressos, no sentido de que o alargamento é anacrónico. De facto, muitos dos equipamentos 

que passaram a servir de base de incidência da quantia, mostram-se já, nos dias correntes, 

obsoletos. 

 Na verdade, o legislador português ignorou um cenário cada vez mais evidente. O 

streaming caminha a passos largos no sentido de se tornar o maior e mais importante meio de 

distribuição de conteúdos. O utilizador não necessita de adquirir a obra em suporte físico ou 

sequer de proceder ao descarregamento legítimo, bastando aceder na internet, a uma 

gigantesca base de dados, o cloud, consumindo diretamente em servidores remotos. O consumo 

começa, assim, a deixar de se alicerçar no suporte material, mas antes, no acesso.  

                                                
178 Vide http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/proposta_de_lei_da_copia_privada_esta_fora_de_1422771.html (sítio pela última vez 

visitado em Novembro de 2015). 
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Deve ainda alertar-se para o facto de se poder vir a verificar uma conjectura de rápida e 

invariável desatualização futura, fruto da previsão taxativa dos suportes e dispositivos sujeitos à 

aplicação da quantia, numa lista que se desatualizará assim que surjam novos equipamentos. 

 

  2.1.3 Da dupla tributação  

 

Tomemos como exemplo, neste particular, o descarregamento de uma faixa musical 

com base num serviço de internet licenciado próprio para o efeito. A descrita operação, 

evidentemente legal, tem um custo, no qual se inclui a possibilidade de proceder a cópias 

privadas179, tendo em conta que uma parte do montante pago, se destina à compensação 

equitativa. Acontece que o dispositivo onde são armazenadas as faixas assim descarregadas, é 

também ele base de incidência da quantia, em função da sua capacidade de memória. Ao que 

se assiste a um resultado inaceitável, um verdadeiro enriquecimento sem causa dos titulares de 

direitos: o utilizador é tributado duplamente em razão da reprodução privada legal que executa. 

Mais que isso, qualquer dispositivo com capacidade de memória serve de base de incidência. 

Nesta medida, existe a possibilidade real de um equipamento de reprodução dar lugar a 

pagamento, assim como o respetivo suporte, que não funciona sem o primeiro. 

Devem ser destacadas as palavras de SÁ E MELLO
180, que talqualmente aponta o risco de 

duplicação de pagamento, asseverando que “(s)e as cópias das obras são feitas pelo 

consumidor final para uso privado (em muitos casos próprio), no âmbito de um serviço 

licenciado e pago, não trazem prejuízo aos titulares do direito (que consentiram no acesso à obra 

e já são remunerados); neste caso, a remuneração por cópia privada representaria um 

pagamento dobrado por uma única utilização”. 

 

 

 

 

 

                                                
179 A título de exemplo, nos termos e condições do serviço iTunes (disponível em https://www.apple.com/legal/internet-

services/itunes/pt/terms.html, sítio pela última vez vez acedido em Novembro de 2015), lê-se: “(s)er-lhe-á autorizada a gravação de uma lista de 

reprodução (“playlist”) de áudio até sete vezes. Poderá utilizar o CD de áudio no qual gravou os seus Produtos iTunes dos mesmos modos em 

que pode utilizar um CD de áudio comprado numa loja de retalho, sujeito às leis de direito de autor portuguesas” e ainda “(s)er-lhe-á autorizada a 

utilização dos Produtos iTunes em cinco computadores”. 

180 SÁ E MELLO, Alberto de, op. cit., p. 225.	



Parte II – Dimensões Teoréticas da Cópia Privada e da Compensação Equitativa 

 

	

109 

 2.2 O conceito de compensação equitativa 

 

Com a nova redação, o legislador operou uma pertinente modificação quanto à epígrafe 

do art. 3.º. Aquele inciso, antes intitulado “(f)ixação do montante da remuneração”, saiu alterado 

para “(c)ompensação equitativa”, passando a constar do seu n.º 1 que “(a) quantia referida no 

artigo anterior tem a natureza de compensação equitativa, visando compensar adequadamente 

os titulares de direitos dos danos patrimoniais sofridos com a prática da cópia privada”, 

procedendo a alteração legislativa identicamente quanto ao n.º 4, substituindo a mesma 

nomenclatura. O quadro legal português adota, deste modo, uma expressão já consagrada no 

país vizinho (compensación equitativa), apartando-se, contudo, de outras formulações europeias. 

Assim, na Alemanha, remuneração equitativa (angemessenen Vergütung) ou em França, 

remuneração por cópia privada (rémunération pour copie privée). 

Ora, o supra exposto, poderá parecer, num primeiro esgar, um simples aprumar 

semântico. No entanto, e em nossa opinião, o termo “compensação equitativa” mostra-se como 

tecnicamente mais adequado que o de “remuneração”. Isto porque, de facto, a quantia a que 

aqui nos referimos não se pode reconduzir nunca a uma quantia remuneratória, pois na verdade 

ela não serve para remunerar. Se assim fosse, necessário seria que se controlasse 

rigorosamente cada reprodução privada levada a cabo, por forma a entregar a “remuneração” 

ao específico titular do direito sobre a obra reproduzida. Todavia, e apesar de em nosso entender 

a segunda redação deter um maior rigor em relação ao termo “remuneração”, questão diversa, 

e que aqui não acolhemos e desde já rejeitamos, é a de considerar “compensação equitativa” 

uma classificação jurídica cientificamente correta, pelos motivos que em sede própria se 

aduzirão. 

 

 

2.3 Alteração ao quadro de isenções 

 

Dispunha o n.º 1 do art. 4.º, respeitante às isenções, não serem devidas as quantias nos 

casos de produções próprias e nos casos de auxílio a pessoas portadoras de deficiência, e bem 

assim, nos termos de despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Cultura, por entidades 

de carácter cultural sem fins lucrativos para uso em projetos de relevante interesse público. Para 

efeitos de aplicação das isenções, podia ler-se no n.º 2 que os organismos abrangidos deveriam 
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apresentar no ato da compra dos aparelhos e suportes, uma declaração emitida pela pessoa 

coletiva responsável pela cobrança e gestão das quantias, de onde constasse que a utilização 

dos mesmos se integraria numa das situações de isenção consagradas. 

O leque de isenções goza de um alargamento com a nova lei, mantendo-se a previsão 

dos casos de produções próprias e apoio a pessoas com deficiência, mas passando a constar do 

art. 4.º as pessoas “(c)uja atividade principal seja a salvaguarda do património cultural móvel”, 

os “(s)uportes especialmente destinados a fixação de imagens ou outro tipo de obras para uso 

exclusivo no âmbito da atividade profissional do respetivo autor, designadamente na atividade de 

fotógrafo, designer, arquiteto ou engenheiro, assim como profissões artísticas devidamente 

enquadradas pelo código de atividade económica” e os “(a)parelhos, dispositivos ou suportes 

destinados exclusivamente para fins clínicos, fins de investigação científica e para as missões 

públicas da defesa, da justiça e das áreas da segurança interna, bem como dos utilizados para 

garantia da acessibilidade por pessoas com deficiência”. 

Quanto às condições que os adquirentes de equipamentos devem cumprir para gozarem 

do regime de isenção, veio acrescentar o n.º 2 que as pessoas singulares ou coletivas 

adquirentes devem “(r)equerer junto da pessoa coletiva responsável pela cobrança e gestão das 

quantias previstas na presente lei, previamente à aquisição dos equipamentos e suportes, a 

emissão de declaração de onde conste que a utilização dos mesmos se integra numa das 

situações de isenção, indicando e comprovando o respetivo objeto de atividade” e “(a)presentar, 

no ato da compra dos equipamentos e suportes, a declaração referida na alínea anterior”. 

O n.º 3 reporta-se, igualmente, ao leque de isenções. Neste sentido estatui que (e)stão 

também isentas do pagamento das compensações previstas na presente lei as pessoas coletivas 

que utilizem os equipamentos e suportes de armazenamento previstos nas alíneas p) e q) do n.º 

3 da tabela anexa à presente lei sem os disponibilizarem a pessoas singulares para uso 

individual, desde que os equipamentos e suportes sejam parte integrante de sistemas de 

processos automatizados de gestão documental e de dados que não incluam reproduções de 

obras protegidas”, curando portanto, de isentar da aplicação da quantia de compensação as 

pessoas coletivas utilizadoras de memórias ou discos rígidos integrados em computadores e os 

discos internos ou externos que dependam de um computador ou outro aparelho para o 

desempenho da sua função. O n.º 4 isenta, por fim, do pagamento “os aparelhos, dispositivos e 

suportes destinados à exportação”, quadro de ocorrência residual como bem se depreende, 
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atento o facto de ser o nosso país tradicionalmente importador e não exportador de bens 

daquele cariz. 

  

 

2.4 Aditamento do art. 5.º-A 

 

No âmbito da iniciativa legislativa foi ainda aditado o art. 5º-A, firmando este dispositivo 

que em cada ano civil, em que o montante de compensação equitativa ultrapasse os 15 milhões 

de euros, a parcela que ultrapassa aquele valor constituirá receita própria do Fundo de Fomento 

Cultural. Ora, este fundo, cuja regulamentação consta do DL n.º 102/80, tem como atribuições 

principais prestar apoio financeiro às atividades de promoção e difusão dos diversos ramos da 

cultura e subvencionar ações de defesa, conservação e valorização dos bens culturais, pelo que 

parece, nesta medida, dar corpo à vertente pública que serve também de fundamento ao 

pagamento da quantia (a par da “compensação adequada” dos titulares de direitos).  

Matéria dúbia e que importa aqui trazer a lume é a do limite mínimo a partir do qual se 

faz esta afetação de receitas. Se as receitas recetadas com a quantia de compensação equitativa 

revertem em favor da supracitada entidade, na parte em que ultrapassem os 15 milhões de 

euros, não é displicente afirmar que o montante a canalizar será residual, quando muito se 

sequer se vier a verificar. Aliás, o próprio Secretário de Estado da Cultura em funções aquando 

da discussão e aprovação da lei, Jorge Barreto Xavier, veio a afirmar que “(a) nossa estimativa é 

que as receitas variem entre os 15 e 20 milhões de euros181".  

 

 

 

3. Do formalismo 

 

3.1 Quanto à Proposta de Lei 

 

A reforma legal de que nos ocupamos neste estudo resultou de uma iniciativa do 

Governo, apresentada à Assembleia da República em Agosto de 2014, sob a designação de 

                                                
181 Veja-se http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4087595&seccao=Dinheiro%20Vivo, endereço pela última vez visitado 

em Novembro de 2015. 
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Proposta de Lei n.º 246/XII/3.ª. O art. 197.º da CRP, epigrafado “competência política” estatui 

na alínea d) do seu n.º 1, a competência do Governo, no exercício de funções políticas para 

apresentar propostas de lei e de resolução à Assembleia da República. Tem-se, portanto, que a 

iniciativa foi apresentada pelo Governo no âmbito da sua competência, tomando a designação de 

Proposta de Lei em conformidade com o n.º 1 do art. 119.º do RAR. Além disso, e dando 

cumprimento ao n.º 2 do art. 123.º do RAR, a iniciativa foi subscrita pelo Primeiro-Ministro e 

pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, fazendo ainda a obrigatória 

referência à aprovação em Conselho de Ministros. 

Quanto à estrutura formal, e nos termos do disposto no art. 124.º do RAR, a iniciativa foi 

redigida sob a forma de artigos, com uma designação que traduz sinteticamente o objeto 

principal, além de ser precedida de uma breve exposição de motivos. Nesta linha, nada deve ser 

apontado quanto ao formalismo legal da Proposta, que de nenhum vício padeceu.  

 

 

3.2 Quanto à Lei n.º 49/2015 

 

Aprovado o decreto, e tendo este seguido para promulgação, o Presidente da República 

devolveu-o, nos termos do n.º 1 do art. 136.º da CRP, à Assembleia da República. Para tanto, 

avançou essencialmente, com quatro ordens de razão. Em primeiro lugar, por ser crucial, em 

seu entender, uma regulação comum da matéria, a nível comunitário, de modo a esbater 

assimetrias nas legislações. Isto porque, e numa economia globalizada, aquelas disparidades 

podem levar à aquisição de bens digitais no estrangeiro, o que consubstanciaria, não um 

benefício em relação aos autores nacionais, mas precisamente o oposto.  

Em segunda linha, por não terem sido levadas em consideração as posições assumidas 

pelas diferentes associações de direitos dos consumidores, muito críticas do diploma em apreço. 

Depois, pelo modo como o legislador não consegue levar a cabo a competente distinção entre a 

reprodução legítima e a reprodução ilegal e pela falta de equidade e eficiência suscitadas pelo 

facto de serem onerados equipamentos independentemente do destino que lhes seja dado pelos 

consumidores. Assim, são de retirar possíveis efeitos nefastos no desenvolvimento da economia 

digital no país, exigindo-se ponderação em sintonia com a evolução tecnológica e a proteção 

adequada dos autores.   
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 Na verdade, afigura-se-nos de crucial relevância a preocupação demonstrada neste 

particular. Portugal é, indubitavelmente, um país cuja economia é menos competitiva que a da 

generalidade dos seus parceiros europeus, um país periférico, com crónicos défices de 

desenvolvimento. Ora, quer-nos parecer que, neste cenário de conjuntural atraso, a instituição de 

compensações equitativas por cópia privada, poderá concorrer para distorções e 

estrangulamentos no mercado. Desde logo, uma cópia privada equivale a uma venda perdida? E 

no caso de existirem licenças que concedam a cópia ilimitada, ou no caso de a obra já ter caído 

no domínio público por mera decorrência do tempo, justifica-se uma quantia aplicada 

cegamente? Não são estas realidades passíveis de gerar distorções na concorrência? Aliás, e em 

boa verdade, apenas aos associados das entidades de gestão coletiva são atribuídas as quantias 

arrecadadas, podendo suceder que alguns daqueles autores sejam compensados 

exclusivamente por deterem aquela qualidade, mesmo que as suas obras não sejam 

reproduzidas. Por outro lado, pode dar-se o caso de autores que, não sendo associados, não 

recebem qualquer quantia, mesmo que sejam apenas as suas obras a serem copiadas. 

Não se pode ainda ignorar que o setor da economia digital, de relevante importância 

estratégica para Portugal num contexto de grande competitividade à escala global, é 

inegavelmente afetado. A economia sai sobrecarregada, e os consumidores vêm-se a braços 

com o inevitável aumento no custo de produtos tecnológicos, o que coarta o seu acesso aos 

mesmos. Por via do referido incremento nos preços de venda, as empresas nacionais podem, 

com propriedade, perder competitividade, já que poderá verificar-se, com alto grau de 

probabilidade, o aumento de aquisições de bens tecnológicos no exterior, sem qualquer 

benefício para o tecido económico nacional e com a consequente redução de receitas diretas e 

indiretas. Ocorre, mais que isso, o risco de potenciar a economia paralela, no seio da qual é 

recorrente a transação de equipamentos digitais. Assim, e na linha das considerações tecidas no 

veto presidencial, este tipo de quantias firma-se, em nosso entender, como uma autêntica 

barreira ao desenvolvimento digital do país e uma verdadeira entropia à economia182.

                                                
182 Devolvido o decreto à câmara de deputados, e reapreciado naquela sede, a maioria dos deputados em efetividade de funções confirmou-o, 

apesar do veto do Presidente da República, e sem proceder a qualquer alteração ao diploma. Assim, e nos termos do n.º 2 do art. 136.º da CRP, 

o decreto confirmado seguiu para promulgação, sendo publicado como lei em Junho de 2015. 
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CAPÍTULO IV 

A Compensação Equitativa nos Ordenamentos Jurídicos Europeus 

 

 

 

1. As soluções legais dos congéneres europeus183 

 

São inúmeros os ordenamentos jurídicos que admitem a cópia privada e o pagamento 

de uma quantia de compensação equitativa naquele âmbito, de modo análogo ao sistema 

português. Pela proximidade política e jurídica, cingimo-nos à apreciação de sistemas assumidos 

em Estados-Membros da União, adstritos de igual modo, como é evidente, ao cumprimento das 

imposições da Diretiva 2001/29/CE. 

 

 

1.1 O regime alemão 

 

 A lei alemã deve, desde logo, ser destacada, pelo seu papel pioneiro na questão da 

compensação equitativa. O código germânico sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos (Gesetz 

über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte)184, estatui no §53 que deve ser permitido a uma 

“pessoa natural” a realização de cópias singulares de obras para uso privado em qualquer 

suporte, desde que não sirvam qualquer propósito comercial, e desde que o original não tenha 

sido produzido, ou tornado acessível, de modo ilegal185.  Destarte, a lei alemã consagra a cópia 

privada como um verdadeiro direito, estabelecido em favor de pessoas singulares, e desde que 

                                                
183 As traduções dos textos legais estrangeiros são livres e o mais consentâneas possível com as redações originais. 

184 De 9 de Setembro de 1965. 

185 Na formulação original, Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf 

beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich 

rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die 

Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf 

Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt. 
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cumpridos certos requisitos, mormente aquele que se mostra distintivo e complacente com 

todas as outras legislações europeias: a inexistência de prossecução de qualquer desiderato 

comercial. Deve ser ainda devidamente exortado que, ao deitar mão da expressão “pessoa 

natural”, o direito alemão exclui, à partida, as pessoas coletivas do direito à cópia privada, 

questão que veio a ser clarificada no acórdão Padawan, que considerou tal solução como a 

única que não ofende o Direito da União Europeia.  

 O §54, por seu turno, estatui, em concretização da disposição supracitada, a 

“obrigação de pagamento de remuneração”, Vergütungspflicht, consignando que se se mostrar 

provável que a natureza da obra torna a reprodução provável, nos termos do parágrafo 1.º do 

§53, o seu autor deve receber uma “remuneração equitativa” (angemessene Vergütung) a pagar 

pelo fabricante dos aparelhos ou suportes utilizados na reprodução186, e cobrada por uma 

sociedade de gestão acreditada para o efeito187. No entanto, o parágrafo 2.º acrescenta que a 

remuneração consagrada não é aplicável se, à luz das circunstâncias específicas do caso, se 

mostrar expectável que os aparelhos ou suportes não serão utilizados em atos de reprodução.  

 Pelo exposto se denota que a lei alemã toma cuidados excecionais na consagração do 

quadro enformador desta quantia, por forma a evitar um resultado nefasto: torná-la um autêntico 

imposto exigível por via de critérios nebulosos. É, assim, louvável, que o legislador alemão tenha 

querido, desde logo, eximir da obrigação de pagamento as utilizações que nada têm que ver com 

reproduções privadas, nomeadamente quando se mostra claro que não será verificável qualquer 

ato de reprodução. Por outro lado, deve ser também chamada à colação a dúbia expressão 

usada pelo legislador alemão, que aponta para o caráter remuneratório da quantia, ao contrário 

da lei portuguesa que optou pela consagração do termo “compensação”. 

 A final, não podemos furtar referência ao §54, alusivo ao “montante de remuneração” 

(Vergütungshöhe). Ao longo dos 4 parágrafos do dispositivo, consagra-se que na determinação 

do montante, devem levar-se em linha de consideração diversos fatores relevantes naquele 

processo, desde logo a extensão de utilização efetiva dos aparelhos e suportes para efeitos de 

reprodução privada, não ignorando o uso de medidas tecnológicas de proteção nas obras. Por 

outro lado, a remuneração a pagar sobre aparelhos deve mostrar-se equitativa em relação à 

obrigação de pagamento que impende sobre os suportes com capacidade de memória contidos 

nos mesmos aparelhos (e que, nessa medida, não funcionam independentemente). Deve ainda 

                                                
186 De acordo com o disposto no §54b, a obrigação de pagamento pode talqualmente recair, à semelhança de outras legislações, sobre o 

importador dos aparelhos e suportes. 

187 Nos termos do §54h, e tal como sucede no nosso país com a AGECOP.	
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ser tido em devida conta, na determinação do montante remuneratório, se as propriedades dos 

aparatos que servem de base de incidência à remuneração, são efetivamente relevantes do 

ponto de vista da exploração. E por fim, a lei chama à colação a eficiência económica da 

quantia, dispondo que não de seve mostrar iníqua em relação ao preço dos aparelhos e 

suportes. 

 Denota-se, portanto, uma vez mais, que a lei alemã, admitindo uma quantia 

compensatória (ou, na sua formulação, remuneratória), o faz imbuída de especiais cautelas, 

atenta a peculiaridade desta figura. Ao contrário da lei portuguesa, a lei germânica mostra-se 

mais justa, ao introduzir um quadro subjetivo enformador da determinação do montante 

remuneratório, levando em linha de conta vicissitudes fundamentais, às quais a lei nacional é 

alheia. 

 
 

 1.2 O regime espanhol 

 

A lei de Propriedade Intelectual Espanhola188, cujo texto refundido foi aprovado pelo Real 

Decreto Legislativo n.º 1/1996189, e cuja última atualização foi adotada a 5 de Novembro de 

2014, consagra no n.º 2 do seu art. 31.º, epigrafado Reproducciones provisionales y copia 

privada, a figura jurídica da reprodução privada. Naquele dispositivo se estatui que, sem prejuízo 

da compensação equitativa (prevista no art. 25.º), não necessitam de permissão do autor, as 

reproduções em qualquer suporte, sem a intervenção de terceiros, de obras já divulgadas, 

quando concorram simultaneamente determinadas circunstâncias, constitutivas do limite legal 

para a cópia privada. Assim, quanto àquelas condições enformadoras, necessário será que a 

cópia seja realizada exclusivamente por pessoa singular para uso privado, não profissional nem 

empresarial, sem fins comerciais diretos ou indiretos, que se realize a partir de obras cujo 

acesso tenha sido obtido legalmente a partir de uma fonte legítima e que a cópia obtida não seja 

objeto de utilização coletiva ou lucrativa, nem de distribuição mediante preço. 

Pelo que se denota que a lei espanhola leva a cabo uma clara e inequívoca delimitação 

do conceito de cópia privada, erigindo-a como toda a reprodução levada a cabo por pessoa 

física, no seu uso privado, sem quaisquer fins comerciais e desde que aquela reprodução seja 

efetuada sobre obras cujo acesso tenha sido obtido legitimamente. Esta firma-se, portanto, como 

                                                
188 Ley de Propiedad Intelectual. 

189 De 12 de Abril de 1996.	
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uma conceptualização aproximada da que a lei portuguesa opera no art. 75.º, n.º 2, alínea a) e 

no art.º 81.º, alínea b) do CDADC, sendo que, todavia, esta última não dá o passo no sentido de 

a autonomizar, à imagem da sua congénere. De facto, e como já se expôs, a lei portuguesa 

adota uma solução mesclada com outras utilizações não reconduzíveis à cópia privada (por 

apelar à questão das fotocópias vendidas ao público). 

Por sua vez, o n.º 1 do art. 25.º, com a epígrafe Compensación equitativa por copia 

privada, prescreve a compensação devida em virtude daquelas reproduções, admitidas nos 

termos do art. 31.º. Nele pode ler-se que a reprodução de obras divulgadas realizada mediante 

aparelhos ou instrumentos técnicos não tipográficos, exclusivamente para uso privado, não 

profissional nem empresarial, sem fins direta ou indiretamente comerciais, em conformidade 

com o disposto no art. 31.º, originará uma compensação equitativa e única para cada uma das 

três modalidades de reprodução mencionadas. Tal compensação, a cargo do Orçamento de 

Estado (Presupuestos Generales del Estado), dirige-se à compensação dos direitos de 

propriedade intelectual que se deixem de perceber em razão do limite legal de cópia privada. 

A quantia, da qual são beneficiários os autores das obras, editores, produtores, 

intérpretes e executantes190, é calculada com base no critério do prejuízo causado àqueles 

beneficiários191, sendo recetada, à semelhança do caso português, por entidades de gestão de 

direitos autorais192. Relevantíssima decorrência da solução legal do país vizinho é a direta 

imputação das quantias de compensação equitativa no Orçamento de Estado. Destarte, não 

existe a previsão de pagamento de qualquer quantia sobre os dispositivos vendidos. O valor a 

entregar a título de compensação é imputado diretamente no Orçamento de Estado, não se 

verificando impacto direto junto dos consumidores. 

Curiosa a solução plasmada no n.º 5 do art. 31.º. Conforme o texto nele vertido, não 

geram obrigação de pagamento da compensação, as situações em que o prejuízo causado se 

mostre mínimo. Acrescenta aquele inciso (por via da indeterminação do conceito de “prejuízo 

mínimo”), que aquelas situações são determinadas por regulamento. Finalmente, acrescenta o 

único caso que a lei admite expressamente, e sem mais, como causador de prejuízo mínimo: a 

hipótese de uma pessoa física proceder á gravação de programas tele e radio difundidos, com a 

intenção de os visionar num momento temporal mais oportuno.  

                                                
190 Cfr. o n.º 2 do art. 31.º. 

191 V. o  n.º 3 do art. 31.º. 

192 Ibidem.	
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Não nos podemos escusar a levantar cepticismo neste ponto. Afinal, não é a cópia 

privada um instituto que, necessariamente, causa um prejuízo mínimo, aliás, daí advindo a sua 

consagração como figura excecional? É lógico conjeturar que existam cópias privadas 

causadoras de prejuízo médio, ou máximo, tendo em conta que é a própria lei que, no art. 31.º, 

define a cópia privada como a reprodução de obra cujo acesso se obteve legitimamente, para 

uso exclusivamente privado e sem fins comerciais? Em nossa opinião, a solução aqui plasmada 

é incongruente com a restante enformação legal e reveladora de vincada incoerência, por não 

espelhar o facto de a cópia privada não causar, na sua essência, qualquer prejuízo (ou, quando 

muito, causar um prejuízo de tal maneira diminuto que merece a sua consagração excecional 

como utilização livre). 

