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NOTA INFORMATIVA SOBRE O PAGAMENTO DE TAXAS À
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES (SPA)
A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) é uma cooperativa de direito privado, sem fins
lucrativos e de utilidade pública, criada para a gestão coletiva do direito de autor, atuando a
mesma nos termos do artigo 73º do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos
(CDADC) e dos seus estatutos.
Desta forma, a SPA gere um conjunto de direitos de autor de, passe o pleonasmo, autores, que
nela se encontram inscritos e que confiaram a esta entidade a gestão das suas obras. Nessa
medida, a SPA não se confunde, por exemplo, com a PASSMÚSICA, a qual se encontra
responsável pela gestão de obras de outros Autores que, por sua vez, se não encontram
adstritos à