 

 

1.3 O regime francês 

 

 Em França, o compêndio legislativo ocupado da tutela do direito autoral é o Code de la 

Propriété Intellectuelle193. O Título I do Livro III, sugestivamente denominado Rémunération pour 

copie privée, dedica, ao contrário do congénere português, uma parte autónoma do Código à 

matéria da cópia privada, e respetiva quantia paga em sua virtude, logo a qualificando de 

“remuneração”. O art. L311-1 dispõe que os titulares de direitos sobre as obras fixadas têm 

direito a remuneração em consequência da reprodução de tais obras, desde que a fixação se 

faça a partir de uma fonte legal, de acordo com as condições mencionadas no n.º 2 do art. 

L122-5 e no n.º 2 do art. L211-3.  

 Ora, os supracitados incisos da lei gaulesa remetem precisamente para a definição 

clássica de utilização livre. Por um lado, o n.º 2 do art. L122-5 dispõe, no essencial, que a partir 

do momento em que a obra é divulgada, o autor não pode opor-se à execução de cópias ou 

reproduções feitas a partir de uma fonte legítima e lavradas estritamente para uso privado. Por 

outro, o n.º 2 do art. L211-3, vem fixar que os titulares de direitos de autor não podem interditar 

as reproduções realizadas a partir de uma fonte legítima, estritamente reservadas ao uso privado 

de quem as realizou.   

                                                
193 Na sua versão consolidada de 18 de Junho de 2015. 
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A remuneração é repartida entre autores, artistas, intérpretes e produtores194, recaindo a 

obrigação de pagamento sobre o fabricante, o importador ou a pessoa que procedeu às 

aquisições intracomunitárias195. O art. L311-5, por seu turno, estabelece a intervenção do 

Estado, de representantes das organizações beneficiárias, dos devedores das quantias e dos 

consumidores no estabelecimento da obrigação de pagamento196.  

Pelo que ressalta categórica conclusão: a lei francesa parece apartar a quantia paga no 

âmbito da cópia privada, da definição clássica dos tributos. Em primeira linha, e desde logo, 

quando a nomeia de “remuneração” e, mais que isso, quando admite a intervenção dos mais 

variados setores privados no estabelecimento de vectores essenciais daquela quantia, como os 

suportes que servem de base de incidência e as modalidades de pagamento admitidas197. 

 

 

 

 2. As relevantes especificidades da lei portuguesa face às congéneres europeias 

  

Do breve enquadramento levado a efeito quanto às diferentes realidades europeias nesta 

matéria, bem se extrai existirem diversas figuras próximas da instituída no nosso ordenamento 

jurídico pela mão do art. 82.º do CDADC e da Lei n.º 62/98. De facto, todas as legislações 

versadas contemplam a utilização livre e, mais incisivamente, a reprodução privada, como uma 

verdadeira exceção ou restrição ao Direito de Autor, entendendo, nesse seguimento, importar 

impor uma quantia compensatória. 

Todavia, importantes peculiaridades são de apontar à lei portuguesa, demarcando-a das 

suas congéneres. Desde logo, o n.º 1 do art. 5.º da lei nacional, referente à cobrança da quantia, 

                                                
194 Cfr. o art. L311-2. 

195 Cfr. o art. L311-3. 

196 No texto original: Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une 

commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations 

représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou 

importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations 

représentant les consommateurs. 

197 A lei belga, que apresenta indisfarçáveis similitudes com o sistema francês, estabelece talqualmente uma quantia remuneratória por cópia 

privada, na Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, de 30 de Junho de 1994, cujo Capítulo IV se intitula De la copie privée d’œuvres 

sonores etaudiovisuelles. Prevê, no art. 55.º, uma “remuneração” pela cópia privada, devida pelo fabricante, importador ou adquirente 

intracomunitário de suportes ou aparelho passíveis de serem utilizados em reproduções de obras. Quanto à determinação do montante, e nos 

termos do art. 56.º, é aquele valor fixado por decisão real (arrêté royal), deliberado em Conselho de Ministros, calculado em função do preço de 

venda praticado. No caso de inexistir tal decisão, a lei prevê, desde logo, o modo de fixação. 
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estabelece que a “responsabilidade pelo pagamento das compensações equitativas (...) incumbe 

ao primeiro adquirente dos aparelhos e suportes em território nacional”, acrescentando o n.º 2 

que “a responsabilidade pela cobrança e entrega à entidade gestora (...) incumbe aos 

fabricantes estabelecidos no território nacional e aos importadores”.  

Assim, segundo a formulação portuguesa, os devedores da quantia são os primeiros 

adquirentes, sendo o fabricante ou o importador, um mero cobrador daquele montante. O que 

se fixa como um sistema diametralmente distinto do instituído na maioria dos ordenamentos 

jurídicos analisados, v.g. alemão e francês, nos quais o devedor é o fabricante ou o importador. 

É manifesto, no entanto, que a parte que sofre o desfalque patrimonial resultante do pagamento, 

tenderá a ser o consumidor, mesmo nos referidos sistemas legais, por via da repercussão do 

montante nos preços de venda ao público dos aparelhos e suportes. 

Uma outra singularidade a apontar à lei portuguesa, e à qual é premente dar voz, é a 

vertida nos arts. 5.º-A e 7.º da Lei n.º 62/98, que espelha, no fundo, o fim público que preside 

ao estabelecimento da quantia por compensação equitativa. De facto, e apesar de o objeto da lei 

ser uma quantia que “beneficia os autores, os artistas, intérpretes ou executantes, os editores e 

os produtores fonográficos e videográficos”, certo é que o montante pago a este pretexto serve 

também o financiamento de ações de fomento e incentivo cultural. Firma-se esta como uma 

marca distintiva da lei nacional que não encontra paralelo nas suas congéneres. O que não quer 

significar que em países como a Alemanha e a França se não faça um esforço dinamizador da 

cultura, porventura em escala bem superior à verificada no nosso país, pelo que se deve indagar 

das razões de afetação de parte de uma quantia compensatória a fins públicos. Porventura um 

esforço de aproximação forçado à figura dos tributos, por imposição do acórdão do TC n.º 

616/03?198 

  

 

 

3. O regime britânico: o paradigma da recusa da quantia de compensação equitativa 

 

 “O governo não acredita que os consumidores britânicos tolerassem taxas pela cópia 

privada. São ineficientes, burocráticas e injustas, bem como penalizadoras dos cidadãos que já 

pagam pelos conteúdos. É por isso que a exceção conferida pelo Governo é limitada no seu 

                                                
198 A cuja análise se procede na última Parte deste estudo. 
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espectro. Não admite que se dê ou venda cópias a terceiros, e por conseguinte, não levará a 

vendas perdidas aos titulares de direitos, tornando desnecessária qualquer quantia 

compensatória”. Foi assim que Lucy Neville-Rolfe, ministra da Propriedade Intelectual do Reino 

Unido, se expressou para, veementemente, recusar a adopção do sistema de compensação 

equitativa por cópia privada, aquando da reforma da lei da Propriedade Intelectual que se levou a 

efeito naquele país recentemente199. 

 Na compilação legal britânica, The Copyright and Rights in Performances (Personal 

Copies for Private Use) Regulations 2014, pode ler-se no art. 28B, epigrafado Personal copies for 

private use, que o ato de realização de cópia de uma obra, que não seja um programa de 

computador, não infringe os Direitos de Autor (copyright) sobre a obra, desde que a cópia 

pessoal seja realizada pelo indivíduo, para o seu uso privado, e realizada para fins que não 

sejam nem direta nem indiretamente comerciais.  

Assim, a cópia privada, admitida no quadro legal britânico como uma exceção ao direito 

autoral, a par de outras legislações europeias, não contempla, todavia, a inclusão de qualquer 

quantia por forma a compensar os titulares de direitos. Pode dizer-se que a lei do Reino Unido 

baseia o seu sistema legal numa base de eficiência económica: por considerar existir um 

prejuízo de minimis200, não admite a previsão de qualquer compensação a atribuir aos titulares 

de direitos, que considera inafetados. 

 Evidentemente, colocamo-nos em linha com esta orientação, conforme já explicitado em 

tomada de posição precedente. Aplaudimos, reiterando o supradito, a consagração legal 

efetuada no Reino Unido, por instituir um regime que homenageia uma solução proporcional do 

ponto de vista jurídico, efetiva do ponto de vista económico e justa do ponto de vista moral. 

 

 

 

 

 

 

                                                
199 Vejam-se as suas declarações no sítio http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2358074/the-uk-legalises-cd-ripping-in-some-circumstances, pela 

última vez visitado em Novembro de 2015. 

200 KRETSCHMER, Martin, Private Copying and Fair Compensation, Intellectual Property Office, 2011, disponível em 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310183/ipresearch-faircomp-201110.pdf, sítio pela última vez 

visitado em Novembro de 2015. 
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CAPÍTULO V 

A Cópia Privada e a Compensação Equitativa nas Instituições Europeias 

 

 

   

1. A jurisprudência do TJUE 

 

O TJUE pronunciou-se em diferentes ocasiões a propósito de dificuldades interpretativas 

impendentes sobre a Diretiva 2001/29/CE, pelo que importa chamar à colação duas das suas 

decisões, pela inovação e clarividência nelas vertidas. Desde logo, o acórdão Padawan, 

generalizadamente considerada a decisão líder nesta matéria, e num segundo momento o 

acórdão Copydan, um verdadeiro tratado no tratamento dos mais vincados óbices interpretativos 

subjacentes à Diretiva. 

 

 

1.1 O acórdão Padawan contra SGAE201 202 

 

 1.1.1 Exposição e questões prejudiciais 

 

 O acórdão proferido pelo TJUE, em 21 de Novembro de 2010, comportou o 

esclarecimento de diversos problemas interpretativos no que concerne à questão da 

compensação equitativa no âmbito da cópia privada. O acórdão respeita ao dissídio que opôs a 

SGAE, Sociedad General de autores y Editores de España, organismo encarregue da gestão 

coletiva dos direitos de propriedade intelectual em Espanha203, e a Padawan, comercializadora 

de CD’s, DVD’s virgens e aparelhos MP3. A primeira veio exigir à segunda uma quantia por cópia 

                                                
201 Caso C-467/08. 

202 Disponível em http://curia.europa.eu. 

203 À semelhança do que sucede com a SPA em Portugal. 
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privada. A base legal para o pleito de tal tributo foi o art 25.° da TRLPI204, cujo n.º 1 estabelece 

que a reprodução realizada exclusivamente para uso privado, através de aparelhos ou de 

instrumentos técnicos não tipográficos, de obras divulgadas sob forma de livros ou de 

publicações equiparadas, bem como de fonogramas, videogramas ou outros suportes sonoros, 

visuais ou audiovisuais, dá lugar a uma compensação equitativa, por forma a compensar os 

direitos de propriedade intelectual que deixam de ser recebidos em razão da referida 

reprodução. 

 A Padawan recusou a entrega daqueles montantes, fundamentando que o citado 

pagamento justificado, indistinta e independentemente da função para a qual é utilizado o 

suporte digital, se para uso privado, se para atividade profissional, contrariaria a Diretiva 

2001/29/CE. O Tribunal de 1.ª instância espanhol condenou a Padawan ao pagamento, a qual 

recorreu para a Audiência Provincial de Barcelona que, por sua vez, colocou ao TJUE diversas 

questões prejudiciais: 

 a) O conceito de compensação equitativa utilizado na Diretiva deve ser objeto de uma 

interpretação uniforme, não obstante os Estados-Membros poderem estabelecer diferentes 

formas de implementá-la? 

 b) O “justo equilíbrio” entre, por um lado, o direito dos autores, e por outro, dos 

utilizadores, implica que a compensação equitativa seja calculada com base no “critério do 

prejuízo causado aos autores” pela exceção de cópia privada? 

 c) A taxa sobre equipamentos de reprodução assenta no presumível uso destes para 

reproduções, ou seja, apenas se justifica a taxa se os objetos forem usados presumivelmente 

para a cópia privada? 

 d) Não viola a Diretiva a taxação indiscriminada dos profissionais que utilizem os 

aparelhos taxados para fins alheios à cópia privada? 

 

  1.1.2 Enquadramento do problema à luz da Diretiva 2001/29/CE 

 

 Em primeira linha, prevê a alínea b) do n.º 2 do art. 5.° da Diretiva 2001/29205 a 

faculdade de os Estados Membros estabelecerem uma exceção de cópia para uso privado no 

                                                
204 O acervo legal espanhol relativo à Propriedade Intelectual. 

205 “Os Estados Membros podem prever exceções ou limitações ao direito de reprodução previsto no artigo 2.° nos seguintes casos: (…) b) em 

relação às reproduções em qualquer meio efetuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais diretos ou indiretos, desde 
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seu direito interno. Neste caso deverão prever, a par, o pagamento de uma “compensação 

equitativa” em benefício dos titulares de direitos. Este conceito de “compensação equitativa” 

estabelece-se como um conceito autónomo de Direito da União, devendo ser interpretado 

uniformemente em todos os Estados Membros que tenham introduzido uma exceção de cópia 

privada. O objetivo da Diretiva é, neste sentido, o de evitar distorções de concorrência que 

podem decorrer da disparidade legislativa verificável nos diferentes Estados. 

 No que respeita ao papel desempenhado pelo critério do prejuízo sofrido pelo autor no 

cálculo da compensação equitativa, esclareceu o Tribunal que “a compensação equitativa tem 

por objeto indemnizar os autores, «de modo adequado», pela utilização das suas obras 

protegidas feitas sem a sua autorização. Para determinar o nível desta compensação, há que 

tomar em consideração, enquanto «principal critério», o «possível prejuízo» sofrido pelo autor em 

função do ato de reprodução em causa”. Contudo, admitiu que um “prejuízo mínimo” pode, 

todavia, não gerar uma obrigação de pagamento. Assim, a exceção de cópia privada deve 

comportar um sistema de compensação do prejuízo causado aos titulares dos direitos206, mas 

sempre levando em linha de consideração que aquele prejuízo pode ser mínimo. 

 Ora, isto posto, a pessoa que causa o prejuízo ao titular exclusivo do direito de 

reprodução é, em princípio, a que realiza para seu uso privado a reprodução. Contudo, e tendo 

em conta as dificuldades práticas que, evidentemente, se levantam na identificação daqueles 

utilizadores privados, individualmente considerados, permite-se que os Estados Membros 

estabeleçam, para efeitos do financiamento da compensação equitativa, uma “quantia por cópia 

privada” a cargo, não das pessoas privadas visadas, mas das que dispõem de equipamentos, 

disponibilizando-os ao público ou prestando-lhes serviços de reprodução, cabendo a essas 

pessoas suportar o supracitado montante.  

Assim, “nesse sistema, não são os utilizadores de objetos protegidos que se apresentam 

como devedores do financiamento da compensação equitativa, ao contrário do que parece exigir 

o 31.º considerando da Diretiva 2001/29”. Contudo, relembrou o tribunal a possibilidade (e a 

quase inevitabilidade, diríamos) de o encargo ser repercutido, sendo a final, efetivamente 

suportado em definitivo pelo utilizador privado que paga o preço, no qual se inclui a 

                                                                                                                                          
que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa que tome em conta a aplicação ou a não aplicação de medidas de carácter 

tecnológico, referidas no artigo 6.º, à obra ou outro material em causa.” 

206 Cfr. os 35.º e 38.º considerandos da Diretiva. 
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compensação, firmando-se este último como um verdadeiro devedor indireto da quantia207. Será, 

nesta medida, o utilizador privado a sustentar o desfalque resultante do pagamento, compondo-

se, assim, um “justo equilíbrio” entre os interesses autorais e os utilizadores de objetos 

protegidos. Por outro lado, segundo o entendimento perfilhado pelo Tribunal, mostra-se 

desnecessário demonstrar que os equipamentos em causa sirvam de facto para a execução de 

reproduções, e que desse modo tenham causado efetivos prejuízos ao autor. “Presume-se 

legitimamente” o benefício da disponibilização, esperando-se a total e plena exploração da 

capacidade dos equipamentos. 

 Assim, conclui-se que a mera capacidade dos equipamentos para levar reproduções a 

efeito basta para que a aplicação da quantia se ache justificada208. Vai-se, assim, de encontro ao 

vertido no 35.º considerando da Diretiva 2001/29 que considera o prejuízo possível e não 

apenas o prejuízo efetivo como justificativo de uma “compensação equitativa”. O que fica 

firmado como sendo verdadeiramente determinante é a disponibilização dos equipamentos aos 

consumidores, sendo desnecessário demonstrar que os mesmos são, de facto, utilizados para a 

efetivação de cópias privadas. A aplicação da quantia justifica-se meramente pelo facto de os 

equipamentos possibilitarem reproduções.   

 

1.1.3 Conclusão relevante: a aquisição para fins estranhos à cópia privada 

 

 Posto o supradito, infere-se uma necessária ligação entre a aplicação da quantia e o uso 

presumido dos equipamentos onerados. Destarte, a aplicação indistinta da quantia a todos os 

aparelhos e suportes, mesmo quando não adquiridos por pessoas singulares, para fins 

estranhos à cópia privada, não se mostra em conformidade com o art. 5.º, n.º 2, alínea b) da 

Diretiva.  

Esta conclusão levou o Tribunal de recurso a considerar procedente o recurso da 

Padawan, e colocou o sistema de compensação equitativa espanhol em clara dissonância com a 

legislação comunitária. De facto, ficou fixado que uma legislação que não distinga as aquisições 

de equipamentos por parte de pessoas singulares das aquisições por parte de profissionais, viola 

                                                
207 O Tribunal relega para o Direito interno o modo como os Estados-Membros determinam a forma, as modalidades de financiamento e 

cobrança e o nível dessa compensação. 

208 Em decisões anteriores já havia sido levada em conta a mera possibilidade de os utilizadores finais, no caso clientes de um estabelecimento 

hoteleiro, visionarem as obras radiodifundidas através de aparelhos de televisão disponibilizados pelo referido estabelecimento, e não o acesso 

efetivo dos referidos clientes a essas obras. Vejam-se os n.ºs 43 e 44 do acórdão SGAE de 7 de Dezembro de 2006 (caso C 306/05).	
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a Diretiva só se afigurando legítimo chamar as pessoas singulares ao pagamento da quantia. 

Quanto a esta questão DÁRIO MOURA VICENTE fornece um elucidativo exemplo209, ao afirmar que 

“não se pode exigir a um consultório de radiologia, que adquira suportes virgens com o objetivo 

de arquivar imagens médicas, uma quantia de compensação equitativa por cópia privada”. Fica 

assim bem vincada a orientação do TJUE, no sentido de considerar ilegítima a cobrança quando 

os aparelhos se destinam manifestamente a fins alheios à cópia privada. 

 

 

1.2 O acórdão Copydan Båndkopi contra Nokia Danmark A/S210 211 

 

 1.2.1 Exposição e questões prejudiciais 

 

 O acórdão de 5 de Março de 2015 respeita ao caso que opôs a Copydan, uma 

organização de gestão de direitos de autor, autorizada pelo Kulturministeriet (Ministério da 

Cultura) a recolher, gerir e distribuir aos titulares de direitos, os valores compensatórios 

cobrados pela utilização das suas obras212, e a Nokia, comercializadora de telemóveis na 

Dinamarca. A Nokia opera fornecendo os aparelhos a clientes profissionais que, em seguida, os 

revendem tanto a particulares como a outros profissionais. Evidentemente, todos os aparelhos 

comercializados apresentam capacidade de memória, tanto interna como proveniente de 

cartões, passível de armazenar dados e outros conteúdos protegidos, como música e filmes.  

 O dissídio colocou-se quando a Copydan, considerando os supracitados cartões 

abrangidos pela lei de Direito de Autor referente à compensação equitativa devida a título da 

exceção ao direito de reprodução (apenas excetuando os cartões de memória com capacidade 

de armazenamento especialmente reduzida), veio intentar contra a Nokia ação judicial 

peticionando que fosse condenada ao pagamento de um valor compensatório pela cópia privada 

referente aos cartões de memória importados no período que correu entre 2004 e 2009. 

Por seu turno, a Nokia veio alegar que não deveria pagar esse valor nos casos em que a 

reprodução é ilícita (casos que não correspondem a cópias privadas), e nos casos em que a 
                                                
209 MOURA VICENTE, Dário, “Cópia privada e compensação equitativa: reflexões sobre o acórdão Padawan do Tribunal de Justiça da União 

Europeia”, in Direito da Sociedade de Informação e Direito de Autor, Vol. X, Associação Portuguesa do Direito Intelectual, Lisboa, Coimbra 

Editora, 2012, p. 30. 

210 Caso C 463/12. 

211 Disponível em http://curia.europa.eu (sítio pela última vez consultado em Novembro de 2015). 

212 Conforme sucede, em Portugal, com a AGECOP. 
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reprodução se dá por conta de um descarregamento a partir de um sítio de comércio em linha 

(casos em que os titulares do Direito de Autor já concederam a devida autorização para a 

reprodução). Neste seguimento, apenas se poderiam considerar abrangidas pelo regime de 

compensação equitativa as reproduções lícitas, para uso privado, não autorizadas pelos titulares 

de direitos. E mais que isso, veio ainda alegar que raramente os cartões de memória contêm 

aquele tipo de cópias, pelo que nenhum valor deveria ser exigido. 

Neste seguimento, o Østre Landsret optou pela suspensão da instância, colocando 

diversas questões ao TJUE, numa lista longa e complexa, que serve as vezes de um verdadeiro 

tratado quanto à exceção de cópia privada e respetiva compensação equitativa. Perguntou, em 

síntese, o tribunal de reenvio213: 

a) se a Diretiva se opõe à existência de uma compensação equitativa paga sobre 

suportes plurifuncionais, como os cartões de memória dos telemóveis, independentemente de 

estes suportes terem ou não como função principal a realização de cópias para uso privado; 

b) se a Diretiva se opõe a uma lei que consagra a existência de compensação equitativa 

sobre suportes suscetíveis de serem usados para fins de reprodução privada (como os cartões 

de memória dos telemóveis), mas que não exige o pagamento daquela quantia quanto a 

aparelhos que se destinam, a título principal, àquelas reproduções (como os leitores de MP3);  

c) se a Diretiva se opõe ao pagamento da quantia compensatória por parte de 

fabricantes e importadores que vendem cartões de memória de telemóveis a profissionais e, 

tendo conhecimento de que estes cartões serão revendidos, ignoram se os compradores finais 

são particulares ou profissionais; 

d) como deve ser interpretado o art. 5.°, n.° 2, alínea b) da Diretiva, lido à luz da 

especificação constante do considerando 35, segundo a qual, em certas situações em que o 

prejuízo para o titular do direito seja mínimo, não deve haver lugar a obrigação de pagamento; 

e) quais os efeitos da autorização, conferida pelo titular de direitos, para a utilização em 

fins de reprodução a título privado de ficheiros que contenham obras protegidas; 

f) se a implementação das DRM em certos suportes é suscetível de ter incidência na 

compensação equitativa devida a título das reproduções privadas efetuadas a partir de tais 

dispositivos; 

                                                
213 Por motivos de maior clareza e fluidez de discurso escusamo-nos a individualizar todas as questões colocadas, pelo facto de terem sido 

propostas a apreciação seis perguntas, e mais de uma dezena de “sub-questões” incorporadas nas primeiras. 
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g) se a Diretiva se opõe à previsão de compensação equitativa relativamente a 

reproduções efetuadas a partir de fontes ilícitas; 

h) se a Diretiva se opõe à existência de compensações equitativas em relação a 

reproduções, efetuadas por particulares, a partir de dispositivos pertencentes a terceiros. 

 

  1.2.2 Enquadramento do problema à luz da Diretiva 2001/29/CE e das 

anteriores decisões jurisprudenciais 

 

 O Tribunal começa por tecer referência à ampla liberdade de que dispõem os Estados- 

Membros na fixação dos elementos enformadores do regime da cópia privada, nomeadamente 

no que concerne às pessoas obrigadas ao pagamento, às modalidades, à forma e ao nível da 

compensação214. Esclarece, no entanto, que o nível da compensação deve sempre estar 

associado ao prejuízo causado aos titulares de direitos por via daquela prática. 

 Daqui decorre o princípio geral: quem causa o prejuízo será, em princípio, a pessoa que 

reproduz a obra. No entanto, e conforme consta do vertido no caso Padawan, devido aos óbices 

práticos na identificação dos específicos indivíduos que efetuam reproduções, os Estados

Membros podem fixar uma compensação suportada não pelas pessoas privadas em questão, 

mas antes por aquelas que dispõem de equipamentos e suportes capazes de proceder a cópias 

e que os disponibilizam a pessoas privadas. Delineia-se, precisamente, o conceito de presunção, 

no sentido de se mostrar desnecessário, como causa justificativa de aplicação da quantia, 

demonstrar que os particulares efetivamente executem reproduções privadas, bastando que os 

aparelhos e suportes detenham a capacidade de reproduzir. 

 Conclui o Tribunal, tendo em conta o raciocínio supra vertido, que é indiferente que o 

suporte seja utilizado a título principal ou secundário para o fim de realizar reproduções, 

presumindo-se que o utilizador dele retira a exploração total das suas funções. O que poderá 

conceder-se é uma consequência quanto ao montante da compensação, já que, verificando-se 

que a função de reprodução praticamente não é utilizada, pode consignar-se o prejuízo causado 

como mínimo, dispensando-se a respetiva compensação. 

 Prossegue o Tribunal, no que concerne à diferenciação de montantes de compensação 

em relação a diferentes tipos de aparelhos, que “o princípio da igualdade de tratamento exige 

que situações comparáveis não sejam tratadas de maneira diferente e que situações diferentes 

                                                
214 No mesmo sentido o ponto 23 do acórdão Stichting de Thuiskopie (Processo C 462/09). 
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não sejam tratadas de maneira igual, exceto se esse tratamento for objetivamente justificado”. 

Neste sentido, dois tipos de suportes diferentes só podem ser objeto de quantias compensatórias 

diversas, se não forem comparáveis ou se a diferença de tratamento de que são objeto se 

justificar. 

Quanto ao sujeito passivo da quantia compensatória, o Tribunal relembra que os 

Estados-Membros podem exigir o pagamento às pessoas que disponibilizam aparelhos e 

suportes a pessoas privadas. Sucede que este tipo de solução apenas é admissível, reiterando o 

já referido, desde que se verifiquem dificuldades práticas na identificação das pessoas privadas e 

desde que se preveja um direito de reembolso no caso de a compensação não ser devida. Esta 

última exigência constitui-se como um novo tópico, de evidente importância, no desenvolvimento 

do nosso estudo. Nas conclusões ao acórdão Austro Mechana contra Amazon.com International 

Sales Inc.215, pode ler-se que “compete ao Estado Membro em que foi efetuado o pagamento 

garantir, a quem não está obrigado a pagar a compensação equitativa, a possibilidade adequada 

de obter, mediante ações nos órgãos jurisdicionais nacionais, o reembolso dos pagamentos 

efetuados a título de compensação equitativa não devidos”. 

Ora, conforme já relatado a propósito do acórdão Padawan, o pagamento não é devido 

nos casos em que estejam em causas pessoas que não particulares, que adquirem suportes de 

reprodução para fins que sejam manifestamente estranhos ao uso privado. No caso de se 

verificar o pagamento, deve consignar-se, em paralelo, um direito de reembolso adequado e 

desembaraçadamente acessível. A este respeito, o Tribunal chama a atenção para a hipótese 

provável de os sujeitos passivos repercutirem o valor pago no preço final dos produtos, pelo que 

nestes casos, apenas o adquirente final tem direito ao reembolso da verba compensatória. 

Uma outra conclusão de enorme monta na construção do tema em estudo, decorre da 

argumentação que o Tribunal prossegue em levar a cabo, e que tem que ver com a faculdade 

conferida aos Estados-Membros de excluírem do escopo de direitos dos titulares a opção de 

autorizarem as reproduções privadas. Neste âmbito, e no caso de se verificar tal exclusão, um 

eventual ato de autorização é desprovido de efeitos jurídicos no Direito do referido Estado. Por 

outro lado, mesmo que os titulares de direitos autorizem reproduções privadas, persiste a 

obrigação de pagamento da compensação equitativa. Por conseguinte, infere-se que se 

considera que continua a existir prejuízo, nenhuma incidência se registando no sistema de 

compensação equitativa. Destarte, o valor compensatório há-de ser pago, independentemente da 

                                                
215 Vide a conclusão n.º 4 (Processo C 521/11), disponível em http://curia.europa.eu/ (sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015). 
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concessão da autorização. Com o devido respeito, parece-nos esta uma argumentação um tanto 

ou quanto meândrica e que vai, aliás, no sentido de reforço da posição que adotamos nesta 

investigação. Criar uma autêntica ficção legal, que leve a considerar um prejuízo, e consequente 

manutenção do dever de compensar o titular de direitos, quando é ele mesmo que autoriza o ato 

que lhe é supostamente lesivo, inscreve-se num quadro rebuscado que encaramos com 

ceticismo216. 

Quanto à questão da incidência da utilização das medidas tecnológicas de proteção no 

esquema de cópia privada, o Tribunal avança com uma argumentação sinuosa e que, mais uma 

vez, não acompanhamos. Quanto a este item, entende que as medidas de proteção “visam 

limitar os atos não autorizados pelos titulares de direitos, ou seja, garantir uma correta aplicação 

desta disposição e, desse modo, impedir os atos que não respeitem os requisitos estritos 

impostos por esta disposição”217. Discordamos de uma afirmação que é, a nosso ver, e com 

todo o respeito, falaciosa. Conforme já explanámos neste estudo, os DRM são medidas 

protetivas contidas em suportes adquiridos licitamente, sobre os quais recai um direito do 

adquirente a realizar cópias privadas. Assim, ao particular que adquire um DVD é reconhecido o 

direito a executar uma cópia doméstica do mesmo, apesar de o disco conter proteções218.  

Neste sentido, não se consegue vislumbrar o sentido da afirmação “estas medidas 

protetivas visam limitar atos não autorizados”. Desde logo, apenas contêm DRM os suportes 

adquiridos legitimamente (é evidente que um CD pirata não contém medidas protetivas). Neste 

seguimento não se pode ignorar o direito decorrente da exceção de utilização livre, não tendo os 

titulares o direito de autorizar o que quer que seja. Por outro lado, não se concede que tais 

medidas garantam “uma correta aplicação desta disposição”. De facto, quanto a este tópico, 

terminou o Tribunal por concluir que a aplicação das medidas protetivas não bule com o 

esquema da compensação equitativa, apenas se admitindo que tenha incidência no tocante ao 

montante concreto dessa compensação. 

Prosseguindo na sua análise, argumentou o Tribunal no sentido de perceber da 

legitimidade da previsão de uma compensação equitativa sobre reproduções efetuadas a partir 

de fontes ilícitas, ou seja, a partir de obras protegidas que são disponibilizadas ao público sem 

                                                
216 Sendo que o direito patrimonial sobre a obra é disponível não nos parece ajustado instituir uma “compensação por um prejuízo autorizado”. 

Fazendo a devida analogia, que esperemos não seja hiperbólica, o indivíduo que autorizasse expressamente que lhe fosse danificada um 

qualquer bem, teria direito a ser indemnizado pelo prejuízo causado. 

217 Sobre esta questão, no mesmo sentido, o acórdão VG Wort, (Processo C-457/11), disponível em http://curia.europa.eu/ (sítio pela última vez 

visitado em Novembro de 2015) . 

218 Proteções passíveis de ser ultrapassadas, mediante requerimento à IGAC, como já referido supra.	
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autorização dos titulares de direitos. Destarte, iniciou por considerar que a Diretiva europeia se 

opõe às legislações nacionais que não procedam à distinção entre fonte lícita e ilícita, no âmbito 

da cópia privada. Por outro lado, e por forma a respeitar o justo equilíbrio entre os interesses das 

partes envolvidas, a distinção deve ser claramente efetuada, sob pena de penalizar 

indiretamente todos os adquirentes de aparelhos e suportes sujeitos à incidência da 

compensação equitativa. 

Quanto à última questão colocada, respeitante às reproduções efetuadas a partir de 

dispositivo pertencente a terceiro, o Tribunal sustenta que a redação do art. 5.°, n.° 2, alínea b), 

da Diretiva não precisa, de todo em todo, as características dos dispositivos a partir dos quais, 

ou com o auxílio dos quais, as cópias para uso privado são realizadas e que, neste sentido é 

legítima uma compensação equitativa por reproduções de obras protegidas que são efetuadas 

por um particular a partir de, ou com o auxílio de um dispositivo que pertença a um terceiro, 

ficando esta questão, nesta medida, no escopo de discrição e arbitrariedade dos Estados-

Membros. 

 

1.2.3 Conclusão relevante: o prejuízo de minimis como salvaguarda contra o 

pagamento abusivo 

 

O acórdão Copydan comportou a clarificação de um vasto leque de questões 

interpretativas, até então discutíveis, no que diz respeito à compensação equitativa, e à sua 

enformação face à Diretiva 2001/29/CE. Desde logo, veio afirmar o desinteresse, face à 

obrigação de pagamento da quantia, da função do aparelho sobre a qual incide. Nesta medida, o 

facto de os aparelhos permitirem a reprodução de forma primária ou secundária, apenas tem 

consequência quanto ao nível de compensação, e nunca por forma a afastá-la. Por outro lado, 

veio impor a necessidade de uma justificação objetiva para os casos de afastamento de previsão 

da compensação em relação a aparelhos e suportes comparáveis, e que o conceito de prejuízo 

de minimis deve ser interpretado à luz do princípio da igualdade de tratamento.  

Já quanto à questão da cópia privada autorizada, esclareceu que o pagamento da 

compensação equitativa continua a ser devido nestas circunstâncias, o mesmo se verificando em 

relação às cópias de conteúdos protegidos por medidas de carácter protetivo. Por fim, constatou 

o dever de os Estados-Membros distinguirem claramente as fontes lícitas e ilícitas das obras 

reproduzidas, deixando à discrição dos Estados a aplicação da quantia de compensação 
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equitativa no âmbito da utilização de aparelhos pertencentes a terceiros, por considerar 

encontrar-se esta hipótese fora do escopo da Diretiva. 

Devem retirar-se as competentes ilações da argumentação do TJUE. Desde logo, no 

sentido de discordar do entendimento daquele órgão jurisdicional na medida em que admite que 

as quantias por compensação equitativa continuem a ser devidas mesmo nos casos em que o 

titular de direitos autorize a reprodução e nos casos em que protege as suas obras deitando mão 

de medidas de carácter tecnológico. Na primeira hipótese, o Tribunal concede na aceitação da 

possibilidade conjuntural de um utilizador pagar duas vezes a compensação (pense-se nos casos 

em que o titular autoriza a cópia no âmbito de um serviço licenciado). No segundo, exige a 

obrigatoriedade de pagamento, mesmo nos casos em que a reprodução é impossível (ou pelo 

menos muitíssimo dificultada) por via da utilização de DRM. 

 Pelo que, trazemos uma vez mais à colação o conceito de prejuízo de minimis, o 

prejuízo mínimo, que pode servir as vezes de uma ponderosa salvaguarda da posição dos 

consumidores privados nas hipóteses atrás avançadas. A sua consagração, nos casos em que os 

aparelhos apenas reflexamente e não primacialmente servem a reprodução de obras, nos casos 

em que existe autorização do titular e nos casos de utilização de DRM, pode ser determinante. 

Efetivamente, não admitimos a cogitação de que a cópia privada deva ser compensada por 

considerarmos que inexiste prejuízo, ou que ele é de tal modo diminuto, que não deve haver 

lugar ao pagamento de qualquer compensação. No entanto, a nossa posição é ainda mais 

acérrima nas três conjecturas aqui vertidas, já que a ausência de dano é ainda mais patente e 

irrefutável. 

 

 

 

2. O relatório da Comissão Europeia219  

 

2.1 Exposição 

 

 No final do ano de 2011 o jurista, político e antigo comissário europeu António Vitorino, 

aceitou o convite endereçado pela Comissão Europeia para a mediação do processo de diálogo 

                                                
219 Recommendations resulting from the Mediation on Private Copying and Reprography Levies. Veja-se a versão integral em http://ec.europa.eu/ 

(apenas disponível em língua inglesa), disponível em http://curia.europa.eu/ (sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015) . 
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das várias partes interessadas220, no tocante à questão das “taxas”221 aplicáveis à cópia privada. 

No fundo, a sua missão seria a de elaborar recomendações com o objetivo de harmonizar os 

sistemas tributários europeus neste particular, por forma a melhor honrar o princípio do Mercado 

Único, além de avaliar as exceções à cópia privada no âmbito do avançado progresso 

tecnológico verificado no contexto dos últimos anos. Usando do evidente argumento de 

autoridade que detém, Vitorino alerta para graves inconvenientes que podem resultar da adoção 

de medidas legais semelhantes às previstas na lei portuguesa, nomeadamente incongruências 

fiscais várias, pelo que importa verter atenções sobre as suas principais conclusões. 

 

  

 2.2 Principais questões versadas 

 

  2.2.1 Da mudança de paradigma na distribuição de conteúdos 

 

 Vitorino começa por aludir a um facto insofismável: a profunda transfiguração verificada 

no âmbito da distribuição de conteúdos protegidos pelo Direito de Autor, em virtude dos 

progressos advindos da era digital. De facto, deve partir-se do pressuposto de que a internet se 

começa a firmar como o principal canal de acesso a conteúdos por parte dos consumidores. E 

nesta senda de fulgurante evolução tecnológica, os provedores de serviços tendem a 

disponibilizar pacotes que oferecem possibilidades aos consumidores que vão muito para além 

das permitidas pela generalidade das exceções ao Direito de Autor admitidas nas legislações 

europeias, incluindo a da cópia privada. E como exemplo muitíssimo claro, referencia o 

armazenamento em nuvem, caso em que os dados protegidos deixam de localizar-se no 

dispositivo do consumidor, mas antes, na rede. Ou ainda o caso paradigmático dos serviços 

licenciados na área da música, que permitem o acesso aos conteúdos adquiridos numa 

variedade de equipamentos e numa multiplicidade de lugares, em desconsideração pelo suporte 

físico.  

 Em relação às cópias efetuadas no âmbito de serviços licenciados, importa indagar 

sobre o respetivo processo de tratamento. Se a entidade que presta o serviço adquire uma 

licença de uma outra que detém o direito autoral (licença que inclui a reprodução por parte do 

                                                
220 Diversos agentes do sector estiveram envolvidos, nomeadamente empresas de enorme relevo no sector audiovisual, cfr. o Apêndice I do 

relatório.  

221 Traduzimos de forma aproximada, neste particular, a expressão usada por António Vitorino: private copying and reprography levies. 
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usuário), evidentemente o consumidor há-de ter a expectativa de poder copiar privadamente um 

conteúdo comprada on-line, nos seus diferentes dispositivos, tal como determinado nos termos 

de utilização do serviço contratado. Talqualmente, o assinante de um serviço de streaming 

custeia, em princípio, não só o direito de primeira utilização, como também o direito de criar 

listas de reprodução para consumo off-line. 

 No que concerne ao supradito, surgem duas teses divergentes. Um primeiro argumento 

defende que o consentimento do autor para efeitos de reprodução privada não goza de qualquer 

efeito legal, mesmo quando conferido no âmbito de um acordo de licença. Neste sentido, o 

consentimento no escopo de uma exceção será nulo. O que se firma, evidentemente, como uma 

tese defensora da obrigatoriedade de existência de compensação equitativa, mesmo nos casos 

em que a cópia se dá no âmbito de um serviço licenciado. Por outro lado, releva a tese que não 

admite aquele entendimento, sob pena de se assistir a um duplo pagamento, a saber, o preço 

do serviço e a quantia compensatória. Aliás, segundo esta posição, uma cópia privada realizada 

com o consentimento do titular de direitos não poderá, em qualquer cenário, causar um prejuízo 

que mereça ser compensado sob a forma de uma quantia compensatória.  

 Levado a cabo este enquadramento, a posição de António Vitorino é clara: o sistema de 

compensação equitativa foi instituído num ambiente off-line, e no qual os titulares de direitos não 

tinham outra possibilidade de serem compensados pelas cópias efetuadas pelo consumidor final, 

que não aquela. O mundo digital atual, ao invés, permite que o utilizador consuma os conteúdos 

de acordo com a sua exata expectativa, paradigma espelhado nos novos serviços licenciados de 

distribuição, permitindo-se a competente compensação simultaneamente. Mais que isso, a 

utilização de medidas tecnológicas de proteção oportuniza que os titulares de direitos previnam 

que as utilizações ultrapassem os limites conferidos pela licença. 

 Delineia-se, nesta medida, uma primeira conclusão: os valores pagos no âmbito dos 

contratos de licenciamento firmam-se já como um suficiente expediente de compensação dos 

titulares. Aliás, nos casos em que se verifica a transferência de direitos por parte dos autores em 

favor de outros operadores, não devem as quantias por cópia privada servir de pretexto para que 

se compense o desequilíbrio verificado. Em suma, não podem os consumidores ser sujeitos a 

um duplo pagamento injustificado, com base em cópias que, manifestamente, não causam 

qualquer prejuízo. 
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 2.2.2 Da questão dos diferentes sistemas de compensação no Mercado Interno 

da União 

 

 Num segundo momento, o relatório infere da impossibilidade de proceder à abolição do 

sistema de “taxas compensatórias” num futuro próximo (apesar da sua clara perda de 

importância), tendo em conta o seu profundo enraizamento, que parece ter conduzido a uma 

generalizada necessidade quanto à sua existência junto dos agentes culturais. Pelo que o foco 

deve ser colocado no modo como pode o sistema homenagear da melhor forma o Mercado 

Interno. E isto, na medida em que as dissimetrias patentes entre os diversos sistemas tributários 

instituídos nos vários países da União em nada contribuem, antes obstaculizando, o 

funcionamento daquele princípio. A variação no montante das quantias praticada nos diferentes 

Estados-Membros, conduz a vincadas distorções na concorrência e causa entraves à livre 

circulação de produtos dentro das fronteiras europeias.  

Pelo que cabe procurar adequada solução para o problema. Desde logo, poder-se-ia 

pensar na completa harmonização das compensações pagas nos diferentes países. 

Invariavelmente se levantam posições, ora no sentido de defender a completa abolição dos 

sistemas de compensação equitativa, ora defensoras da ideia de concessão da maior margem 

de manobra possível aos Estados, no sentido de instituírem “taxas” que levem em linha de conta 

os princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e das diferentes realidades e tradições 

culturais.    

 Ora, segundo a recomendação de António Vitorino, e apelando ao velho brocardo 

popular, no meio está a virtude: se por um lado as disparidades se prendem com as diferentes 

políticas idiossincráticas de cada Estado-Membro, bem como com os distintos rendimentos nos 

diversos países, certo é que as barreiras às trocas comerciais entre fronteiras no Mercado 

Interno devem ser derrubadas em consideração pelas particulares condições e pelos legítimos 

interesses individuais das partes interessadas. 

 

  2.2.3 Do fundamento da aplicação da quantia de compensação 

 

 O Comissário prossegue debruçando-se sobre quais as realidades que podem ser 

sujeitas a tributação em sede de compensação equitativa, por apelo à referência ao caso 

Padawan contra SGAE, que fixou a possibilidade de sujeitar a uma quantia compensatória 
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qualquer equipamento capaz de levar a cabo cópias de dados protegidos pelo Direito de Autor, e 

que apenas aqueles que são disponibilizados a sujeitos privados devem ser sujeitos à sua 

aplicação. Vitorino coloca-se em consonância com a a opinião do Tribunal, admitindo que o 

fundamento de tributação reside na capacidade técnica para a execução de cópias, 

reconhecendo, no entanto, que deve ser tida como guia a discricionariedade dos Estados-

Membros. São eles, em última análise, que devem decidir sujeitar ou não sujeitar os 

equipamentos à tributação, sem que a União se possa imiscuir nas particulares opções 

estaduais. Considerar uma solução contrária seria absolutamente sufocante e impraticável: 

pense-se nas listas dos produtos sujeitos a imposto em constante e imparável atualização e 

revisão. 

 O respeito pela liberdade dos Estados deve, contudo, ser conciliado com os princípios 

subjacentes ao Mercado Interno, mormente a subsidiariedade e a proporcionalidade. Nos termos 

do Relatório, deve este desiderato ser levado a cabo mediante três passos fundamentais: 

impondo o dever de pagamento à entidade que vende o produto ao utilizador final; fazendo com 

que o valor da quantia compensatória seja visível ao consumidor final; e por fim harmonizando o 

conceito de prejuízo na União, e consagrando os procedimentos básicos de aplicação das 

quantias.  

Ora, recorrendo ao fixado no Acórdão Stichting de Thuiskopie contra Opus, Vitorino 

relembra que um Estado-Membro que introduza a exceção de cópia privada deve, paralelamente, 

introduzir o dever de pagamento da compensação equitativa, vincando ainda que o prejuízo 

sofrido pelos detentores de direitos surge no território de residência do consumidor, já que é aí 

que a cópia será, com maior grau de probabilidade, efetivada. Do que se retira meritória ilação: 

o tributo deve apenas ser coletado no Estado de residência do consumidor final. Neste 

seguimento, e no caso de a transação se verificar entre diferentes países, a quantia deve apenas 

ser cobrada no país de destino, o que nem sempre corresponde à verdade. 

 E apesar desta recomendação, certo é que algumas das partes envolvidas na discussão 

verteram diversa opinião, considerando que o tributo deve ser imposto no Estado-Membro onde 

é produzido o produto ou, alternativamente, no Estado onde é inserido na União Europeia pela 

primeira vez, ignorando, portanto, onde irá ser o dispositivo efetivamente utilizado. Esta solução 

levaria a que o produto fosse imediatamente “taxado”, e por isso desenvencilhado de ulteriores 

“taxas”, ao dar entrada nos mais diversos territórios da União. A posição do TJUE mostra-se, 

apesar de tudo, como a mais adequada, mesmo tendo em conta o acerto do argumento de que 
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o produto deve ser apenas sujeito à aplicação das quantias uma única vez. Se assim não fosse, 

a importação para o país da União Europeia com a tributação mais favorável passaria a ser 

prática comum, em prejuízo da justiça, clareza e segurança de todo o sistema. 

 

  2.2.4 Da responsabilidade do pagamento 

 

 Se é certo que na previsão da maioria das legislações europeias as quantias são 

coletadas pelo fabricante ou importador, de cada vez que um produto cruza as fronteiras de um 

Estado para um outro, recai sobre o subsequente importador a responsabilidade de suportar 

nova quantia, mesmo que já tenha sido paga noutro Estado-Membro. Em consequência, e na 

larga maioria das hipóteses, os produtos são onerados, pelo menos, duas vezes. O único meio 

de mitigar o problema é instituindo um direito de reembolso no momento da exportação, solução 

que se inscreve num sistema que se mostra, como bem se deduz, dificilmente aplicável, 

burocrático e intrincado. 

 Assim, deveria a obrigação de pagamento recair no local de venda final, transferindo-se 

aquele dever para o retalhista, o que, desde logo, garantiria que seria efetivado apenas no local 

de residência do consumidor, diminuindo-se drasticamente, por esta via, o risco de duplo 

pagamento, desconsiderando-se o pantanoso sistema de reembolsos. Por fim, e por forma a 

aliviar o esforço administrativo subjacente à coleta direta junto dos retalhistas, importadores e 

fabricantes, deveriam estes últimos ser obrigados a informar as sociedades de gestão das suas 

transações, processo que lhes garantiria um incremento na eficiência das suas funções, 

nomeadamente na localização das transações e produtos transacionados. No caso de assim não 

procederem, a obrigação de pagamento passaria a impender sobre eles mesmos. 

 

  2.2.5 Do conceito de prejuízo 

 

 No seu Relatório, Vitorino denota a extrema dificuldade na determinação do prejuízo 

causado em virtude da cópia privada. E apesar de o TJUE ter já considerado que o principal 

critério no cálculo da compensação equitativa é o prejuízo, certo é que a Diretiva 2001/29/CE 

nada adianta quanto ao seu nebuloso conceito. Nesta linha, principia por alertar para a urgência 

na harmonização da interpretação daquela noção, só assim se garantindo que as quantias pagas 
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em sua virtude são totalmente compreendidas e aceites por quem sofre o desfalque patrimonial 

resultante da sua aplicação. 

 Como determinar, neste enquadramento de antagónicos e divergentes entendimentos, o 

significado de prejuízo? Importa operar, neste sentido, um raciocínio silogístico: na determinação 

do prejuízo, deve aferir-se da situação que seria verificada caso não existisse a exceção de cópia 

privada, mormente percebendo do valor aposto a uma cópia adicional licitamente adquirida, 

levada a cabo para exclusivo uso pessoal.  

Na linha do exposto, admite-se prejuízo, e consequente dever de compensação, desde 

que os titulares de direitos tenham perdido oportunidades de arrecadação de proventos, pelo 

facto de se preverem exceções ao Direito de Autor. Mais que isso, na determinação do nível de 

compensação, haveria de ser levado em linha de conta o formato em que a cópia é efetuada: 

sempre será menor o valor que o consumidor coloca na possibilidade de efetuar a cópia de um 

livro que o valor colocado na possibilidade de realizar cópias de CD’S. 

 

 2.2.6 Do encapotamento da quantia 

 

Nos termos em que é delineada, a quantia por compensação equitativa cria uma 

sensação de encapotamento, acobertagem e sonegação. Partamos do exemplo esclarecedor do 

IVA, cujo montante, incluído no preço de venda ao público de bens e serviços, é discriminado no 

recibo ou fatura entregues ao consumidor. Ora, a compensação equitativa, cujo valor é estranho 

ao preço real do produto adquirido, é incluída neste último, sem a competente autonomização, 

ao contrário do que sucede com o imposto sobre o consumo.  

Parece-nos esta uma solução a rejeitar, apesar de ser generalizadamente aceite e 

praticada. Aliás, António Vitorino sugere que a existirem, as quantias por compensação equitativa 

devem ter os seus montantes discriminados na fatura, por forma a serem visíveis ao 

consumidor, contribuindo para a consciencialização dos montantes tributários efetivamente 

pagos pelos adquirentes, que, de outro modo, podem nem chegar a denotar que são, ao mesmo 

tempo, sujeitos passivos de um tributo.  

Aliás, segundo as suas recomendações, e tendo em conta que segundo a sua posição, a 

entidade obrigada a pagamento deveria sempre ser o retalhista, fácil se lhe delinearia a tarefa de 

discriminação dos valores referentes à compensação. E por outro lado, a evasão de pagamento 
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sairia drasticamente dificultada, facilitando sobremaneira o processo de recolha às sociedades 

de gestão. 

 

 

 2.3 Principais conclusões  

 
 Em nosso entender, o Relatório de António Vitorino estabelece-se como um passo em 

frente quanto ao entendimento dos regimes enformadores das quantias de compensação 

equitativa. Desde logo, reconhece-se a profunda mutação de paradigma quanto ao acesso a 

conteúdos, e a transfiguração de um modelo de posse de suporte físico num modelo baseado no 

acesso remoto. Evidentemente, tal comporta um declínio substancial nas situações 

potencialmente enquadráveis no tradicional esquema de cópia privada. Não restam dúvidas, 

trazendo a lume o paradigmático caso dos serviços licenciados pagos, que não devem estes ser 

sujeitos a qualquer quantia compensatória, por forma a não sujeitar os consumidores a um 

inaceitável duplo pagamento. Desta forma estimular-se-ia um novo modelo dirigido à era digital 

em que vivemos.  

 Devemos, contudo, apontar que as recomendações de Vitorino, apesar de apresentarem 

salutares considerações, apenas delineiam soluções exíguas na sua amplitude temporal e 

funcional. É um facto que admite que as situações em que o pagamento de uma quantia 

compensatória no âmbito da cópia privada se justifica são cada vez mais diminutas. Deve 

criticar-se-lhe, contudo, o seu silêncio quanto à questão da total rejeição.  

Da nossa parte, o expediente ideal deve passar por um entendimento concertado, ao 

nível da União Europeia, por forma a abandonar totalmente um modelo claramente desfasado de 

um quadro de eficiência económica e jurídica, no qual se não pode inscrever um sistema de 

compensações tal como entendido nos seus moldes principais que se mostram desproporcionais 

e injustos, esculpidos numa era diametralmente distinta daquela em que hoje vivemos. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusões Parciais 

 

 

 

 1. Alternativa à solução legislativa: um contributo 

 

 Por tudo quanto foi já vertido sobre esta matéria, extrai-se, desde logo, inegável 

conclusão: fazendo das breves palavras de SÁ E MELLO as nossas, “(a) tributação da cópia 

privada é problemática222”. Subscrevemos. De facto, a harmonização das posições divergentes, 

dos legítimos titulares de direitos, por um lado, e dos utilizadores, por outro, é de difícil 

concretização. O que não nos parece é que a opção do legislador seja legítima, e por essa razão, 

devemos avançar um contributo alternativo nesta sede. 

 Desde logo, e na impossibilidade de afastar por completo uma compensação que 

pensamos não ser devida, deve o seu pagamento apenas verificar-se em relação aos suportes e 

aparelhos cuja função é essencialmente a reprodução e fixação de obras e nunca aplicável a 

todo e qualquer aparato com memória, que apenas reflexamente ou de forma muitíssimo 

secundária o permite.  

Contudo, e partindo do princípio da inevitabilidade da sua existência, dividimos o 

raciocínio, por via da disparidade de realidades, em duas fases: cópias em papel e cópias em 

suporte sonoro ou audiovisual. Em primeira linha, quanto às obras escritas não nos aparenta ser 

adequado incluir uma quantia de compensação equitativa no preço dos equipamentos 

fotocopiadores. É injusto e ilegítimo cobrar a supradita quantia, nos termos da lei portuguesa, 

onerando os equipamentos em detrimento das fotocópias. Não pode ser admissível num Estado 

de Direito que a cópia de documentos sem qualquer valor jusautoral seja alvo de uma quantia 

compensatória a entregar aos autores. Nesta linha, a única solução aceitável é a de fazer incidir 

a quantia, não sobre os equipamentos fotocopiadores, mas antes, sobre as cópias que 

                                                
222 SÁ E MELLO, Alberto de, op. cit., p. 224. 
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efetivamente sejam levadas a efeito tendo por base obras protegidas. Assim, a quantia deveria 

ser cobrada pelos comerciantes reprográficos, apenas e se, obras protegidas pelo Direito de 

Autor fossem copiadas. Logo se levantaria o argumento: quem cobraria as quantias quanto às 

obras copiadas em ambiente doméstico? Parece-nos evidente, como aliás já se explanou, que os 

casos em que tal se verifica serão tão diminutos (por via da falta de rentabilidade que representa 

a cópia em impressoras domésticas) que o prejuízo, a existir, sempre seria de carácter 

reduzidíssimo. Quanto aos suportes e aparelhos, não podemos anuir a um modelo de tributação 

quantificado tendo por base a capacidade de memória. O que deve estabelecer-se como facto 

constitutivo, como facto desencadeador da tributação é, quando muito, a existência de indícios 

que, com alto grau de probabilidade, levem a crer que haverá lugar a reprodução privada. 

 Considerando agora o esquema de compensação equitativa na sua globalidade, 

avançamos com alternativas que nos parecem mais eficientes e equilibradas face às opções 

adotadas no ordenamento português. Desde logo, a via mais conforme firmar-se-ia num 

esquema de transferência de recursos, sob a forma de subsídios, diretamente do Orçamento de 

Estado, tal como acontece no país vizinho. Deste modo, a compensação entregue aos autores 

não seria um encargo suportado pelos utilizadores. E isto pelo menos diretamente, já que de 

modo mediato continuariam a ser os privados a compensar os autores, não fosse a receita do 

Estado constituída das verbas entregues pelos contribuintes.  

Destarte, os particulares não sofreriam o desfalque patrimonial resultante do pagamento 

diretamente, o que evitaria o sentimento de iniquidade criado no pagador, permitindo-se 

simultaneamente que os titulares de direitos não cessassem a recetação de quantias 

compensatórias. Sempre se poderia trazer a lume a questão da arbitrariedade desta solução, já 

que a ela subjaz um modelo segundo o qual todos pagam a compensação (reitera-se, de modo 

indireto), mesmo que não adquirindo qualquer aparelho ou suporte. Mas cabe questionar: não é 

igualmente iníqua e arbitrária a premissa que institui a obrigação de um particular suportar 

compensações entregues a titulares de direitos, sobre aparelhos e suportes nunca utilizados 

para a reprodução de obras, não beliscando, assim, quaisquer direitos de outrem?  

Alternativamente, poder-se-ia pensar na criação de um modelo de afetação de parte da 

receita prevista com a poupança resultante do Plano Global Estratégico de Racionalização e 
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Redução de Custos nas TIC223, o que desde logo teria o salutar mérito de compelir as 

associações do meio artístico à racionalização dos meios tecnológicos, já que de uma maior 

frugalidade resultariam maiores proventos aos seus associados. Outrossim, não seria 

despiciente equacionar a reserva de parte do IVA incidente sobre as obras vendidas, afetando 

aos respetivos autores a parcela fracionada. 

 Numa outra vertente, e em homenagem a um maior nível de equidade na aplicação da 

quantia, deveriam ser objeto da quantia compensatória não os suportes e aparelhos que se 

presumem usados em reproduções, mas, ao invés, as obras protegidas pelo Direito de Autor. 

Por fim, e admitindo a inevitabilidade de existência da quantia, poder-se-ia equacionar a sua 

direta cobrança pela Secretaria de Estado da Cultura, que, por sua vez, redistribuiria os 

montantes arrecadados pelos específicos titulares de direitos registados nas suas plataformas, 

reduzindo-se os custos burocráticos de funcionamento da máquina de associações e pessoas 

coletivas que cobram e geram as quantias. 

  

 

 

 2. Conclusão: a reforma da lei como injusta ilustração da teoria da escolha pública? 

 

Em 1962, os economistas americanos James Buchanan224 e Gordon Tullock publicaram 

uma obra na qual explanaram a Teoria da Escolha Pública: The Calculus of Consent: Logical 

Foundations of Constitutional Democracy225. Segundo aquela tese, o funcionamento de todo o 

processo político assentaria na busca, por parte dos indivíduos, do seu interesse próprio. Assim, 

de entre vários programas políticos alternativos, vingaria aquele que melhor espelhasse os 

interesses de determinados indivíduos.  

Ora, consideramos que a reforma legislativa nesta matéria se constitui como uma 

homenagem à teoria avançada pelos supracitados autores. Em boa verdade, afigura-se que um 

grupo de pressão, fazendo uso da sua influência e suportado no imenso lobby do mundo 

                                                
223 O PGERRTIC trata-se de uma iniciativa do Governo que visa a redução de custos com as Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Administração Pública. Veja-se o plano estratégico em http://www.ama.pt/index.php_option=com_content&task=view&id=702&Itemid=22.html, 

sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015. 

224 Vencedor do prémio Nobel da Economia em 1986. 

225 Veja-se BUCHANAN, James e TULLOCK, Gordon, The Calculus of Consent Logical Foundations of Constitutional Democracy, The Collected 

Works of James M. Buchanan, Vol. 3, Indianapolis, Liberty Fund, 1999. 
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artístico e editorial, consegue garantir, por via do processo político, uma autêntica renda, em 

prejuízo da generalidade dos indivíduos, que se vêm obrigados a suportá-la reflexamente.  

E recorremos à expressão “renda” sem equívoco. Parece-nos que todo o processo que 

rodeia a compensação equitativa se baseia num sistema de rent-seeking226. E assim é na medida 

em que, perante a drástica e galopante contração na venda de obras nos clássicos suportes 

físicos, se verifica uma abrupta e manifesta redução nos rendimentos dos agentes artísticos. Por 

conseguinte, a compensação equitativa constitui-se como um meio de mitigar aquela diminuição, 

incrementando os rendimentos dos supraditos agentes, sem que se verifique a contrapartida que 

justifique aquele acréscimo.  

Na completa falta de estudos minimamente credíveis que comprovem a existência de 

dano decorrente da cópia privada, e tendo em conta o mecanismo arbitrário no qual se baseia a 

aplicação da quantia, a conclusão é inevitável: a compensação equitativa reconduz-se a uma 

verdadeira renda, um enriquecimento sem causa dos autores e entidades gestoras de direitos. 

Se assim não fosse, a base de incidência da quantia seria constituída, quando muito, pelas 

obras em si, e nunca, como sucede, por aparelhos e suportes que, pelo facto de possuírem 

memória, causam um prejuízo indemonstrável. Resta considerá-la uma renda em prejuízo da 

sociedade, cujos integrantes a lei presume serem, ilegítima e abusivamente, violadores (pelo 

menos em potência) de direitos jusautorais. 

Por fim, e tendo em conta a subjetividade e o cunho pessoal de que sempre se reveste 

uma tomada de posição, parece-nos de supino valor trazer à colação o conceito de justiça. 

Conforme constatou Aristóteles na sua Ética a Nicómaco227, a justiça não é apenas uma virtude, 

devendo, ao invés, ser sempre pensada em relação ao próximo.  

Um indivíduo atuará injustamente, quando proceder exigindo mais do que aquilo que lhe 

é devido, verificando-se o inverso quando recebe menos que aquilo que lhe seria atribuível 

relativamente às suas prestações. Afigura-se-nos que a compensação equitativa, tal como 

delineada, não corresponde a este ideal de justiça. Não acautela uma correta ponderação dos 

                                                
226 Escreve James Buchanan a este propósito: “(é) um facto elementar, que todas as transferências não compensadas constituem rendas em 

favor dos beneficiários”. Vide BUCHANAN, James, Rent Seeking, Noncompensated Transfers, and Laws of Succession in Journal of Law and 

Economics, Vol. 26, n.º. 1, 1983, p. 71 (disponível em http://down.cenet.org.cn/upfile/38/2005529145615151.pdf, pela última vez visitado 

em Novembro de 2015). 

227 No livro V da Ēthicà Nicomácheia, provavelmente a sua mais célebre obra, o filósofo grego trata a justiça como a virtude por excelência, visto 

que se manifesta diante do próximo. A justiça é tida como virtude completa, a maior de todas elas, por poder ser exercida não só por si mesma, 

mas em relação ao próximo.  
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interesses em causa, revelando-se injusta por exigir de uma das partes uma prestação 

desproporcionada quando comparada com a contrapartida que pretende compensar. 

 Em jeito de fecho e por tudo quanto até aqui por nós foi pronunciado, demonstramos 

ceticismo quanto à bondade, oportunidade e adequação no que respeita à aplicação desta 

quantia a suportes e aparelhos, indistintamente do fim que lhes é dado. Não nos podemos 

escusar a considerar todo o sistema um subterfúgio, servidor de interesses imerecidos, 

firmando-se revelador de uma solução anacrónica, desproporcionada e até abusiva. De facto, a 

quantia em causa parece ter pouco de “equitativa”.  

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

DIMENSÕES JUSTRIBUTÁRIAS DA COMPENSAÇÃO EQUITATIVA POR 

CÓPIA PRIVADA 
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CAPÍTULO I 

Natureza Jurídica da “Quantia de Compensação Equitativa”  

 

 

 

1. A “compensação equitativa” como uma figura alheia ao contexto tributário 

 

Cabe indagar da natureza jurídica da quantia a que respeita a compensação aos 

autores, sendo que nesta sede surgiu uma acesa querela doutrinal. Se é evidente que, desde 

logo, a consideramos um tributo, certo é que existe doutrina, que não pode sair ignorada, que 

assim não a contempla.  

A propósito, MARGARIDA ALMEIDA ROCHA aponta que “(a) questão que se coloca é a de 

saber se aquela quantia deve ser de direito público ou de direito privado, tendo esta última 

hipótese acolhimento quase unânime228”. Não conseguimos vislumbrar que tal unanimidade faça 

jus ao cabal esclarecimento da questão, devendo, contudo, cumprir-se o iter de analisar 

devidamente os aludidos argumentos maioritários. 

 

 

 1.1 Remuneração  

 

 Em primeira linha, surge a hipótese de a quantia em análise se tratar de uma 

remuneração pela utilização de obras protegidas, fazendo, aliás, valer-se desta mesma 

nomenclatura o art. 3.º da Lei n.º 62/98, na sua redação original229 230. DIAS PEREIRA advoga 

neste sentido ao afirmar que “(a) liberdade de reprodução para uso privado, se por um lado 

                                                
228 Cfr. ALMEIDA ROCHA, Margarida, Novas Tecnologias de Comunicação e Direito de Autor, Temas de Direito de Autor, Vol. 1, Lisboa, SPA, 

1986, p. 58. 

229 Embora, em abono da verdade, este não pareça ser critério capital, já que abundam imprecisões científicas nos diplomas legais nacionais. A 

título de exemplo, a indiferenciação operada pelas leis fiscais portuguesas relativamente aos conceitos de “sujeito passivo” e “contribuinte”. 

230 Nomenclatura entretanto abandonada pela Lei n.º 49/2015, que a substitui por uma outra: “compensação equitativa”. 
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parece conferir ao utilizador um direito à cópia privada (ou pelo menos servir de causa de 

justificação da sua licitude), por outro atribui aos titulares de direitos uma pretensão 

remuneratória destinada a compensar equitativamente os seus prejuízos potenciais, ainda que 

se reconheça que «à expansão dos meios de informação não corresponde necessariamente 

prejuízo comercial»231”.  

Todavia, a posição mais marcante em favor desta tese deve ser atribuída ao Conselheiro 

Mário Araújo Torres, no seu voto de vencido ao acórdão do TC n.º 616/2013 de 16 de 

Dezembro de 2003, quando firmou, a respeito, que “não está em causa nenhum imposto, nem 

taxa, nem qualquer outro tributo ou receita parafiscal a que se justifique estender o regime 

constitucional dos impostos. Em suma: não estamos perante «contribuições financeiras a favor 

das entidades públicas» (para usar a formulação da alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP), 

mas sim perante formas especiais de remuneração pela utilização de bens privados 

estabelecidas em exclusivo benefício dos titulares desses bens, cuja gestão coletiva, por razões 

de praticabilidade, é confiada a entes de natureza privada”.  

Acrescentou ainda, quanto ao seu entendimento no concernente à qualificação jurídica 

da quantia, que aquela “constitui uma forma de remuneração da utilização de obras, prestações 

e outros bens privados protegidos, de que são beneficiários os titulares dos direitos patrimoniais 

incidentes sobre esses bens, cabendo a sua gestão, incluindo a cobrança dessas remunerações 

e a subsequente repartição, a uma associação ou cooperativa de natureza privada, justificando-

se a intervenção do Estado, a nível legislativo e a nível administrativo, na determinação dessa 

remuneração pela relevância social das relações jurídico-privadas em causa”.  

Discordou o Tribunal desta apreciação e também nós compartilhamos semelhante 

entendimento. Parece-nos erróneo e impreciso atribuir a natureza de remuneração à figura em 

causa, tendo em conta que as quantias devidas não constituem verdadeira contrapartida 

destinada a remunerar uma prestação dos autores, dos seus representantes ou das entidades 

que as recetam. É uma impossibilidade óbvia exercer um controlo total sobre quem executa um 

ato de reprodução ou gravação de determinada obra, de um certo autor. E perante um processo 

tão inexequível, cai de forma redundante qualquer argumentação em favor de uma qualificação 

que se reconduza a uma “remuneração”. 

                                                
231 Cfr. DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, “Direito de Autor, Liberdade Electrónica e Compensação Equitativa”, in Boletim da Faculdade de 

Direito, Universidade de Coimbra, Volume LXXXI, 2005, p. 483. 
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Uma remuneração sempre terá como polo oposto uma contrapartida a remunerar, 

firmando-se na base de uma relação na qual o agente que remunera e o que sai remunerado 

estão bem definidos, tal como acontece, por exemplo, num contrato de trabalho. Num esquema 

de cópia privada, a estreita relação sinalagmática de que depende uma remuneração mostra-se 

ausente ou, pelo menos, de ímproba demonstração. Mais que isso, tendo em conta que todo o 

sistema assenta numa verdadeira presunção a partir da qual se afere que quem adquire 

suportes irá de facto proceder a atos de reprodução ou gravação (mesmo que tal processo 

presuntivo não reflita a realidade), quem sairia remunerado por via do pagamento da quantia por 

compensação equitativa no caso de não ser reproduzida qualquer obra protegida? 

Sempre se poderia esgrimir o argumento de que a adoção de um sistema à imagem do 

existente no direito italiano, que opera no cálculo dos montantes da “remuneração”, um sistema 

de desconto da percentagem (evidentemente aproximada) dos aparelhos e suportes não 

utilizados efetivamente para a reprodução de obras protegidas, mitigaria este problema. De 

facto, o que aquele sistema consigna é, no fundo, a consideração do facto de não ser forçoso 

que os equipamentos e suportes sejam utilizados para fins de reprodução de obras protegidas.  

Não nos parece que a adoção de um sistema semelhante torne líquida qualquer 

solução. Mais uma vez se reitera o óbvio: se o aludido desconto mitigaria, indubitavelmente, o 

efeito nefasto que as utilizações que não beliscam o direito autoral têm sobre a verdade material 

que deveria presidir ao pagamento da quantia, é igualmente inegável que se cifra numa 

impossibilidade que o desconto operado reverbere a realidade, que reflita apenas as 

reproduções de obras protegidas, já que apenas estas poderiam sair remuneradas. Mais que 

isso, a específica contraprestação a que corresponde a remuneração continuaria a não existir232. 

 

 

 1.2 Indemnização por prejuízos 

 

 Outra linha de orientação, partilhada por FRANCISCO REBELLO e DÁRIO MOURA VICENTE, 

prende-se com a recondução da quantia a uma forma de indemnização pelos prejuízos causados 

aos titulares de direitos. Segundo o primeiro autor, a quantia de compensação equitativa firmar-

                                                
232 Deste modo, arreda-se igualmente o enleio desenhado no Ponto 1.4, Capítulo I da Parte II (p. 71 e ss.), quando se referiu “pode, com 

propriedade dizer-se, que a livre utilização por cópia privada, na medida em que admite uma «remuneração ao autor», se aproxima da figura das 

licenças obrigatórias”. Apesar de admitirmos a supracitada proximidade, não se pode conceber a cópia privada como uma verdadeira licença 

obrigatória, na medida em que a compensação equitativa paga em sua virtude não pode ser qualificada como “remuneração”. 
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se-ia como um “direito (que seria profundamente errado confundir com uma taxa ou imposto, 

como malevolamente se quis fazer crer) sobre a venda de aparelhos destinados à gravação e 

reprodução de obras literárias ou artísticas qualquer que seja a sua natureza, e dos respetivos 

suportes materiais, funciona[ndo] assim como uma justa compensação desses prejuízos233”.  

Não conseguimos conceber a formulação do advogado e ensaísta lisboeta neste 

particular. Desde logo, quando refere ser “profundamente errado” conceber a quantia como um 

tributo. Não percebemos do alcance da afirmação, por carecer do competente desenvolvimento 

justificativo, mormente por não ser avançada qualquer razão para apontar um tão profundo erro 

na recondução a uma taxa ou um imposto. Além disso, colocamos ainda motivo de indagação na 

expressão “como malevolamente se quis fazer crer”. Parece-nos uma “diabolização” exagerada 

da questão. Mais, afigura-se-nos inquestionavelmente mais “malévola” a recondução da quantia 

a uma indemnização: esta sim, diaboliza o comportamento de um particular que se limita a 

adquirir um aparelho ou suporte, presumindo o legislador que é provocado um prejuízo com o 

uso dos aparatos adquiridos, e que por essa razão, deve ele indemnizar os titulares de direitos. 

Conforme a tese sufragada pelo segundo autor, “as quantias devidas pela cópia privada 

de obras e prestações protegidas correspondem, à luz dos fundamentos que a justificam e dos 

objetivos gerais da Diretiva que as previu, uma compensação por um prejuízo sofrido pelos 

titulares de direitos: exercem, portanto, uma função ressarcitória dos danos causados a estes 

em razão daquela forma de reprodução234” 235. Não compartilhamos do entendimento perfilhado, 

sendo que, e em nosso entender, é uma corrente de pensamento a retirar, à partida, da 

discussão.  

Na mesma linha, rejeitamos a expressão reiteradamente usada pelo TJUE236, em 

diversos acórdãos, e que aponta naquele sentido, v.g. no acórdão Copydan: “(u)ma vez que 

quem causa o prejuízo ao titular de direitos em questão é a pessoa que realiza, para seu uso 

privado, a reprodução de uma obra sem solicitar autorização prévia àquele titular, incumbe, em 

princípio, a essa mesma pessoa indemnizar esse prejuízo, financiando a referida compensação 

                                                
233 Veja-se FRANCISCO REBELLO, Luiz, op. cit., p. 136. 

234 Cfr. MOURA VICENTE, Dário, “Cópia privada e compensação equitativa: reflexões sobre o acórdão Padawan do Tribunal de Justiça da União 

Europeia”, in Direito da Sociedade da Informação e Direito de Autor, Vol. X, Associação Portuguesa do Direito Intelectual, Lisboa, Coimbra 

Editora, 2012, p. 31.	

235 Apesar de sufragar um entendimento assim descrito, o autor não dá o passo no sentido de demonstrar ou quantificar o prejuízo, nem no 

sentido de clarificar a função ressarcitória, quando as quantias arrecadadas são entregues a um autor cujas obras nunca foram copiadas. 

236 O facto é que o Tribunal usa indiscriminadamente os termos remunerar, indemnizar e compensar, pelo que consideramos que o faz não com 

o intuito de alcançar o acerto científico, mas antes com o de tornar o discurso escorreito e apreensível, o que acaba por trazer dubiedade a um 

assunto, na sua base, dubitável e controverso. 
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que será paga a esse titular237”, ou no acórdão Padawan quando ficou vertido que “tendo em 

conta as dificuldades práticas para identificar os utilizadores privados e os obrigar a indemnizar 

os titulares dos direitos do prejuízo que lhes causam (...)238”. 

Qualificar a “quantia de compensação equitativa” como uma indemnização por 

prejuízos, seria partir do pressuposto que o seu pagamento se reconduz a uma reparação por 

danos causados com a correspondente responsabilidade por atos lícitos. Em primeiro lugar, para 

que se pudesse considerar tal linha de raciocínio, necessário seria que se demonstrasse um 

prejuízo a indemnizar. Pois que a uma indemnização há-de corresponder o necessário dano. É 

possível levar a cabo uma imputação objetiva de prejuízos a qualquer comportamento do 

adquirente? Se determinado utilizador adquire uma pen drive (em cujo preço é incluída a quantia 

por compensação equitativa), para o efeito de guardar os seus trabalhos académicos, que 

prejuízo foi imputado? Que autor saiu prejudicado? Nos casos em que o adquirente não reproduz 

qualquer obra objeto de proteção autoral não existe prejuízo, nem tem de haver lugar, por 

natural decorrência, a qualquer indemnização.  

Admitir esta hipótese seria considerar que ao adquirir um qualquer suporte, o adquirente 

é um violador de direito autoral, que deve no ato da compra, desde logo, indemnizar autores e 

editores, o que se cifra como um raciocínio de todo em todo inadmissível, até porque o ato de 

aquisição não cria relação alguma entre o adquirente e qualquer titular de direitos de autor. Por 

fim, deve denotar-se que a cópia privada só o é se não afetar a exploração económica da obra. 

Este é um dos requisitos básicos, ao qual, aliás, já se fez a devida alusão. Se a cópia privada 

afeta a exploração económica, deste modo causando um prejuízo, não se está já perante uma 

cópia privada, e neste sentido, prejuízo algum existe a indemnizar. 

 

 

 1.3 Restituição por enriquecimento sem causa 

 

Um derradeiro entendimento corresponde à qualificação da quantia como uma 

restituição por enriquecimento sem causa. Ora, este instituto do Direito Civil corresponde a um 

princípio que MENEZES LEITÃO enuncia de modo prático e inteligível: “a ninguém é lícito 

enriquecer-se injustificadamente em detrimento de outrem, pelo que a verificação de uma 

                                                
237 Vide o ponto 22. 

238 Cfr. o ponto 46.	
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situação dessa ordem deverá constituir a favor do lesado uma obrigação de restituição de 

enriquecimento239”. Pelo que aquela obrigação se verifica desde que cumpridos três requisitos 

essenciais240. Necessário é, primeiramente, que alguém obtenha um enriquecimento, 

consistindo este na obtenção de uma vantagem patrimonial; que o enriquecimento não tenha 

causa justificativa, ou porque nunca a tenha tido ou porque, tendo-a inicialmente, entretanto a 

haja perdido; e que o obtenha à custa de quem quer a restituição, tendo em conta que a 

correlação exigida por lei, traduz-se no facto de a vantagem patrimonial alcançada por um 

resultar do sacrifício económico correspondente suportado pelo outro. 

Cabe, neste seguimento, indagar se se verifica tal circunstancialismo no sistema de 

compensação equitativa, indagação que não merece desenvolvimentos demorados. Na verdade, 

cogitar que um consumidor que adquire um tablet, e que se vê a braços com uma quantia 

adicional relativa à compensação equitativa, enriqueceu sem causa, tendo por essa razão de 

proceder ao seu pagamento por forma a restituir um qualquer titular de direitos autorais (cujas 

obras podem nem sequer ser reproduzidas usando o referido aparelho), por ter este último 

empobrecido à custa daquela aquisição, sempre seria descabido e inusitado. Não se vislumbra 

como se possa argumentar que o adquirente de um aparelho ou suporte enriqueça 

injustificadamente dando lugar à obrigação de restituir quem quer que seja.  

Primeiramente, situações se acham, reiterando o já por diversas ocasiões referido, em 

que os aparatos adquiridos não são usados para a reprodução de obras protegidas, devendo 

questionar-se quem sairia restituído nesses casos. E em segunda linha, mesmo na hipótese de 

os aparelhos e suportes serem efetivamente usados para o fim de fixar e reproduzir obras 

protegidas, a restituição seria um processo irrealizável, já que as quantias arrecadadas não são 

entregues aos específicos titulares de direitos afetados pelas reproduções, mas antes, à pessoa 

coletiva que as redistribui pelo universo de atores culturais. Nesta medida, falar em “restituição” 

nunca seria coerente nem razoável. 

 

 

 

 

                                                
239 MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, Enriquecimento sem causa no Direito Civil. Estudo Dogmático sobre a viabilidade da configuração 

unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorias de enriquecimento sem causa, Coimbra, Almedina, 2005, p. 29. 
240
	Cfr. PIRES DE LIMA, Fernando e ANTUNES VARELA, João de Matos, Código Civil Anotado, Vol. I., 4.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 

454-457.	
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2. A “compensação equitativa” como uma figura tributária 

 

 2.1 Breve resenha quanto aos diferentes tributos portugueses 

 

 Na divisão clássica estabelecida pela doutrina241, o Direito Tributário e o Direito Fiscal 

não se confundem, apartando-se por via do desencontro dos seus objetos. O Direito Tributário, 

entendido como o direito dos tributos, tem por objeto a grande maioria das receitas coativas de 

natureza contributiva, e, nesta medida, faz caber no seu escopo os impostos, as taxas e as 

contribuições financeiras242. O Direito Fiscal cifra-se já como um segmento do primeiro, curando 

exclusivamente da disciplina do imposto, do seu conceito e correspondentes normas jurídicas 

reguladoras.  

 Ora, prosseguindo quanto ao recorte da figura do imposto, chamamos à colação o 

célebre bordão “na vida nada está garantido, senão a morte e os impostos”. Foi assim que o 

presidente norte-americano Benjamim Franklin se referiu àquela figura de modo estilizado, 

porém, parece-nos, esclarecedoramente, quanto à inevitabilidade inerente à sua existência. De 

facto, a história do imposto confunde-se com a do Homem, perdendo-se a sua origem nas mais 

longínquas civilizações.  

 Apesar de nem sempre ter gozado da configuração que hoje lhe conhecemos, e que 

apenas emergiu com a moderna conceção de Estado, o pagamento de impostos sempre foi uma 

realidade, tendo-lhe sido atribuídas diversas facetas: ora confundidos com apossamentos 

arbitrários dos suseranos, ora traduzindo um pagamento fragmentado e parcamente regulado 

por um Direito Administrativo ainda ausente ou em fase embrionária. Nos dias correntes, preside 

ao Direito Fiscal uma noção atual de imposto, que reflete uma recente elaboração sistemática 

que aquele ramo jurídico lhe conferiu. Nesta linha, o imposto pode ser descrito como uma 

                                                
241 Veja-se, por exemplo, CASALTA NABAIS, José, op. cit., p. 6 e ss., CATARINO, João Ricardo e BRANCO GUIMARÃES, Vasco (coord.), Lições de 

Fiscalidade, Vol. I – Princípios Gerais e Fiscalidade Interna, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2013, p. 152 e ss., PEREIRA DE SOUSA, Domingos, 

Direito Fiscal e Processo Tributário, Lisboa, Coimbra Editora, 2013, p. 17 e ss., MACHADO, Jónatas e NOGUEIRA DA COSTA, Paulo, Curso de 

Direito Tributário, 2.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 10-11 e PIRES, Manuel e CALÇADA PIRES, Rita, Direito Fiscal, 5.ª Ed., Lisboa, 

Almedina, 2012, p. 91 e ss.. 

242 Deve ressalvar-se que, apesar do seu largo âmbito, o Direito Tributário cabe num ramo de Direito ainda mais lato: o Direito Financeiro, tido, 

nas palavras de Casalta Nabais, como o “complexo de normas jurídicas que disciplinam a obtenção e distribuição do dinheiro necessário ao 

funcionamento dos entes públicos e, bem assim, à gestão dos bens	propriedade desses mesmos entes” (cfr. CASALTA NABAIS, José, op. cit., p. 

4), ou nas de João Ricardo Catarino, em sentido próximo, como “o complexo de normas jurídicas que regula a obtenção dos meios financeiros 

necessários ao funcionamento dos entes públicos e ainda à gestão dos demais bens que são propriedade de tais entes. (...) Trata-se, pois, de um 

ramo do Direito que regula três áreas essenciais, a saber: o direito das receitas públicas, o direito das despesas públicas e o direito da 

administração ou gestão financeira” (cfr. CATARINO, João Ricardo, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Lisboa, Almedina 2012, p. 20). 
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prestação patrimonial, unilateral, definitiva, estabelecida por lei, exigida a detentores de 

capacidade contributiva a favor de entidade que exerça funções públicas, para a realização de 

fins públicos, conquanto não tenha carácter sancionatório. 

 O imposto é uma prestação obrigacional de dare, patrimonial por ser suscetível de ser 

avaliada em dinheiro243 e unilateral por não lhe corresponder qualquer correspetivo específico, 

pelo que não lhe subjaz uma relação imbuída de reciprocidade. Por outro lado, a prestação é 

definitiva, por não lhe corresponder qualquer direito de reembolso, e estabelecida por lei, por 

não decorrer de ato voluntário do devedor tributário, sendo, nesta medida, uma prestação 

coativa. Mais que isso, o imposto é exigido a detentores de capacidade contributiva, em 

homenagem ao disposto no n.º 1 do art. 4.º da LGT, que estabelece que “(o)s impostos 

assentam essencialmente na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei, através do 

rendimento ou da sua utilização e do património”. Ademais, o imposto é pago em favor de 

entidades que exerçam funções públicas (e não apenas em favor do Estado ou de pessoas 

coletivas de Direito Público), para a realização de fins públicos, ou seja, e na sua componente 

fiscal, para o financiamento das necessidades públicas, e na sua dimensão extrafiscal, para a 

repartição dos encargos e estimulação da economia, por exemplo. Por fim, o imposto não tem 

em vista sancionar. 

 Quanto à taxa, entendida como um tributo autónomo, comporta aquela figura 

características que se confundem com as do imposto. Concorre, em favor desta afirmação, o 

facto de se firmar como uma prestação pecuniária. No entanto, e ao invés, é bilateral, uma vez 

que pressupõe correspetividade entre o montante pago e a contraprestação recebida, 

decorrendo daqui um nexo direto, sem par no conceito de imposto.  Além disso, se ao conceito 

de imposto subjaz a noção de capacidade contributiva do devedor, ao de taxa advém um 

princípio de equivalência entre o valor pago e a utilidade recebida, em virtude daquele 

pagamento.  

 Uma outra distinção de monta a apontar entre os dois tributos, prende-se com a fonte de 

que emanam. Se os impostos, como se asseverou, decorrem obrigatoriamente de lei, as taxas 

gozam da suscetibilidade de ser criadas por outros instrumentos normativos, mormente por via 

de decreto-lei ou regulamento autárquico, fruindo, nesta medida, de um regime menos protetivo. 

A final, quanto ao elemento teleológico da taxa, ela é paga talqualmente em favor de entidade 

                                                
243 Apesar de existir a possibilidade de o seu pagamento ser levado a cabo por via da dação em cumprimento (cfr. os arts. 201.º e 202.º do 

CPPT e art. 40.º, n.º 2 da LGT). 
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pública, contudo, e ao invés, para a realização de um fim público tido de forma individualizada. 

Assim se vê, que o imposto coloca o acento tónico na coatividade, já que o seu pagamento é 

obrigatório. À taxa, por seu turno, preside a voluntariedade, tendo em conta que, em princípio, a 

decisão de a pagar resulta da vontade do devedor: pagando a taxa beneficia da correspetiva 

utilidade244. Quanto ao préstimo resultante do pagamento, deve ser trazida à colação a referência 

a três tipos de taxa: as devidas pela prestação de um serviço, as devidas pela utilização de bem 

do domínio público e, por fim, as devidas pela remoção de um obstáculo jurídico à atuação dos 

particulares 

 No que às contribuições financeiras diz respeito, e conforme resulta da leitura do n.º 3 

do art. 4.º da LGT, delineiam-se dois tipos: por melhoria e por maior desgaste. Destarte, estes 

tributos resultam de condições específicas excecionais. As contribuições por melhoria são 

devidas em virtude da valorização de espaços públicos, que indiretamente valorizam os bens 

privados neles instalados. Daqui se retira a clara autonomização que deve ser feita deste 

conceito face ao de imposto, desde logo pelo restrito número de sujeitos a que se destina e pela 

circunscrita área geográfica à qual se aplicam. Sumariamente, é uma atividade administrativa 

que está na origem da contribuição por melhoria.  

 Por outro lado, as contribuições por maior desgaste, destinam-se aos sujeitos passivos 

que provocam um incremento na atrição de bens públicos em virtude da sua atividade. Ora, 

apesar dos supracitados tributos se não confundirem com os conceitos de imposto ou de taxa, o 

que justifica plenamente a sua autonomização, a verdade é que a proximidade ao conceito de 

imposto, justifica a sua recondução ao regime legal dos impostos, mormente no que concerne à 

reserva de lei subjacente à sua criação. 

 Por fim, e quanto às contribuições financeiras a favor de entidades públicas, pode dizer-

se, numa primeira aproximação, evidentemente redutora, que a figura das contribuições 

financeiras se prende com um conceito residual: nele cabem todos os tributos que não são taxas 

nem impostos, daqui se retirando que é enorme a heterogeneidade de tributos reconduzíveis a 

este último conceito. Ora, tendo o legislador optado por lhes apor o regime das taxas no que 

concerne à reserva de lei, poderão surgir circunstâncias de grande dubiedade, já que figuras 

muito próximas da figura do imposto se não sujeitam à reserva de lei formal, numa solução 

passível de gerar circunstâncias pouco consentâneas com a Constituição fiscal. 

                                                
244 Apesar de se colocarem reservas quanto a esta parte: qualquer pessoa tem de ser registada, procedimento que exige o pagamento da 

competente taxa; desta feita, neste caso, o pagamento tem de ser tido como obrigatório, ainda que indiretamente. 
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 2.2 Da insubmissão das características da “compensação equitativa” relativamente ao 

conceito de taxa 

 

A jurisprudência245 e a doutrina246 que versam a destrinça entre os conceitos de imposto 

e de taxa são por demais abundantes, mas de todos os contributos ressalta um critério estrutural 

que estrema as duas noções e se firma como a trave mestra da diferenciação entre as duas 

figuras: a unilateralidade do imposto por oposição à bilateralidade da taxa247. A taxa é, nesta 

medida, um tributo a cujo pagamento corresponde uma contraprestação específica, por parte de 

um ente público. Nas palavras esclarecedoras de PAMPLONA CÔRTE-REAL, “é da sua essência o 

nexo sinalagmático248”. Aquela contraprestação pode, por seu turno, assumir-se como uma 

prestação de serviços, a utilização de um bem público ou a remoção de um obstáculo jurídico 

(normalmente efetuada por via da concessão de uma licença). O imposto, por seu turno, aparta-

se desta noção, como uma prestação unilateral a cujo pagamento não corresponde qualquer 

contraprestação específica, mas antes uma contrapartida genérica reconduzida ao 

funcionamento dos serviços públicos e ao cumprimento das mais variadas atribuições do Estado. 

 Ora, fazendo a devida retrospetiva, tem-se como certo que a quantia de compensação 

equitativa se não pode qualificar como uma figura de Direito Civil, mas antes, situada no domínio 

tributário. E nesta medida, cabe enquadrá-la neste último plano. Assim, no cumprimento do 

desiderato, deve começar-se por recusar a qualificação da quantia como uma taxa. Ficou 

previamente assente que ao pagamento de uma taxa corresponde uma contraprestação 

específica que, por sua vez, pode assumir três modalidades. É desta exigência que se poderá 

infirmar da bilateralidade, conceito definidor da taxa e que serve de fronteira entre esta e a figura 

do imposto. Na ausência de bilateralidade é de arredar, sem mais, a recondução da figura a 

uma taxa.  

 Assim, será correto afirmar-se que por via do pagamento da quantia é prestado um 

concreto serviço público? Ou que através do pagamento da quantia é permitido o acesso a um 

qualquer bem do domínio público? Ou, por fim, que em virtude do pagamento da quantia é 

                                                
245 A título exemplificativo, os acórdãos do TC n.ºs 76/88 e 382/94. 

246 Veja-se, exemplificativamente, TEIXEIRA RIBEIRO, José Joaquim, Lições de Finanças Públicas, 5.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1995, p. 

258 e ss., XAVIER, Alberto, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1974, p. 43 e ss., SOUSA FRANCO, António 

de, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I e II, 4.ª Ed., Lisboa, Almedina, 2012, p. 59 e ss., MACHADO, Jónatas e NOGUEIRA DA COSTA, 

Paulo, op. cit., p. 11 e ss. e FREITAS PEREIRA, Manuel Henrique de, Fiscalidade, 4.ª Ed., Lisboa, 2013, p. 20 e ss.. 

247 Como resulta da discorrência precedente, deve apontar-se ainda um outro critério distintivo entre as duas figuras: a proporcionalidade da taxa.   

248 PAMPLONA CÔRTE REAL, Carlos, Curso de Direito Fiscal, Vol. I, Lisboa, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 1982, p. 162. 
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removida obstaculização a um comportamento dos particulares? A resposta é, notória e 

indubitavelmente, negativa a qualquer uma das três questões. Da quantia incluída no preço de 

venda ao público de aparelhos e suportes não resulta qualquer contraprestação, já que a sua 

razão de existir é a “compensação equitativa” dos titulares de direitos de autor.  É, assim, de 

superar a natureza jurídica de taxa quanto à compensação equitativa, por clara insubmissão da 

característica essencial daquele tributo nas fundações da figura compensatória. Pelo que é 

mister o labor de recondução da quantia à disciplina fiscal. 

 

 

2.3 Da recondução da “compensação equitativa” à figura do imposto 

 

 Existe uma forte corrente doutrinária que defende a recondução da quantia a um 

imposto. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO “(o) direito à remuneração pode ser assim satisfeito 

através da consignação do que em si é um imposto249”. Arredada a qualificação como taxa, 

devemos debruçar-nos sobre a teoria geral do imposto, da qual resulta um conceito atual250, de 

onde se podem extrair as suas características: ele há-de ser uma prestação patrimonial, 

unilateral, definitiva, coativa251, exigida a detentores de capacidade contributiva, a favor de 

entidade que exerça funções públicas, para a realização de fins públicos, desde que não tenha 

carácter sancionatório252. Nesta fase, verificar a consonância da quantia com os caracteres 

identificados mostra-se um exercício valioso no aprofundamento da matéria em estudo. 

Em primeiro lugar, e desde logo, a obrigação em causa é de dare e não de facere. O 

particular que adquire aparelhos ou suportes paga uma quantia (por via do processo de 

repercussão já apontado), não se lhe exigindo, ao invés, qualquer ação. Consubstancia-se, 

portanto, uma relação de natureza obrigacional e não real. Acresce, ademais, tratar-se de uma 

                                                
249 OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito de Autor e Direitos Conexos, Lisboa, Coimbra Editora, 1992, p. 241. 

250 Pois que o conceito de imposto sempre se mostra como reflexo das épocas, das opções políticas e das oscilações sociais. 

251 No sentido de que é estabelecida por Lei, não se confundindo esta nota com a coatividade inerente a qualquer obrigação jurídica, no sentido 

de poder ser exigida coativamente. 

252 Os caracteres dos impostos assim plasmados são os admitidos pela esmagadora maioria da doutrina portuguesa. A título meramente 

exemplificativo, SALDANHA SANCHES, José Luís, Manual de Direito Fiscal, Lisboa, Lex, 1998, p. 13 e ss., CASALTA NABAIS, José, op. cit., p. 11 

e ss. e BRAZ TEIXEIRA, António, Princípios de Direito Fiscal, Vol. I, 3.ª Ed., Coimbra, Almedina, 1985, p. 35 e ss.. Com um delineamento um 

tanto ao quanto dissemelhante, António de Sousa Franco aponta apenas quatro elementos definidores essenciais, admitindo, porém, a 

necessidade de retenção de outras características para uma caracterização completa. Entende o professor, nesta medida, que o imposto é 

essencialmente uma obrigação legal, constituindo-se como uma receita definitiva, com função não sancionatória nem compensatória e unilateral 

(V. SOUSA FRANCO, António de, op. cit., p. 71-73). 
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prestação suscetível de ser avaliada em dinheiro253, pelo que tem, indubitavelmente, natureza 

patrimonial. Os dois primeiros requisitos não oferecem, nesta medida, dúvidas quanto ao seu 

preenchimento. 

O pagamento corresponde, talqualmente, a uma prestação unilateral, no sentido de lhe 

não corresponder uma equivalência específica, conforme se atestou. Quanto à definitividade, e 

apelando ao facto de a quantia paga não ser reembolsável, não é cabível dissertar 

alongadamente sobre a matéria, visto ser um requisito que, evidentemente, se verifica. O 

consumidor que adquire um equipamento ou suporte sujeito a compensação equitativa não tem, 

em qualquer cenário, direito a um reembolso.  

Aliás, no limite, apenas poderia haver lugar à restituição do valor pago, no caso de o 

material adquirido ser, por qualquer razão, devolvido ao vendedor254. No entanto, deve ser 

asseverado, neste particular, que o TJUE já se pronunciou no sentido da obrigatoriedade de um 

direito de reembolso, mormente no acórdão Amazon.com International Sales Inc., quando se 

prove que o pagamento não era devido, possibilidade que o legislador nacional não consagrou, 

pelo menos, diretamente. 

No que respeita ao carácter sancionatório, também não se exigem delongas, por não se 

afigurar de complexa apreensão que o pagamento da quantia em apreço não tem em vista 

sancionar. Aliás, a razão justificativa da prestação, a que já se deu voz neste trabalho, em nada 

se coaduna com qualquer função punitiva255. 

A exigência da quantia a detentores de capacidade contributiva, requisito de resto 

essencial à cobrança de impostos, e revelador da justiça fiscal que se pretende num “Estado 

Fiscal de Direito”, nunca estaria absolutamente cumprido ao considerar a quantia por cópia 

privada um imposto. Isto porque, permitindo a lei civil portuguesa que menores dependentes 

celebrem negócios jurídicos correntes, estes últimos sempre podem adquirir aparelhos e 

suportes, operação à qual corresponde o automático pagamento da quantia (no caso de serem 

os primeiros adquirentes dos aparelhos em território nacional). Neste pressuposto, sempre 

existiriam pessoas que, mesmo sem capacidade contributiva, pagariam o “imposto”, por simples 

decorrência da sua capacidade para celebrar negócios jurídicos. 

                                                
253 Conforme se expos é este um conceito atual. Tempos houve em que as obrigações fiscais não se reconduziam a uma prestação de dare 

pecunia.	

254 Reembolso e restituição, conceitos não confundíveis, na medida em que o primeiro corresponde às situações em que, no caso de existência 

de pagamentos antecipados por conta do imposto final, se conclui que o montante já pago supera o montante a pagar, enquanto na segunda 

hipótese, o pagamento do tributo se dá com base num ato tributário ilegal, ulteriormente anulado ou revogado.  

255 Nesta função se enquadrando outras figuras, como as multas ou os juros de mora. 
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No que à verificação do requisito da coatividade diz respeito, deparamo-nos com tarefa 

porventura mais pantanosa, e revestida de questões mais dúbias e bem menos lineares. A 

quantia de compensação equitativa deve decorrer, de modo a poder ser considerada um 

imposto, da lei. Noutros termos, o imposto surge do encontro do facto tributário com, única e 

exclusivamente a lei, mostrando-se a vontade arredada da relação jurídica estabelecida. Neste 

particular, o art. 36.º da LGT estabelece que os elementos essenciais daquela relação não 

podem ser alterados por vontade das partes.  

Ora, questão conturbada que deve aqui ser trazida a lume é o facto de a Lei n.º 62/98 

ter admitido e, mesmo na sua redação atual, conferida pela Lei n.º 49/2015, continuar a 

admitir, a intervenção da vontade no estabelecimento da relação jurídica256. Veja-se, a este 

propósito, o n.º 4 do art. 5.º da citada lei, relativo à cobrança da quantia, onde se pode ler  que 

“são celebrados acordos entre as entidades interessadas no procedimento, que devem regular 

os modos de cumprimento das obrigações previstas na presente lei”. Ora, admitir um acordo no 

estabelecimento do modo de cobrança de um imposto é uma solução inaceitável, à luz da lei 

fiscal portuguesa, pelo que por aqui se vê que não pode a compensação ser tida como um 

verdadeiro imposto.  

A quantia deve, ainda, ser exigida a favor de entidade que exerça funções públicas. 

Apesar de não parecer surgirem dúvidas quanto ao carácter público das funções exercidas pela 

AGECOP, entidade que o Estado investiu de autoridade para a prossecução das suas funções de 

arrecadação e gestão de receitas, o facto é que os seus contornos são algo indefinidos, 

nomeadamente quanto à sua verdadeira natureza (eventualmente de associação pública). 

No que ao elemento teleológico diz respeito, os impostos devem dirigir-se ao 

financiamento de funções públicas, por forma a prover os meios para a oferta estadual dos mais 

variados serviços, v.g. segurança, defesa nacional ou educação. Tomemos como ponto de 

partida o n.º 1 do art. 7.º da Lei n.º 62/98, relativo à afetação das quantias arrecadadas, que 

estatui que “a pessoa coletiva deve afetar 20% do total das remunerações percebidas para ações 

de incentivo à atividade cultural e à investigação e divulgação dos direitos de autor e direitos 

conexos”. Além disso, o art. 5.º-A da nova lei adita ainda uma contribuição a ser transferida, 

verificados certos condicionalismos, para o Fundo de Fomento Cultural, afetação à qual 

subjazem semelhantes intuitos. Nesta linha, deve considerar-se o incentivo à cultura como um 

bem de carácter público, tão primordial como salutar. 

                                                
256 Aliás, esta é a questão primordial da qual se ocupou o TC no acórdão n.º 613/2003.	
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 Surge, no entanto, questão que não pode sair ignorada. Se é certo que 20% 

corresponde a uma parte significativa e não negligenciável do montante total arrecadado, a 

verdade é que a maior parte das quantias recetadas se dirigem ao benefício de entes não 

públicos. Sejamos claros: levando em linha de conta a finalidade principal da quantia e dos 

respetivos beneficiários, não pode ter-se como líquido que seja revelado, plenamente, o interesse 

público subjacente ao seu pagamento. Sempre poderia argumentar-se em favor da finalidade 

pública conexionada com a afetação direta aos representantes dos titulares de direitos como via 

de fomento à sua criatividade, e nessa medida, ao desenvolvimento do tecido criativo. Mas o 

argumento sempre se mostraria rebuscado e espelharia o “fim público” do imposto de forma 

velada e camuflada.  

 Assim, e tendo em conta o não preenchimento cumulativo (ou pelo menos um 

preenchimento arduamente demonstrável) dos requisitos que subjazem ao conceito de imposto, 

parece à primeira vista de afastar aquela qualificação da figura da quantia por compensação 

equitativa. Todavia, a ausência daquela verificação cumulativa não se mostra um óbice à sua 

submissão ao regime dos impostos, conforme se exporá. 

 

 

2.4 A quantia de compensação equitativa reconduzida ao regime dos impostos 

 

DÁRIO MOURA VICENTE, ao razoar precisamente sobre o tema, recusa veementemente a 

atribuição da natureza de imposto à quantia, penejando que “(p)ara uma última orientação, a 

quantia em apreço reconduzir-se-ia a um imposto. No sentido desta qualificação depõe a 

circunstância de ao pagamento dessa quantia não corresponder, como dissemos, qualquer 

prestação a cargo de autores ou titulares de direitos conexos; de a mesma incidir sobre atos que 

não são utilizações de obras; e de as receitas da sua cobrança se acharem em parte 

consignadas a fins de interesse público. Mas seria inteiramente anómalo que, como prevê a Lei 

n.º 62/98, um imposto revertesse maioritariamente a favor de privados, que fosse cobrado pelos 

representantes destes, que os termos da sua cobrança pudessem ser negociados entre as 

partes e que os litígios daí resultantes fossem resolvidos por arbitragem”. Dizendo, a final, que 

“(n)enhuma das classificações referidas parece, assim, satisfatória. Terá de se concluir, a esta 
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luz, que se trata de uma figura sui generis, insuscetível de integração em qualquer das 

categorias jurídicas examinadas257”.  

Contudo, em análise ao acórdão Padawan, o autor acaba por verter o crítico 

entendimento de que a lei portuguesa prevê a quantia na forma de um verdadeiro imposto. 

Nesta medida consigna que “(a)s taxas previstas nos Direitos nacionais a este respeito só podem 

ser cobradas quando haja motivo para presumir que os equipamentos ou suportes sobre os 

quais as mesmas incidem serão afectos à cópia privada, cujo ressarcimento é a sua função 

precípua. Assim se pôs em evidência uma anomalia não só do regime espanhol da cópia 

privada, mas também do português: o de a lei que regula a cópia privada prever a cobrança, 

com fundamento nesta, de um imposto, aplicável a todos os adquirentes de determinados 

equipamentos e suportes, cuja receita reverte para particulares258”. 

 Isto posto, partilhamos do entendimento ostentado acima na parte em que considera 

esta figura jurídica revestida de uma natureza sui generis, de complexa qualificação. E conforme 

se curou de demonstrar, ela não pode ser considerada um imposto classicamente entendido, 

por se mostrarem os exigentes pressupostos deste dificilmente preenchidos pela figura da 

quantia de compensação equitativa. O que não invalida, no entanto, que, e tendo em conta as 

duas certezas já apuradas – de que não se trata de uma figura do Direito Civil e que sendo um 

tributo, não é uma taxa – o seu regime deva ser reconduzido ao regime dos impostos. 

 Tal possibilidade pode ser inferida do decalque da escorreita e esclarecedora 

argumentação vertida em anteriores decisões do Tribunal Constitucional, para o plano da 

quantia por compensação equitativa. Veja-se a propósito o acórdão n.º 143/02, no qual ficou 

fixado que “tanto na jurisprudência uniforme do Tribunal, como na orientação unânime da 

doutrina, um elemento ou pressuposto estrutural há-de, desde logo e necessariamente, verificar-

se, para que determinado tributo se possa qualificar como uma «taxa», qual seja o da sua 

«bilateralidade»: traduz-se esta no facto de ao seu pagamento corresponder uma certa 

«contraprestação» específica, por parte do Estado (ou de outra entidade pública). Se tal não 

acontecer, teremos um «imposto» (ou uma figura tributária que, do ponto de vista constitucional, 

deve, pelo menos, ser tratada como tal). Se se não divisarem características de onde decorra a 

                                                
257 Cfr. MOURA VICENTE, Dário, “Cópia Privada e Sociedade de Informação”, in Estudos Jurídicos e Económicos em homenagem ao Prof. Doutor 

António de Sousa Franco, Vol. I, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, p. 709.  

258 V. MOURA VICENTE, Dário, Cópia Privada e Compensação Equitativa: Reflexões sobre o Acórdão Padawan do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, p. 28 (disponível em http://www.apdi.pt/pdf/COPIA_PRIVADA_E_COMPENSACAO_EQUITATIVA.pdf, sítio pela última vez visitado em 

Novembro de 2015). 
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«bilateralidade» da imposição pecuniária, nada mais será preciso indagar para firmar a 

conclusão de harmonia com a qual é de arredar a qualificação dessa imposição como «taxa»”. 

Acrescentou o douto Tribunal sediado no Palácio Ratton, no acórdão n.º 749/98259, que “o 

imposto constitui, por si, uma receita estadual ou da entidade pública habilitada a cobrá-lo, a 

qual não é especificamente destinada à satisfação de utilidade do tributado. Existem, porém, 

figuras tributárias cujo tratamento jurídico-constitucional se tem de aproximar do dos impostos”. 

  

 

 

3. Um contributo determinante para a desnecessidade de uma concreta qualificação: o 

acórdão do Tribunal Constitucional n.º 616/2003 

 

A qualificação jurídica da quantia paga a título de compensação equitativa é dúbia e 

sempre se mostrou ímproba tarefa tanto no seio doutrinal como jurisprudencial, como aliás, já 

tivemos ocasião de expor. O acórdão do TC de 16 de Dezembro de 2003, exarado no 

seguimento do pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade de diversas 

normas constantes da Lei n.º 62/98, por parte do Provedor de Justiça, firma-se como um 

importante expediente na compreensão do tema, já que, e apesar de versar sobre dispositivos 

entretanto revogados pela Lei n.º 50/2004 e pela recente Lei n.º 49/2015, se mantém atual 

quanto às questões de fundo que rodeiam esta matéria. 

 

 

3.1 Da fiscalização das normas da Lei n.º 62/98 

 

Na sua redação original, o art. 3.º, referente à “fixação do montante da remuneração”, 

dispunha o seguinte: “o montante da remuneração (...) é anualmente fixado, em função do tipo 

de suporte e da duração do registo que o permite, por despacho conjunto dos Ministros das 

Finanças e da Cultura, ouvidas as entidades referidas nos artigos 6.º e 8.º”. Ademais, o art. 4.º, 

respeitante às isenções, referia que “(n)ão são devidas as remunerações (...) quando os 

equipamentos ou os suportes sejam adquiridos por organismos de comunicação audiovisual ou 

produtores de fonogramas e de videogramas exclusivamente para as suas próprias produções ou 

                                                
259 Ambos os acórdãos disponíveis em http://www.tribunalconstitucional.pt/, sítio pela última vez visitado em Novembro de 2015. 
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por organismos que os utilizem para fins exclusivos de auxílio a pessoas portadoras de 

diminuição física visual ou auditiva, bem como, nos termos de despacho conjunto dos Ministros 

das Finanças e da Cultura, por entidades de carácter cultural sem fins lucrativos para uso em 

projetos de relevante interesse público”. Do que se extrai, desembaraçadamente, que o 

legislador posicionava a “remuneração” afeta à cópia privada, fora do âmbito do regime dos 

impostos. E isto porque, como vimos, o imposto é uma prestação ex lege, que tem por fonte 

exclusiva a lei, sendo que o dispositivo colocava a fixação do montante260 daquela prestação nos 

limites de competência de despachos ministeriais. Ora, considerar que um imposto poderia ver 

os seus caracteres nucleares fixados por despacho constituir-se-ia como uma clara violação dos 

arts. 103.º, n.º 2 e 165.º n.º 1, alínea i) da CRP. 

 Além disso, dispunha o n.º 2 do mesmo inciso que “(s)empre que a utilização seja 

habitual e para servir o público, o preço de venda ao público das fotocópias, electrocópias e 

demais suportes inclui uma remuneração cujo montante é fixado por acordo entre a pessoa 

coletiva prevista no artigo 6.º e as entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, que 

utilizem aparelhos que permitam a fixação e a reprodução de obras e prestações”. No n.º 4 do 

art. 5.º lia-se que “(...) serão celebrados acordos entre as entidades interessadas no 

procedimento, que regularão os modos de cumprimento das obrigações previstas na presente 

lei”. Também desta redação se retira a não recondução da quantia ao conceito de imposto, já 

que assentir o acordo na fixação do montante e dos regimes de cobrança violaria o princípio da 

unilateralidade dos impostos em incumprimento do disposto e dos artigos 103.º, n.º 3, e 112.º, 

n.º 6 da CRP. 

 Ora, o Provedor de Justiça veio considerar que a “quantia” teria natureza tributária, 

correspondente a um imposto, por lhe serem reconhecíveis características inequivocamente 

demonstrativas de tal factualidade, mormente tratar-se de uma prestação pecuniária, unilateral, 

definitiva, estabelecida por lei, exigida por uma entidade cujas funções têm em vista a realização 

de fins público e ser desprovida de carácter sancionatório. E assim considerando, as normas 

supracitadas violariam o estabelecido constitucionalmente quanto ao regime de previsão dos 

impostos, rectius a definição por lei dos elementos relativos ao montante, isenções, liquidação e 

cobrança. 

 Colocou-se então ao TC a questão de avaliar a natureza desta “quantia”, avaliação de 

dificuldade não despicienda. A este propósito logo ficou firmado que “as normas em apreço 

                                                
260 Elemento essencial dos impostos, que apenas podem ser fixados por lei, dando corpo ao princípio da tipicidade (art. 103.º, n.º 2 da CRP). 
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levantam, desde logo, o problema da qualificação jurídica da figura a que a Lei n.º 62/98, de 1 

de Setembro, se refere como «quantia», «compensação» ou «remuneração»”. Na verdade, 

aquela quantia, obrigatoriamente incluída em suportes e dispositivos, indistintamente, 

comportaria inequivocamente, na opinião do Provedor, laivos manifestos de uma substância 

fiscal, v.g. unilateralidade e definitividade.  

Assim, e reconduzindo a quantia a um imposto, por um lado, e atendendo aos 

elementos definitórios daqueles tributos, por outro, todos os normativos trazidos à colação pelo 

Provedor violariam claramente os arts. 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1 alínea i) da CRP, assim como 

os princípios da legalidade e da tipicidade em matéria fiscal, na medida em que se admitiria a 

fixação do montante da quantia por despacho ministerial e o acordo quanto ao montante a 

incluir em fotocópias e no tocante às isenções261. Outrossim, admitir o acordo na fixação dos 

modos de liquidação e cobrança, colidiria com o art. 103.º, n.º 3 e 112.º, n.º 6 da CRP. A final, 

todo o quadro legal apontado mostrar-se-ia avesso ao respeito pelos princípios da certeza e da 

segurança jurídicas, assim como o princípio da não retroatividade das leis tributárias.  

   

 

 3.2. Da argumentação do Tribunal 

 

 Desde logo, colocou-se ao Tribunal a necessidade de concretização do princípio da 

legalidade tributária, nas suas dimensões de reserva de lei formal e de reserva de lei material. 

Em primeira linha, quanto à reserva de lei neste último sentido, ou princípio da tipicidade, exige-

se que a lei defina, relativamente a cada imposto, a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as 

garantias dos contribuintes, nos termos do n.º 2 do artigo 103.º. Poder-se-á então conceder que  

elementos essenciais do imposto sejam fixados por atos de carácter extralegal, nomeadamente 

acordos e despachos? 

 Em primeiro lugar, e para aferir da eventual violação do n.º 2 do art. 103.º, teve o 

Tribunal de caracterizar a quantia em análise. No cumprimento de tal desiderato, afastou sem 

contemplações a qualificação como taxa, o que bem se percebe, por não lhe ser reconhecível o 

requisito essencial da bilateralidade da imposição pecuniária. O sujeito passivo que procede ao 

pagamento não lhe vê ser prestada qualquer contraprestação específica. Aliás, ficou firmado que 

o adquirente pode nem destinar os suportes e aparelhos, sobre os quais recai a quantia, a 

                                                
261 Que como vimos se cifram como benefícios fiscais e, nessa medida, gozam da proteção atribuída pelo n.º 2 do art. 103.º da CRP. 
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qualquer tipo de reprodução. Pelo que se concluiu pela recondução da quantia a um imposto, ou 

pelo menos, a uma figura tributária que do ponto de vista constitucional deve ser tratada como 

tal. Começou, assim, a delinear-se a qualificação da quantia por compensação equitativa: trata-

se de uma prestação com origem numa imposição coativa, no exercício do imperium estatal. 

 Quanto às dúvidas suscitadas pela natureza jurídico-privada da pessoa coletiva 

beneficiária, o Tribunal pronunciou-se na esteira da doutrina de OLIVEIRA ASCENSÃO, afirmando 

que a prossecução das finalidades da quantia faz surgir a necessidade de erigir uma entidade 

simultaneamente pública e privada, sendo que, no entanto, a concreta caracterização não é 

essencial para a sujeição da figura da quantia por compensação equitativa ao regime 

constitucional dos impostos. 

 Por fim, quanto à finalidade da quantia, os juízes conselheiros verteram o entendimento 

de que, apesar de o fim essencial ser o direto benefício dos artistas, intérpretes e executantes, o 

objetivo que preside ao pagamento não fica, deste modo, esgotado. Reconhece-se a prossecução 

de finalidades públicas, num montante não negligenciável de 20%, e que vai para além da 

compensação aos titulares de direitos. Deve destacar-se o raciocínio seguido pelo Tribunal que 

releva que o facto de existir consignação legal das receitas a favor de entidade diversa do Estado, 

ou de pessoa coletiva de direito público, como é o caso, não implica que as regras 

constitucionais definitórias dos impostos se deixem de aplicar. 

  

 

 3.3 Da conclusão do Tribunal 

 

 Na opinião do Tribunal é “despiciendo averiguar nomeadamente, outras características 

do conceito de imposto avançadas pelo Provedor de Justiça (prestação definitiva, legal, 

obrigatória, de carácter não sancionatório), ou determinar os precisos contornos da «entidade» a 

que se refere o art. 6.º da Lei n.º 62/98”. De facto, é indiferente, na opinião dos juízes 

conselheiros, se a quantia é caracterizada rigorosamente como um imposto ou como uma 

receita coativa parafiscal. O que verdadeiramente releva é que deve ser tratada, do ponto de 

vista jurídico-constitucional, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do art. 103.º da CRP, que 

determina caber à lei estabelecer todo o enquadramento quanto à incidência, taxa, benefícios 

fiscais e garantias dos contribuintes. 
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 No seguimento do supradito, é a lei que deve definir a “taxa do imposto”, não podendo 

aquela definição ser levada a efeito, como previa o n.º 1 do art. 3.º da Lei n.º 62/98, por 

despacho ministerial ou, conforme o n.º 2 do mesmo inciso, mediante acordo. Assim, decidiu o 

Tribunal declarar inconstitucional, com força obrigatória geral, as normas do art. 3.º. 

 Quanto ao art. 4.º, referente ao modo de atribuição de isenções, o Provedor de Justiça 

defendeu que o processo colidiria com o disposto no n.º 2 do art. 103.º da CRP, que exige que 

os benefícios fiscais sejam determinados por lei. De facto, a atribuição a despachos ministeriais 

da incumbência de proceder à definição dos sujeitos abrangidos pela isenção tributária, poderia, 

com propriedade, colocar dúvidas atinentes à constitucionalidade de uma norma assim redigida.  

Sucede que o Tribunal preferiu uma outra linha de raciocínio, ao consignar uma 

interpretação que iria no sentido de considerar que o objeto de despacho seria a mera 

verificação, no caso concreto, dos pressupostos que dão lugar à isenção, v.g. o interesse público 

relevante dos projetos aos quais se destinassem os equipamentos e suportes adquiridos. Os 

despachos governamentais não procederiam, portanto, no sentido de definir os elementos 

essenciais da isenção, mas apenas lhe veriam atribuída a tarefa de densificar o conceito de 

“interesse público”, como causa justificativa da sua concessão. Pelo que, e apesar de a norma 

se apresentar ambiguamente redigida, se conclui que a lei operava, com densidade bastante, os 

critérios atributivos da isenção tributária, sendo que desconformidade alguma face à CRP seria 

de apontar neste particular. 

 Por fim, e quanto ao n.º 4 do art. 5.º, apesar de num primeiro esgar se poder esboçar 

que o inciso em análise conferiria aos acordos a competência para regular os modos de 

cumprimento das obrigações previstas na lei, não foi nesse sentido que o Tribunal levou a cabo 

a sua interpretação. Sem embargo de a lei dispor que “serão celebrados acordos entre as 

entidades interessadas no procedimento, que regularão os modos de cumprimento das 

obrigações previstas na presente lei”, o Tribunal considerou que o modo de cumprimento se 

delineava de forma suficiente nos n.ºs 1 e 2 do art. 5.º e que o n.º 4 se limitaria a detalhar a 

relação entre fabricantes e importadores e pessoa coletiva e entidades interessadas, que, neste 

seguimento, se veriam legalmente acreditadas para celebrar acordos.  

Assim, e tendo em conta que apenas as relações internas daquelas entidades sairiam 

reguladas em virtude dos acordos estabelecidos, jamais a segurança jurídica dos contribuintes 

poderia ser, por qualquer modo, beliscada. Mais que isso, a posição e interesse dos 

contribuintes achar-se-iam inafetados, tal como não se colocaria a questão da violação do 
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princípio da não retroatividade das leis tributárias, já que os acordos não pretenderiam fixar o 

montante da quantia nem a forma pela qual se levaria a cabo o seu pagamento. Decidiu o 

Tribunal, tendo em conta o sobredito, pela não declaração de inconstitucionalidade da norma 

discorrida. 

 

 

 

4. Tomada de posição 

 

 Como fica bom de ver da análise precedente, qualificar juridicamente a quantia em 

apreço é tarefa labiríntica por via de ser esta uma figura sui generis, que dificilmente integra 

qualquer uma das classificações supracitadas, sem que logo se abram portas à crítica e se 

arreiguem apreciações controvertidas. De facto, a quantia que neste trabalho se analisa, não 

pode ser inserta em qualquer categoria tributária inequivocamente, desde logo por convocar 

caracteres que tanto a aproximam do Direito Tributário como a apartam de uma concreta 

integração num tributo particular.  

Aliás, conforme se relatou, nem o próprio TC a qualificou de modo claro, preferindo 

escudar-se numa quasi classificação, ao situá-la na categoria das figuras tributárias, mas 

remetendo-a para uma espécie de tributo cuja natureza não é especificada. Todavia, e apesar de 

não dar o passo no sentido da clarificação iniludível da questão, o Tribunal não teve dúvidas em 

colocá-la, a par de outras figuras cuja natureza se mostra controversa, v.g. a taxa de radiodifusão 

ou a estampilha da Liga dos Combatentes262, sob o regime dos impostos.  

São contundentes as ordens de razão vertidas no acórdão: “não é preciso proceder a 

mais indagações sobre a sua exata natureza. Designadamente, é indiferente, na perspectiva do 

Tribunal a qualificação precisa da figura em causa como imposto ou como realidade situada no 

domínio da «parafiscalidade», tratando-se, de qualquer modo, de um tributo que deve ser objeto 

do tratamento jurídico-constitucional reservado aos impostos”. 

 Arriscamo-nos a sustentar que tomamos como nossa a “indiferença” denotada pelo 

Tribunal. Por um lado, e desde logo, porque qualquer classificação que se tentasse concretizar, 

sempre congregaria lapsos, lacunas e imperfeições e nunca se faria acompanhar do merecido 

rigor exigido pela ciência jurídica. Por outro lado, por via da desnecessidade prática de tal ensejo, 

                                                
262 Vide os acórdãos n.ºs 307/99 e 143/02, respetivamente. 
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desde que se consiga, como consegue, a recondução da figura a um concreto regime legal 

tributário. Delineia-se, assim, a natureza jurídica desta peculiar figura. Destarte, e concluindo 

finalmente, apesar de não se tratar de um verdadeiro imposto, a quantia por compensação 

equitativa é, indubitavelmente, uma figura tributária, cujo regime se deve aproximar do dos 

impostos.  
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CAPÍTULO II 

Caracterização da Relação Jurídica Tributária263  

 

 

 

1. Para um conceito de relação jurídica tributária 

 

A relação jurídica tributária é um vínculo de natureza jurídica estabelecido entre o credor 

de um tributo e o seu devedor. Na caracterização de ANTONIO BERLIRI trata-se de “uma relação 

complexa, resultante de um conjunto de obrigações tributárias, atuais ou eventuais, derivada de 

uma situação-base, bem como dos direitos, potestades e deveres dela decorrentes264”. Desde 

logo, duas notas devem ser apontadas. Primeiramente, o credor do tributo é, grande parte das 

vezes, o Estado, embora possa não ser. Lembremo-nos, a propósito, do caso das taxas de 

propina pagas às universidades, ou dos pagamentos devidos às autarquias em relação aos 

tributos municipais. E, em segundo lugar, deve ser trazida à colação a multiplicidade de 

intervenientes na relação, que não apenas credor e devedor v.g. as entidades terceiras obrigadas 

a deveres de retenção na fonte. 

Daqui se denota que aquela relação jurídica tem natureza obrigacional, na medida em 

que certa pessoa, o sujeito passivo, tem perante outra, o credor tributário, a obrigação de 

pagamento da prestação. Contudo, e tendo em conta o já supradito, a relação pode não se 

reduzir ao binómio sujeito ativo – sujeito passivo, podendo verificar-se a convocação de terceiros, 

consubstanciando-se assim uma relação que, além de obrigacional, é verdadeiramente 

complexa. Mais que isso, as obrigações que lhe estão subjacentes, podem não se reduzir 

                                                
263 Qualificada a quantia de compensação equitativa como uma figura tributária, importa caracterizar a relação jurídica estabelecida entre o 

credor do tributo e o seu devedor. Convirá sublinhar os seus caracteres identificativos, assim como os seus elementos constitutivos, levando por 

diante o labor de enquadrar, na teoria geral da relação jurídica tributária, o tributo de que nos ocupamos neste trabalho, mormente por via da 

análise dos seus sujeitos, objeto, facto e garantia. 

264 BERLIRI, Antonio, Corso Instituzionale di Diritto Tributario, Milão, Giuffrè, 1974, p. 150.	
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apenas e só a vínculos de pagamento, mas a outros, acessórios, como o dever de emissão de 

fatura ou o de manutenção de contabilidade organizada. 

Por fim, a finalidade da relação jurídica tributária tem, incontestavelmente, natureza 

publicista, na medida em que a arrecadação de receitas se destina à satisfação de bens 

públicos, pelo que aquela relação se subordina aos princípios e regras de Direito Público. Daqui 

decorre importante particularidade de que urge dar conta no recorte do estudo que aqui se 

elabora: o carácter ex lege da relação. Significa isto que é criada pelo Direito, constituída e 

desenvolvida por impulso normativo, não se admitindo quaisquer obrigações criadas por 

convocação da vontade. Nesta medida, o montante, o modo de pagamento, o prazo e o lugar de 

cumprimento, toda a amálgama de vetores do tributo, devem ser legalmente definidos. 

 

 

 

2. Os elementos constitutivos 

 

2.1 Os sujeitos 

 

O art. 15.º da LGT estabelece que “(a) personalidade tributária consiste na 

suscetibilidade de ser sujeito de relações jurídicas tributárias”. Pelo que cabe indagar se a 

personalidade tributária depende da personalidade jurídica em termos civilísticos, pois que no 

caso de assim ser, apenas as pessoas em relação às quais se verifiquem os pressupostos da 

personalidade jurídica civil poderão ser consideradas para efeitos tributários. Quanto a esta 

questão, deve adiantar-se desde já que a resposta ao problema é negativa: se assim fosse 

assistir-se-ia a uma solução inaceitável, que conduziria a injustiças na tributação e à fuga 

generalizada ao pagamento tributário. Desta feita, opera-se uma desconsideração da 

personalidade jurídica civil.  

Ora, para o que nesta sede mais releva, tem-se que serão suscetíveis de ser sujeitos 

passivos de relações jurídicas tributárias todas as pessoas com personalidade tributária, mesmo 

as entidades desprovidas de personalidade jurídica265, mormente as pessoas coletivas, ainda que 

o seu ato de constituição seja inválido, ou as sociedades comerciais ou civis sob a forma 

comercial, anteriormente ao registo definitivo. Nesta medida, será a junção do facto e da lei, 

                                                
265 Vejam-se as alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 2.º do CIRC. 
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única e exclusivamente, a determinar o nascimento da obrigação tributária, e, 

consequentemente, a determinar a entidade com personalidade tributária para proceder ao 

pagamento.  

 

 2.1.1 O sujeito ativo 

 

Pode ler-se no n.º 1 do art. 18.º da LGT que “(o) sujeito ativo da relação tributária é a 

entidade de direito público titular do direito de exigir o cumprimento das obrigações tributárias, 

quer diretamente quer através de representante”. Ora, numa tentativa de densificação do 

nebuloso conceito oferecido pela norma geral, socorremo-nos do desdobramento da titularidade 

ativa da relação em sentido amplo, operado por CASALTA NABAIS
266. Assim, e desde logo, cabe 

naquele conceito o poder tributário para criar, estabelecer, inventar tributos, e propor a sua 

disciplina essencial. A competência tributária, por seu turno, localiza-se na relação administrativa 

fiscal, ou seja, na administração e gestão de impostos, mormente no que diz respeito à 

liquidação e cobrança267. Por fim, a capacidade tributária ativa consiste na titularidade do crédito 

do imposto e demais direitos tributários. 

Cabe, nesta medida, questionar quem é o sujeito ativo da relação jurídica tributária, ou, 

noutras palavras, o credor da prestação. Destarte, o sujeito ativo será “a entidade a favor de 

quem revertem os benefícios desse cumprimento, podendo até suceder que a entidade que 

exige o cumprimento e a entidade que beneficiaria com esse cumprimento não sejam a mesma 

pessoa268”.  

Ora, recortado o conceito, cumpre verificar quem pode, à luz do ordenamento jurídico 

português, ser credor tributário. Neste sentido, estabelece o art. 18.º da LGT, já anteriormente 

citado, que naquela categoria se integra sempre uma “entidade de direito público”. Do que se 

apreende que qualquer entidade de Direito Público por natureza, pertencente à Administração 

direta (quando o interesse púbico é prosseguido pelo Estado e respetivos serviços integrados) ou 

indireta (quando a prossecução daquele interesse é entregue a outras pessoas coletivas de 

Direito Público como Autarquias e Institutos) pode ser titular de personalidade tributária ativa. 

Acresce que também as entidades de Direito Público por atribuição (nos casos em que entes 

                                                
266 CASALTA NABAIS, José, op. cit., p. 250 e ss.. 

267 Competência tributária que, como já se deu voz neste trabalho, se reparte entre privados e Administração, num verdadeiro processo de 

privatização da relação jurídica tributária.  

268 FREITAS DA ROCHA, Joaquim, Apontamentos de Direito Tributário (a relação jurídica tributária), Braga, AEDUM, 2012, p. 19. 
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privados gerem serviços públicos, maioritariamente por via de contratos de concessão) podem 

ser incluídos naquela categoria. 

Levado a cabo o enquadramento conceptual quanto aos requisitos que determinada 

entidade deve cumprir, no sentido de poder integrar a categoria de titular de personalidade 

tributária ativa, cumpre proceder à identificação e definição da entidade à qual é atribuída aquela 

titularidade no âmbito do esquema de compensação equitativa e inferir da conformidade de tal 

definição com o primeiro enquadramento. 

Quanto ao sujeito ativo na relação jurídica tributária estabelecida com o pagamento do 

tributo de compensação equitativa, e conforme o vertido no ponto precedente, a titularidade ativa 

pertence à entidade em favor de quem revertam os benefícios do cumprimento, sendo aferida 

com base no disposto no art. 18.º da LGT. Ora a definição fornecida pelo citado dispositivo, 

oculta traços complexos sob uma capa de aparente simplicidade. Conforme denota SÉRGIO 

VASQUES, aquela complexidade verifica-se “primeiro, em virtude dos fenómenos de intermediação 

hoje em dia associados à liquidação e cobrança de um sem-número de tributos públicos, 

segundo, pela imensa heterogeneidade das entidades públicas a quem cabe no presente esse 

«direito de exigir o cumprimento das obrigações tributárias»269”.  

Cumpre, portanto, proceder à identificação da pessoa ou pessoas beneficiárias. Neste 

seguimento, o art. 6.º da Lei n.º 62/98 estatui que “(a) cobrança, gestão e distribuição da 

compensação equitativa (...) incumbem à AGECOP - Associação para a Gestão da Cópia Privada 

(...)”. Pelo que se infere que é a AGECOP na qualidade de representante das entidades de 

gestão coletiva que beneficia dos montantes arrecadados, e que, assim, se fixa como sujeito 

ativo da relação jurídica.  

A natureza desta entidade sempre causou erguido cetiscismo, apesar de aparentar 

aproximar-se da figura da pessoa coletiva de utilidade pública. Nesta linha, LUIZ FRANCISCO 

REBELLO escreve de modo mordaz, referindo: “convém dissipar um mal-entendido, se é que não 

se pode falar mesmo de preconceito – um dos vários preconceitos – que por vezes persiste em 

relação às sociedades de autores. Não falta, com efeito, quem veja nelas meras agências de 

cobrança de direitos, qualquer coisa de semelhante a uma repartição fiscal, com todas as 

conotações antipáticas que isso implica… Isto é tanto assim que por vezes, mesmo, chega a 

                                                
269 VASQUES, Sérgio, Manual de Direito Fiscal, Lisboa, Almedina, 2011, p. 321-322. 
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falar-se no direito de autor como uma «taxa » ou, até, um «imposto »270. E, no entanto, nada 

mais errado. As sociedades de autores desempenham uma função eminentemente sócio-

cultural, e essa é aliás a sua razão de ser mais poderosa e intrínseca271”. 

Ora, como devem então encarar-se as sociedades de gestão coletiva de direitos de 

autor? Desde logo, é certo que o desenvolvimento das tecnologias de informação (e as vincadas 

mutações sociais que lhe surgem associadas) se constitui como um fator transfigurador das 

relações económicas e culturais que vinham caracterizando a sociedade. De resto, e no que ao 

Direito de Autor diz respeito, é evidente (como, aliás, já se evidenciou) que a turbulência 

verificada pode, de facto, dificultar a gestão patrimonial dos bens imateriais por parte dos seus 

legítimos titulares. É neste quadro que se verifica a emergência da gestão coletiva, como meio 

mais adequado para uma plena e adequada mediação entre criadores, titulares de direitos e 

utilizadores.  

Isto posto, e focando novamente o discurso no tema ora em apreço, urge qualificar a 

gestão coletiva de direitos efetuada pela AGECOP, tendo em vista a arrecadação e distribuição 

de compensações equitativas. Em nosso entender, e socorrendo-nos da classificação de OLIVEIRA 

ASCENÇÃO, deve este tipo de gestão ser classificada como forçada272. E assim é, na medida em 

que a gestão coletiva resulta de imposição da lei, sendo normativamente imposta aos titulares de 

direitos. Na verdade, a gestão coletiva operada pela AGECOP, além de resultar de determinação 

legal, manifesta-se “redobradamente forçada”, tendo em conta que a gestão só pode ser 

exercida por essa entidade, atento o facto de a sua base de trabalho se prender com uma 

quantia globalmente fixada. 

Tendo em conta o delineamento efetuado devem versar-se atenções, talqualmente, 

sobre a posição dos titulares perante a entidade representada. Segundo o eminente professor, 

                                                
270 Já tínhamos dado conta, em momento precedente, da ojeriza que Francisco Rebello denota quanto à recondução do Direito de Autor a 

qualquer figura tributária. 

271 FRANCISO REBELLO, Luiz, “Gestão Colectiva do Direito de Autor”, in Gestão Coletiva do Direito de Autor in Direito de Autor: Gestão e Prática 

Judiciária, Temas de Direito de Autor, Vol. 3, Lisboa, SPA, 1989, p. 67.	

272 Na doutrina do professor lisboeta, a gestão coletiva pode ser classificada de dois modos distintos. Como discricionária, quando o titular de 

direitos não é constrangido a recorrer à gestão coletiva, confiando-a a uma qualquer entidade por considerar ser sua conveniência assim 

proceder. Ou, ao invés, como necessária. Neste caso será forçosa se o recurso à gestão coletiva, sendo embora juridicamente livre é, todavia, 

imposto pela impossibilidade ou dificuldade prática de a gestão ser assegurada pelo próprio titular. Se, porém, a necessidade de gestão coletiva 

resulta de imposição legal ter-se-á como forçada. Veja-se, para mais desenvolvimentos, OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “Síntese dos Trabalhos e 

Perspectivas Futuras”, in Gestão Colectiva do Direito de Autor e Direitos Conexos no Ambiente Digital, Lisboa, Ministério da Cultura, 2001, p. 273 

e ss. e OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Lisboa, Almedina, 2001, p. 292 e ss.. 
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os titulares são “beneficiários de uma remuneração coletiva273”274. Nas suas palavras “(a) 

entidade de gestão colectiva recebe por toda uma categoria; a remuneração pertence assim a 

todos os membros dessa categoria, e não apenas aos membros e representados do ente de 

gestão. O titular de direitos que não se inscreveu ou não deu representação não deixa de ter jus 

a uma quota dessa quantia275”. 

 

2.1.2 O sujeito passivo 

 

O sujeito passivo convoca, à semelhança do sujeito ativo, copiosos e distintos conceitos. 

Desde logo, pela amplitude do termo, há que o distinguir de noções diversas. Assim, não se 

confunde com a conceção de contribuinte, este último a pessoa que sofre a ablação ou 

desfalque patrimonial resultante da tributação. Naquela definição podem ainda recortar-se o 

contribuinte de direito, ou seja, aquele em relação ao qual se verifica o pressuposto de facto do 

imposto, e o contribuinte de facto, aquele que suporta economicamente o tributo. Assim, não 

será considerado sujeito passivo o mero contribuinte de facto, que vê ser repercutido o encargo 

financeiro resultante da tributação na sua esfera patrimonial. 

Por seu turno, o conceito de sujeito passivo biparte-se em sujeito passivo direto, 

entendido como aquele em relação ao qual se verifica o facto tributário, e em sujeito passivo 

indireto, que, apesar de não ter com o facto uma direta relação, será, ainda assim, chamado ao 

cumprimento de obrigações tributárias. Da conceptualização assim efetuada, e clarificados 

conceitos afins da figura do sujeito passivo, deve este último ser definido como a pessoa ou 

entidade adstrita ao cumprimento de obrigações tributárias, principal ou acessórias. 

Cabe, no seguimento do supradito, indagar de quem pode ser adstrito ao cumprimento 

tributário. Assim, deve ser trazido à colação o conceito de capacidade tributária, cuja disciplina 

jurídica consta do art. 16.º da LGT. Ora, corresponde aquela figura à medida de direitos e 

vinculações tributárias que determinada pessoa pode exercer pessoal e livremente, valendo, a 

este propósito, o princípio da equiparação. Significa isto que, e em princípio, terão capacidade 

tributária as pessoas ou entidades detentoras de personalidade tributária. Pelo que, e em 

conjugação com o vertido no inciso supracitado, infere-se da possibilidade de qualquer pessoa 

                                                
273 Não dissertaremos novamente sobre uma caraterização que já tivemos oportunidade de criticar.	

274 Quanto à posição dos titulares perante as sociedades de gestão coletiva, três situações há a distinguir na classificação do autor: posição de 

associado ou membro, posição de mero representado e posição de beneficiário de uma remuneração coletiva. 

275 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito de Autor e Direitos Conexos, Lisboa, Coimbra Editora, 1992, p. 281.	
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ser suscetível de ser sujeito passivo numa relação jurídica tributária, ainda que menores, 

interditos e inabilitados, desde que, quando não possam exercer pessoal e independentemente 

os seus direitos e deveres, aqueles sejam exercidos pelos seus legais representantes. 

 Desenhado o quadro definitório geral no que concerne à figura do sujeito passivo, 

cumpre perceber, por discorrência do texto da lei, quem são, especificamente em relação ao 

tributo que neste trabalho curamos de decompor, os sujeitos passivos da relação jurídica 

tributária estabelecida em sua virtude. Nesta linha, pode ler-se no art. 2.º da Lei n.º 62/98 que 

“(c)om vista a beneficiar os autores, os artistas intérpretes ou executantes, os editores e os 

produtores fonográficos e videográficos, uma quantia é incluída no preço de venda ou 

disponibilização (...)”. Por seu turno, reza o n.º 1 do art. 5.º que “(a) responsabilidade pelo 

pagamento das compensações equitativas fixadas pela presente lei incumbe ao primeiro 

adquirente dos aparelhos e suportes em território nacional, desde que estes não se destinem a 

exportação ou reexportação”, acrescentando o n.º 2 do mesmo normativo que “(a) 

responsabilidade pela cobrança e entrega à entidade gestora (...) incumbe aos fabricantes 

estabelecidos no território nacional e aos importadores”. Por fim, o n.º 5 estatui que os 

fabricantes e importadores comunicam semestralmente, à IGAC e à AGECOP, informações 

relativas aos aparelhos e suportes vendidos, assim como o montante de compensações 

cobradas. 

 Ora, conforme se expôs supra, os sujeitos passivos são as pessoas adstritas ao 

cumprimento das obrigações tributárias, tanto a principal como as acessórias. Nesta linha, o 

primeiro adquirente em território nacional, é o sujeito passivo obrigado ao cumprimento da 

obrigação principal, ou, noutras palavras, é a pessoa ou entidade obrigada ao pagamento do 

tributo. Sucede que o primeiro adquirente, na maioria dos casos o importador ou grossista, ao 

proceder ao pagamento do tributo, opera, a jusante, uma repercussão do valor pago no preço 

dos aparelhos e suportes. Nesta linha, acabará por ser o consumidor a suportar o desfalque 

resultante da tributação, apesar de tal não estar previsto na norma de incidência tributária. 

Destarte, o consumidor fixa-se como o contribuinte de facto, apesar de o contribuinte de direito 

ser, como já se deu voz, o primeiro adquirente em território nacional. 

 Todavia, o primeiro adquirente não é o único sujeito passivo a figurar na relação 

tributária. Na verdade, os fabricantes e importadores estão legalmente incumbidos, como bem 

se retira dos incisos supracitados, de uma miríade de obrigações acessórias, v.g. comunicação 

das transações efetuadas às entidades envolvidas e cobrança e entrega dos tributos 
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arrecadados. Pelo que se firmam outrossim como sujeitos passivos, desta feita afetos ao 

cumprimento de obrigações acessórias da obrigação principal. 

 Questão pertinente que deve aqui ser trazida à colação prende-se com a nacionalidade 

do sujeito passivo. Ora, na sua primeira versão, na redação conferida pelo DL n.º 63/85 de 14 

de Março, o CDADC dispunha no n.º 1 do art. 83.º que a quantia se destinaria a “beneficiar os 

autores e os artistas nacionais”. Assim, a lei apenas admitia a compensação dos agentes 

culturais portugueses, solução de todo em todo inaceitável, por bulir com o princípio plasmado 

no art. 5.º da Convenção de Berna que estatui que “(o)s autores gozam, no que respeita às 

obras pelas quais são protegidos em virtude da presente Convenção, nos países da União que 

não sejam os países de origem da obra, dos direitos que as leis respetivas concedam 

actualmente ou venham a conceder posteriormente aos nacionais, bem como dos direitos 

especialmente concedidos pela presente Convenção”.   

Ora, a Lei n.º 114/91 veio suprimir aquela restrição em função da nacionalidade, pelo 

que, indubitavelmente, a lei atual consagra o direito á compensação equitativa também aos 

artistas estrangeiros. Cabe então cogitar acerca do processo segundo o qual é levado a cabo tal 

desiderato. Pois bem, há a referir que quanto a esta questão, e apesar do desaparecimento da 

restrição, a lei falha rotundamente na concretização material ao não introduzir os comandos 

necessários para que se dê efeito à queda daquele óbice. Não temos notícia de qualquer 

protocolo celebrado entre entidades representativas de artistas estrangeiros e entidades 

portuguesas. Pelo que, um artista estrangeiro não goza de mecanismo algum por forma a auferir 

valores referentes à compensação equitativa, de modo que os montantes percebidos por conta 

da reprodução de obras estrangeiras se constituem como receita (sobre a qual concebemos, no 

mínimo, uma cética conceção) da AGECOP, sem qualquer razão que a justifique. 

 

 

 2.2 O objeto 

 

  2.2.1 O objeto imediato 

 

 O objeto imediato da relação jurídica tributária constitui-se como o conjunto de direitos e 

vinculações que integram aquela relação, reconduzindo-se às prestações às quais os diferentes 

sujeitos se encontram obrigados. Dos vínculos passíveis de serem recortados na relação 
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obrigacional, deve, desde logo, destacar-se o vínculo principal, estabelecendo o art. 30.º da LGT, 

a este respeito, que integram a relação jurídica tributária o crédito e a dívida tributários. Este é o 

vínculo principal, que compõe o objeto imediato, e que redunda na principal obrigação do sujeito 

passivo: o pagamento. Contudo, aquele objeto comporta igualmente vínculos acessórios, 

materializados na miríade de obrigações que impendem sobre os diversos sujeitos passivos, 

sejam elas de natureza pecuniária (como a dedução ou reembolso de tributo) ou não pecuniária 

(como o dever de emissão de fatura). 

Ora, no que ao objeto imediato da relação jurídica estabelecida em virtude do tributo por 

compensação equitativa concerne, é possível denotar um feixe de vínculos que compõem o seu 

objeto imediato. Assim, e desde logo, o vínculo principal, previsto no n.º 1 do art. 5.º da Lei n.º 

62/98: “(a) responsabilidade pelo pagamento das compensações equitativas (...) incumbe ao 

primeiro adquirente”. São de exortar, contudo, ainda diversos vínculos acessórios, 

complementares e coordenadores do primeiro.  

Desde logo, o dever de celebração de acordos. Neste sentido vai o disposto no n.º 3 do 

art. 3.º, ao estabelecer que “em ordem a permitir a sua correta exequibilidade, devem as 

entidades públicas e privadas que utilizem, nas condições supramencionadas, aparelhos que 

permitam a fixação e a reprodução de obras e prestações, celebrar acordos com a entidade 

gestora referida no número anterior” e o n.º 4 do art. 5.º que estatui por sua vez que “são 

celebrados acordos entre as entidades interessadas no procedimento, que devem regular os 

modos de cumprimento das obrigações previstas na presente lei”. 

No que respeita à atribuição de isenções, os sujeitos passivos encontram-se ainda 

obrigados a um conjunto de ações, para delas poderem beneficiar, nomeadamente a emissão e 

apresentação de declarações previstas no n.º 2 do art. 4.º. Por fim, devem ainda ser apontados 

os deveres acessórios constantes do art. 5.º, que atribuem a responsabilidade pela cobrança e 

entrega das compensações equitativas aos fabricantes estabelecidos no território nacional e aos 

importadores, por pagamento trimestral, mediante depósito em conta bancária a favor da 

AGECOP, e nos termos do n.º 5 do mesmo preceito, o dever de prestação de informações, 

mormente quantidades vendidas, preços praticados e compensações arrecadadas. 
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2.2.2 O objeto mediato 

 

 O objeto mediato da relação jurídica tributária prende-se com o quid ou o bem a que se 

referem os diferentes direitos e vinculações. Pelo que se reconduz, perfunctoriamente, à quantia 

que o sujeito passivo deve pagar ou ao específico documento que deve apresentar.  

 Da breve enformação encetada, imediatamente se retira que sempre seria repetitivo 

aludir, nesta sede, ao objeto mediato referente aos vínculos acessórios, no âmbito da 

compensação equitativa, já que dele já se deu voz no ponto precedente. Quanto ao vínculo 

principal, o seu quid vem vertido na tabela anexa à lei n.º 62/98, que estabelece os valores 

tributários a pagar em relação aos diferentes tipos de equipamentos e suportes. 

 

 

2.3 O facto 

 

2.3.1 O facto constitutivo 

 

O nascimento da relação jurídica tributária é desencadeado pelo facto constitutivo, no 

seio do qual é possível identificar dois componentes distintos: um facto real e concreto e uma 

norma que o preveja como apto a desencadear efeitos jurídico-tributários276. Assim, reconhecer-

se-á no facto tributário o aspeto material, espacial, temporal e quantitativo, não bastando, 

contudo, a sua mera verificação ainda que acompanhado daqueles circunstancialismos. 

Necessário se torna que surja aliado da competente previsão normativa em norma de incidência 

(no caso dos impostos e contribuições especiais, vertida em lei e no caso das taxas, em 

qualquer instrumento normativo). 

 Cumpre, nesta sede, extrair das normas reguladoras da compensação equitativa o facto 

constitutivo que se firma na génese da relação jurídica. Neste sentido, versemos atenções sobre 

o disposto no art. 2.º da Lei n.º 62/98, que estabelece a obrigação de inclusão da quantia no 

preço de venda ou disponibilização de aparelhos e suportes. Tem-se assim que a ocorrência 

fenoménica que desencadeia a relação é o ato de venda dos aparelhos e suportes que permitam 

a fixação e reprodução de obras, prendendo-se o seu aspeto material, precisamente, com 

aqueles aparatos. 

                                                
276 Neste sentido, FREITAS DA ROCHA, Joaquim, op. cit., p. 52. 
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2.3.2 O facto extintivo 

 

O facto extintivo firma-se como uma ocorrência cujos efeitos vão precisamente no 

sentido oposto daqueles desencadeados pelo facto constitutivo. Assim, a sua principal 

repercussão jurídica é a extinção das obrigações que gravitam em torno da relação jurídica 

tributária. Sucede que aqueles factos extintivos tanto podem decorrer de comportamentos 

voluntários do sujeito passivo, como podem não ter na sua base qualquer ação deste último, 

mas antes, e ao invés, meros factos ou atos externos. Assim, os factos extintivos dependentes de 

um comportamento positivo do sujeito passivo são, na esteira de FREITAS DA ROCHA
277, o 

cumprimento stricto sensu, ou seja o pagamento, seja ele voluntário (dentro do prazo de 

pagamento) ou coercivo (fora dele), a dação em cumprimento278, a compensação279 e a 

confusão280. Quanto aos factos extintivos não dependentes de qualquer comportamento ou ação 

do sujeito passivo três casos devem ser apontados: a remissão281, a prescrição282 e por fim a 

invalidação283. 

Ora, quanto ao facto extintivo da relação jurídica estabelecida em virtude do tributo por 

compensação equitativa, desembaraçadamente se conclui do exposto no ponto precedente, que 

a grande maioria dos factos extintivos não têm cabimento no esquema de compensação 

equitativa por cópia privada. E assim é, já que o tributo é pago no ato da compra, desde logo 

porque o seu montante é incluído no preço do aparelho ou suporte. Destarte, ao adquirir o 

equipamento sobre o qual incide o tributo, o adquirente despoleta o facto constitutivo mas, 

também, e simultaneamente, o extintivo, pela singela razão de que, com o ato de compra, a 

                                                
277 Cfr. FREITAS DA ROCHA, Joaquim, op.cit., p. 56 e ss.. 

278 Estabelece o n.º 2 do art. 40.º da LGT que “(a) dação em cumprimento e a compensação são admitidas nos casos expressamente previstos 

na lei”. Efetivamente, a dação em cumprimento consubstancia-se como um modo alternativo de cumprimento, apenas admitido em casos 

excecionais, mediante requerimento. 

279 No caso de duas pessoas ou entidades serem, simultânea e reciprocamente, credor e devedor, podendo ter lugar tanto por iniciativa da 

Administração (cfr. o art. 89.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT), como a pedido do sujeito passivo (cfr. o art. 90.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT).  

280 A situação em que a mesma pessoa reúne as qualidades de devedor e credor. 

281 Também designado por perdão: o credor libera o devedor, renunciando à exigência de cumprimento. Evidentemente, a remissão ou perdão 

das dívidas tributárias, dá-se em casos muito excecionais, por via da indisponibilidade da obrigação tributária. Neste sentido lê-se no n.º 2 do art. 

30.º da LGT: “(o) crédito tributário é indisponível, só podendo fixar-se condições para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio da 

igualdade e da legalidade tributária”. 

282 Resultante do decurso do hiato temporal dentro do qual o sujeito ativo pode exercer o seu direito de exigir o cumprimento (o prazo geral 

consta do n.º 1 do art. 48.º da LGT). 

283 Referimo-nos aqui às situações em que o ato tributário é declarado nulo, anulado ou revogado, e deitando o sujeito passivo mão dos 

competentes meios reativos (e sendo a sua pretensão, evidentemente, deferida) a relação jurídica tributária respetiva é considerada extinta.	
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relação jurídica cessa imediatamente. Neste sentido, o único facto extintivo da relação jurídica 

admissível é o pagamento stricto sensu.  

 

 

 2.4 A garantia (enunciação) 

 

 Tendo em conta a natureza coativa dos tributos, bem se compreende que a relação 

jurídica tributária se revista de especiais garantias, por forma a reforçar o direito do credor. De 

facto, é possível delinear um elenco de diversas garantias, tanto substantivas, como adjetivas. 

Desde logo, a garantia geral que se consubstancia no património do devedor284, o que significa 

que, caso o devedor não cumpra a obrigação tributária dentro do prazo de pagamento 

voluntário, o credor pode obter o montante em falta, alternativamente, por via da execução do 

património do devedor285. No entanto, são ainda de destacar outras garantias, especiais, 

nomeadamente a fiança legal286, os privilégios creditórios287, o penhor288, a hipoteca289, a 

retenção290 ou prestação de caução, e ainda as garantias adjetivas, referentes aos meios 

procedimentais e processuais ao dispor do credor tributário.  

 Evidentemente, quanto à questão da garantia da relação jurídica estabelecida no âmbito 

da compensação equitativa, limitamo-nos a breve referência, já que, e como bem se depreende, 

resulta da estrutura sui generis do tributo que não carece o sistema de quaisquer garantias de 

reforço do direito do credor. E assim é, já que o montante a pagar a título de tributo é incluído no 

preço dos suportes e aparelhos, sendo desde logo pago aquando da compra. É desnecessário, 

nesta medida, que o credor seja revestido de especiais formas de garantia: a dívida tributária é 

imediatamente paga, não fazendo sentido trazer à colação figuras como a execução fiscal para 

garantia do seu direito. 

 

 

                                                
284 Veja-se o n.º 1 do art. 50.º da LGT. 

285 Por via do processo de execução fiscal, cujo regime consta dos arts. 148.º e ss. do CPPT. 

286 Vejam-se os arts. 24.º e 28.º da LGT. 

287 São de apontar diversos privilégios reconhecidos no domínio tributário, apesar de ser esta uma figura importada do Direito Civil (veja-se os 

arts. 733.º e ss. do CC), nomeadamente no âmbito do IRS e IRS, previstos nos arts. 111.º do CIRS e 108.º do CIRC, respetivamente, e no 

âmbito do IMI e IMT nos arts. 122.º do CIMI e 39.º do CIMT, respetivamente. 

288 Cfr. o n.º 1 do art. 666.º do CC.  

289 V. o n.º 1 do art. 195.º do CPPT. 

290 Cfr. a alínea c) do art. 50.º da LGT.	
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CAPÍTULO III 

Decorrências Justributárias da Presunção de Prejuízo 

 

 

 

1. Para um breve conceito de presunção  

 

Conforme ficou patente da exposição anterior, a tributação de que nos ocupamos resulta 

de uma verdadeira presunção: presume-se que quem adquire equipamentos e suportes com 

capacidade de memória procederá a cópias privadas de obras protegidas, presumindo-se, de 

igual modo, que essas mesmas reproduções são aptas a causar prejuízo. Destarte, ainda que o 

consumidor nada copie, é sujeito a tributação, pelo que a mera capacidade reprodutiva dos 

equipamentos adquiridos serve de causa bastante para a despoletar. Cabe, nesta sede, versar 

atenções sobre as implicações jurídico-tributárias de um processo presuntivo assim desenhado. 

Ora, uma presunção consubstancia uma verdade hipotética, possível ou aproximada, 

não pretendendo, nessa medida, espelhar uma verdade inegável, incontendível ou apriorística. 

Presunção surge definida, neste sentido, como o “acto de presumir ou de se presumir”, como 

um “julgamento baseado em indícios, aparências” ou como uma “suposição que se tem por 

verdadeira”291. Etimologicamente, deriva do latim praesumptio onis, querendo significar ideia 

antecipada, conjetura, opinião ou crença. 

 Juridicamente, e não decorrendo diretamente da lei tributária uma noção de presunção, 

deve ela ser buscada, por apelo subsidiário, ao Código Civil292. Assim, nos termos do art. 349.º 

do CC, “presunções são ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para afirmar 

um facto desconhecido”. A presunção é, neste sentido, a inferência que a lei ou o julgador faz 

com fundamento num facto demonstrado (base da presunção) para provar um outro facto (facto 

presumido), o qual, por esta via, fica igualmente comprovado: praesumptioni locus est cum 

                                                
291 Cfr. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Tomo I, Círculo de Leitores, 2001. 

292 Por força do comando da alínea d) do art. 2.º da LGT. 



Dimensões Jusautorais e Tributárias da Compensação Equitativa no Âmbito da Cópia Privada 

	

 

184 

veritas alio modo investigari non potest293. Pelo facto de constituírem meios de prova, pela sua 

natureza falíveis e precários, a força presuntiva das presunções pode ser afastada por simples 

contraprova294.  Conforme a ilação seja retirada pela lei ou pelo julgador, a presunção considera-

se, respetivamente, legal ou judicial, procedendo-se ainda, na esteira da tradição romana, à 

diferenciação entre presunções ilidíveis, iuris tantum, ou inilidíveis, iuris et de iure.  

  

 

 

2. As presunções em Direito Tributário 

 

2.1 A verdade material aproximada 

 

Sendo insofismável que o Direito Tributário deve prosseguir a verdade material, o facto é 

que, seja por razões de praticabilidade, seja por razões de eficiência, seja por apelo à 

preocupação de combate a condutas elisivas, não raro o legislador basta-se com um juízo de 

verosimilhança, ou com uma verdade material aproximada, razão pela qual sanciona diversas 

presunções. 

Ora, o art. 73.º da LGT estabelece que “as presunções consagradas em normas de 

incidência tributária admitem sempre prova em contrário”. Neste sentido, fica firmado um 

critério de repartição do ónus da prova, em homenagem à regra geral constante do n.º 1 do art. 

342.º do CC, segundo o qual o ónus sobre os factos constitutivos dos direitos recai sobre quem 

os invoque. Por outro lado, o n.º 1 do art. 75.° da LGT estabelece que o sujeito passivo beneficia 

de uma presunção de veracidade e de boa fé das suas declarações. Destarte fica escusado, em 

princípio, de provar o alegado. 

 

 

 

 

 

                                                
293 Veja-se, neste sentido, ALBERTO GONZÁLEZ, José, Código Civil Anotado, Vol. I, Parte Geral, Lisboa, Quid Juris Sociedade Editora, 2010, p. 

466.  

294 Cfr. PIRES DE LIMA, Fernando e ANTUNES VARELA, João de Matos, Código Civil Anotado, Vol. I., 4.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 

312.	
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2.2 A presunção legal tributária no sistema de compensação equitativa 

 

 Lê-se no n.º 2 do art. 6.º do CIRS: “(p)resume-se que os mútuos e as aberturas de 

crédito referidos na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior são remunerados (...)”. O art. 86.º do 

CIVA estabelece, por seu turno que “(s)alvo prova em contrário, presumem-se adquiridos os 

bens que se encontrem em qualquer dos locais em que o sujeito passivo exerce a sua actividade 

e presumem-se transmitidos os bens adquiridos, importados ou produzidos que se não 

encontrem em qualquer desses locais”. A utilização do vocábulo “presume-se” não concede 

espaço para dúvidas quanto à verificação de presunções legais nos exemplos transcritos. 

 Pelo que cabe indagar se, no caso do tributo de que nos ocupamos, se pode inferir de 

semelhante conclusão apesar de, e em caso de se concluir afirmativamente, a presunção se 

dever buscar sempre de modo velado e não expresso. Assim, e recortando o conceito lapidar 

oferecido pelo art. 349.º do CC, a lei há-de tirar de um facto conhecido para afirmar um facto 

desconhecido, por forma a que se possa sustentar estarmos em presença de uma presunção 

legal.  

Pois bem, no caso do tributo de compensação equitativa, a lei retira de um facto 

conhecido – in casu a compra “(d)e todos e quaisquer aparelhos que permitam a fixação de 

obras” e de todos os “suportes materiais virgens digitais ou analógicos” – a inferência de um 

facto desconhecido – in casu a necessidade de “compensar os titulares de direitos dos danos 

patrimoniais sofridos com a prática da cópia privada”. Ou seja, a lei toma o único facto 

conhecido, a compra de aparatos tecnológicos, para dali presumir que quem adquire aparelhos 

e suportes os usará para fins de reproduções privadas, nessa medida causando um prejuízo. 

Assim, persiste a obrigação de pagamento, mesmo que os adquirentes não procedam a 

quaisquer práticas de reprodução. 

 Ora, apesar de a presunção não se achar expressa, explícita e manifestamente 

consagrada, como o são as vertidas nos exemplos acima dados, não nos parecem restar dúvidas 

de que há razão suficiente para considerar que o sistema de compensação equitativa se baseia 

numa dupla presunção legal: presume-se que o adquirente executará reproduções e que é 

causado um prejuízo aos titulares de direitos.  

Aliás, e convergindo com tal entendimento, vão os argumentos do TJUE: “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 
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privadas com recurso a esses equipamentos e, assim, causaram efetivamente um prejuízo ao 

autor da obra protegida. Com efeito, o Tribunal de Justiça considerou que se presume 

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. Daqui decorre que a mera capacidade destes 

equipamentos ou destes aparelhos para realizar cópias basta para justificar a aplicação da taxa 

por cópia privada, na condição de os referidos equipamentos ou aparelhos serem 

disponibilizados a pessoas singulares enquanto utilizadores privados295”. 

 

 

 

3. O procedimento de ilisão de presunções 

 

Conforme o n.º 1 do art. 64.º do CPPT, epigrafado “(p)resunções”, “o interessado que 

pretender ilidir qualquer presunção prevista nas normas de incidência tributária deverá para o 

efeito, caso não queira utilizar as vias da reclamação graciosa ou impugnação judicial de acto 

tributário que nela se basear, solicitar a abertura de procedimento contraditório próprio”. Pelo 

que, e apesar da consagração do procedimento especial próprio de ilisão, fica patente que 

aquele desiderato pode ser alcançado deitando mão de outras vias, mormente colocando em 

causa o ato tributário que se baseia na presunção. 

O procedimento é instaurado no órgão periférico local da área do domicílio ou sede do 

contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação, mediante petição do contribuinte dirigida 

àquele órgão, acompanhada dos meios de prova admitidos nas leis tributárias, sendo que a 

petição se considera tacitamente deferida se não lhe for dada qualquer resposta no prazo de seis 

meses, salvo quando a falta desta for imputável ao contribuinte296. Caso se verifique uma 

resposta afirmativa da Administração, permitindo ao interessado ilidir a presunção, a tributação a 

que respeita é, eventualmente, afastada.  

Ora, realocando o discurso para a esfera da presunção legal constante das normas 

tributárias respeitantes à compensação equitativa, urge indagar da possibilidade de a afastar 

mediante o procedimento de ilisão de presunções. Afigura-se-nos construtivo, neste processo, 

                                                
295 V. o ponto 32 do acórdão Mechana contra Amazon.com International Sales Inc.. 

296 Cfr. os n.ºs 2 e 3 do art. 64.º do CPPT. 



Parte III – Dimensões Justributárias da Compensação Equitativa por Cópia Privada 

 

	

187 

trazer mais uma vez à colação o acórdão do TJUE Austro Mechana contra Amazon.com 

International Sales Inc.. Nas suas conclusões ficou vertido que  “(o) artigo 5.°, n.° 2, alínea b), 

da 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 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe à legislação de 

um Estado-Membro que aplica sem distinção uma taxa por cópia privada à primeira distribuição 

no seu território, para fins comerciais e a título oneroso, de suportes de gravação suscetíveis de 

servir para reprodução, prevendo, ao mesmo tempo, um direito ao reembolso das taxas pagas 

na hipótese de a utilização final desses suportes não entrar no âmbito de aplicação da referida 

disposição, quando, o que compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, tendo em conta as 

circunstâncias próprias de cada sistema nacional e os limites impostos por essa diretiva, 

dificuldades práticas justificam esse sistema de financiamento da compensação equitativa e esse 

direito ao reembolso é efetivo e não torna excessivamente difícil a restituição da taxa paga”.  

Acrescentou ainda que “(o) artigo 5.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2001/29 deve ser 

interpretado no sentido de que, no quadro de um sistema de financiamento da compensação 

equitativa referida nessa disposição através de uma taxa por cópia privada a cargo de pessoas 

que realizam a primeira distribuição, para fins comerciais e a título oneroso, no território do 

Estado-Membro em causa de suportes de gravação suscetíveis de servir para reprodução, a 

referida disposição não se opõe à previsão de uma presunção ilidível de uso privado desses 

suportes em caso de distribuição destes junto de pessoas singulares, quando dificuldades 

práticas ligadas à determinação da finalidade privada do uso de suportes em causa justifiquem a 

previsão de tal presunção, e, desde que, a presunção prevista não conduza a impor a taxa por 

cópia privada nas hipóteses em que a utilização final desses suportes fica manifestamente 

excluída do previsto nessa mesma disposição”. 

Tem-se, portanto, que é o próprio TJUE a admitir a possibilidade de previsão de uma 

presunção ilidível, em virtude da impossibilidade prática de tributar apenas as utilizações com 

finalidades de reprodução. Contudo, e por forma a cobrir as hipóteses nas quais a utilização final 

não se reconduz a qualquer reprodução privada, deve ser previsto, a par, o competente direito 

de reembolso quanto às compensações equitativas pagas ilegitimamente. Pelo que indaguemos: 

tendo em conta o disposto na lei nacional, será possível ao adquirente de um aparelho ou 

suporte ilidir a presunção que o indicia como causador de prejuízo, e conseguindo-o, fazer atuar 

um direito de reembolso por forma a reaver os montantes pagos a título de compensação 
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equitativa? 

Desde logo, na franca maioria dos casos, a hipótese que aqui se desenha apenas se leva 

a cabo em termos meramente académicos. De facto, não se afigura provável que um privado 

obrigado a pagar um tributo não autonomizado e diluído no preço de um qualquer aparato (e 

que, portanto, pode nem saber que está a suportar), pretendesse deitar mão de um 

procedimento, sempre moroso e burocrático, por forma a reaver a quantia paga, correspondente 

a parte do preço de um suporte ou aparelho. No entanto, e admitindo tal conjetura, não nos 

parece exequível ilidir a presunção respeitante à compensação equitativa. Desde logo, a fatia 

maioritária dos sujeitos passivos pode nem chegar a ter conhecimento que, de facto, procedeu 

ao pagamento de um tributo (atento o encapotamento operado para obtenção da quantia). E 

mesmo que tivesse aquele conhecimento, sempre seria inviável qualquer tentativa de prova por 

forma a afastar a presunção, não se nos afigurando realizável que a ilisão fosse levada a cabo e 

o montante pago respetivamente reembolsado.  

Ponhamos a hipótese de um consumidor privado que adquire um suporte, única e 

exclusivamente para o efeito de salvar os seus trabalhos académicos. Sendo-lhe impossível 

obter, junto da entidade de gestão coletiva, declaração que o isente de pagamento297 (por não 

exercer qualquer atividade profissional de fotógrafo ou arquiteto, que tenha por objeto a 

comunicação audiovisual ou o auxílio de deficientes, por exemplo), vê-se aquele adquirente 

tributado no ato de compra.  

Ora, após tal operação, a lei não prevê mecanismos que permitam ao sujeito passivo 

afastar, a posteriori, a tributação. Destarte, se o adquirente não beneficia de isenção, não tem 

como provar, depois de proceder ao ato de aquisição, que o aparelho ou suporte não se destina 

a fins de reproduções privadas, não se consignando, a par, qualquer direito de reembolso. Pelo 

que se deve concluir que, apesar da indubitável existência de uma presunção legal, a lei não 

confere os meios para uma ilisão exequível, nem estabelece o correspondente direito de 

reembolso. Destarte, e apesar de o TJUE ter já ostentado que as presunções devem ser ilidíveis 

de modo a afastar tributação não devida, a lei nacional coloca-se em clara dissonância com 

aquela orientação ao consagrar uma presunção que pode apenas ser tida como inilidível. 

 

 

                                                
297 Cfr. a alínea a) do n.º 2 do art. 4.º da Lei n.º 62/98. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusões Parciais 

 

 

 

§ A compensação equitativa como um “imposto privado”? 

 

Escreve DIAS PEREIRA “que dificilmente serão concebíveis tributos cujos titulares sejam 

sujeitos privados (autores e outros titulares de direitos). E mesmo que não se entenda que a 

compensação é globalmente um tributo, a afectação de uma percentagem das receitas da 

compensação a um fundo cultural poderá significar a aplicação de uma medida fiscal numa 

remuneração privada, pelo que os autores e outros titulares de direitos serão afinal os seus 

sujeitos passivos. O que, no mínimo, é problemático. Seria importante o legislador fazer opções 

claras e definir à partida, com rigor, que tipo de instrumento está em causa, qual é a sua 

natureza, o que não é questão esdrúxula em termos de regime jurídico298”.  

 Desatendendo aos pontos de discordância, vemo-nos obrigados a destacar, 

parafraseando o eminente professor, que o assunto é, de facto, “problemático”. A acepção da 

compensação equitativa como um tributo não resulta admitida quer pelo legislador quer pelas 

entidades beneficiárias. Não obstante, assoma-se como verdadeiro axioma, tendo em conta o 

estudo precedente, que aponta a sua substância intrinsecamente fiscal, e a atenta dissecação da 

orientação do TC vertida no acórdão n.º 616/2003, que aquela compensação se cifra na família 

do Direito Tributário, mesmo tendo em conta que “(o) instituto suscita as maiores perplexidades, 

                                                
298 DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, “Direitos autorais e acesso à internet: uma relação tensa”, in Direito Autoral e Interesse Público, 

Florianópolis, UFSC, 2010, p. 104-105 (acessível em http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/final_codaip2.pdf, sítio pela 

última vez visitado em Novembro de 2015). 
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pelo caráter tributário ou paratributário de uma taxação indiscriminada em benefício de 

interesses privados299”.  

Ora, o que se pretende com a presente nota final não é questionar se os titulares de 

direitos devem ou não ser compensados por um prejuízo a eles imputado por via das 

reproduções privadas. Aliás, tal entendimento já ficou devidamente ostentado em sede própria. 

O que se coloca, em derradeira linha de análise, é aferir da bondade de um comportamento 

estadual que consiste em munir uma associação híbrida, com atribuições de gestão coletiva, 

mas cujos contornos são, no mínimo, de árduo delineamento, das armas coativas próprias do 

Estado, permitindo-lhe proceder à cobrança de uma quantia com indubitável natureza tributária. 

A magnitude desta questão não pode ser, de modo algum, branqueada. Assiste-se a 

uma tributação baseada numa eventualidade, num risco, cujo dano não é quantificado ou 

demonstrado, por via de presunções que a lei não admite serem ilididas, e cujo produto reverte 

em favor de entes privados. 

 E se é certo que, fruto da mais recente atualização legislativa, se verificará um imediato 

impacto económico, em virtude da repercussão em detrimento do consumidor final que, com 

alto grau de probabilidade, será operada, é outrossim axiomático que aquela repercussão 

negativa se leva a cabo tendo por base um tributo que não cumpre as exigências legais e 

constitucionais previstas neste domínio.  

A compensação equitativa inscreve-se, de facto, numa mudança de paradigma 

indisfarçável: a privatização das funções do Fisco em benefício de entes privados. A atipicidade 

manifesta deste e de outros novos tributos, que adulteram a máquina tributária tradicionalmente 

concebida, deve levar a uma revisão do trilho que, inexoravelmente, se começa a percorrer. Na 

verdade, não servem os tributos o bem comum? 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
299 OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “A Proposta do Ministério da Cultura de Reforma da LDA: As Limitações aos Direitos Autorais”, in Por que 

mudar a Lei de Direito Autoral? Estudos e Pareceres, Florianópolis, Editora Funjab, 2011, p. 124 (disponível em  

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/ebook_porquemudarlda_v3.pdf, pela última vez visitado em Novembro de 2015). 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

 

I. O Direito de Autor, cujos laivos mais distantes se reportam à Antiguidade, sofreu um 

longo e complexo processo evolutivo até se consolidar como uma verdadeira disciplina 

jurídica curadora da tutela das criações intelectuais. 

 

II. Na verdade, tal evolução sempre foi sendo acompanhada de uma tentativa reiterada de 

atribuir àquela disciplina uma qualificação jurídica o mais consentânea possível com as 

suas peculiares características, facto que determinou o advento de teses controvertidas 

quanto ao entendimento da questão. 

 

III. Contudo, e tendo em conta a notória inexatidão da recondução daquela disciplina a um 

mero privilégio, ou a um direito de personalidade ou propriedade, e não podendo negar-

se a separação das faculdades pessoais do autor aquando da divulgação da obra, não se 

afigura erróneo colocar a tónica na prerrogativa patrimonial, afirmando o Direito de Autor 

como um monopólio quanto à exploração económica da obra. 

 

IV. Por via da possibilidade de a obra ser criada por uma multiplicidade de pessoas surgem, 

não raro, dificuldades quanto á identificação do autor, não obstante a lei estabelecer 

presunções tendentes àquela nomeação. 

 

V. Tendo em conta a mudança de paradigma no tocante à visão clássica do criador, o 

Direito de Autor, entendido como um ramo jurídico autónomo, atua nos dias correntes 

como um verdadeiro guardião da relevância económica da obra. 

 

VI. Apesar da preponderante importância económica que podem hoje assumir as obras 

criativas, outros interesses se sobrelevam, justificando a consagração da figura da 

utilização livre, mormente a cópia privada. 

 

VII. O sistema de proteção conferido pelo Direito de Autor assenta na concessão de um 

exclusivo. Sucede que, em virtude dos avanços tecnológicos no domínio das tecnologias 
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da informação e da comunicação, aquele monopólio vem sofrendo, e sofre, cada vez 

mais perturbações. 

 

VIII. Surge, assim, um conflito que não pode sair ignorado: os utilizadores, munidos dos 

meios tecnológicos cada vez mais avançados, em termos de velocidade e memória, 

pretendem um acesso liberalizado, amplo e a baixo custo aos conteúdos, enquanto os 

autores, por seu turno, pretendem o controlo do uso das suas criações, por forma a 

retirar o competente proveito económico. 

 

IX. Face àquele conflito, e levando em linha de conta preocupações públicas, o legislador 

opta por legitimar a utilização das obras, independentemente de autorização do autor, ao 

sancionar as utilizações livres, das quais a cópia privada é exemplo de relevo. Institui, no 

entanto, e em contrapartida, uma compensação equitativa em favor dos titulares de 

direitos. 

 

X. Surge, neste seguimento, o conceito de licença obrigatória, ou, pelo menos, um conceito 

a ele análogo: o autor é obrigado a permitir a utilização, sendo que, e em contrapartida, 

surge a obrigação de o utilizador o “remunerar”. 

 

XI. Ora, é evidente que o sistema de licenças obrigatórias pode pôr em causa a base na 

qual assenta todo o sistema: na verdade, privar o autor do exercício do direito exclusivo 

que, de facto, lhe pertence, de autorizar ou proibir a utilização da obra, constitui, para 

alguns doutrinários, um verdadeiro atentado à substância da tutela jusautoral, pondo 

mesmo em causa a sua existência. 

 

XII. Porém, e tendo em conta o claro conflito de interesses entre, por um lado, aquele direito 

do autor, e por outro, o interesse da comunidade no progresso cultural e científico, que 

poderia sair coartado, considera-se dever pesar mais na balança o prato no qual repousa 

este último. A solução contrária colocaria amarras ao desenvolvimento, sendo certo que 

sempre seria inexequível, num mundo globalizado e em frenética evolução, que se 

ponderasse o consentimento do autor para cada concreta utilização. 
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XIII. É neste quadro que surge uma atualização à lei nacional, avançando o legislador com as 

ordens de razão que o instaram naquele processo: a evolução tecnológica e a 

necessidade de adequação com a Diretiva 2001/29/CE. 

 

XIV. Todavia, em nosso arbítrio, a atualização firma-se como um expediente 

desproporcionado, anacrónico e injusto, baseando-se (falaciosamente) na imposição de 

uma Diretiva que concede um alto grau de discricionariedade aos Estados e que se 

mostra em si mesma falhada e desfasada da era digital. 

 

XV. Neste âmbito, o legislador português ignora o exemplo de outros ordenamentos, como o 

espanhol, que imputa as compensações equitativas a entregar aos autores diretamente 

no Orçamento de Estado, ou como o britânico, que ao mesmo tempo que consagra a 

cópia privada, recusa a previsão de uma compensação por um prejuízo que considera 

mínimo. 

 

XVI. Mais que isso, desconsidera comandos vertidos na jurisprudência do TJUE e no Relatório 

de António Vitorino, como a recusa da previsão de compensação equitativa quando, 

manifestamente, não se verifica qualquer dano, ou a necessidade de previsão de um 

direito de reembolso adequado nos casos de pagamento injustificado. 

 

XVII. Assoma-se ainda que, tendo em conta que a compensação equitativa se forma como 

uma pretensão económica, atribuída aos titulares de direitos, de modo a compensar os 

prejuízos potenciais que possam advir da prática de reproduções privadas, 

independentemente da prova de efetivos danos, mostramo-nos céticos quanto à 

bondade e oportunidade da reforma. 

 

XVIII. Na verdade, defendemos a completa abolição das compensações equitativas, pelo facto 

de as considerarmos inscritas num sistema de rent-seeking ilegítimo. 

 

XIX. Aliás, a figura de que nos ocupámos neste estudo, reveste-se de nebulosa configuração 

jurídica, tanto que a sua qualificação é também motivo de acesa querela doutrinária. 
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XX. Nesta medida, teses se perfilam que reconduzem aquela quantia a uma figura situada 

fora do contexto tributário, seja uma remuneração, uma indemnização por prejuízos, ou 

uma restituição por enriquecimento sem causa. 

 

XXI. Apesar do supradito, consideramos que a quantia de compensação equitativa se 

compõe, inelutavelmente, como uma figura tributária, mesmo admitindo que se 

levantam óbices quanto a uma concreta qualificação. 

 

XXII. Se é certo que a natureza de taxa deve, desde logo, ser afastada, por não lhe ser 

atribuível caráter bilateral, a verdade é que a recondução à figura do imposto se mostra 

talqualmente intrincada, tendo em conta a sua peculiaridade e singularidade. 

 

XXIII. Contudo, e ancorados na argumentação do Tribunal Constitucional, que foi também 

chamado à resolução do problema, consideramos que deve a sua disciplina jurídica ser 

reconduzida ao regime dos impostos, evidentemente mais garantístico que o das taxas. 

 

XXIV. Sendo esta uma figura tributária, não devem restar dúvidas que ao seu pagamento 

subjaz uma relação jurídica tributária, não descurando, contudo, que atenta a supradita 

singularidade, alguns elementos daquela relação não se verificam, ou quanto muito, se 

verificam mitigados. 

 

XXV. Destarte, e a título de mero exemplo, se não se delineiam dúvidas de que o sujeito ativo 

da relação é a AGECOP, e que o vínculo principal no que ao objeto diz respeito é a 

responsabilidade pelo pagamento das compensações equitativas, não se mostra já 

crível, ao invés, que à relação jurídica subjaza qualquer garantia. 

 

XXVI. Facto inconcusso é a existência de uma verdadeira presunção que enforma toda a 

relação jurídica tributária, na medida em que a lei retira uma ilação de um facto 

conhecido para afirmar um facto desconhecido. 

 

XXVII. Assim, infere da compra de aparelhos e suportes a realização de reproduções privadas 

e, por essa via, a imputação de um prejuízo aos titulares de direitos. 
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XXVIII. Ora, apesar de o TJUE já ter tido a oportunidade de verter o entendimento de que as 

presunções neste âmbito devem ser ilidíveis, e que deve ser previsto o respetivo direito 

de reembolso, a verdade é que tal orientação não logrou consagração no nosso 

ordenamento. 

 

XXIX. Pelo que, à luz do direito português, não se afigura factível ao sujeito passivo afastar a 

presunção na qual se baseia a tributação, sendo-lhe inviável o acesso ao reembolso do 

tributo pago. 

 

XXX. Defendemos, a final, a abolição de um tributo atípico e ilegítimo que se mostra inscrito 

numa iníqua e cada vez mais visível tendência de privatização da máquina fiscal. 
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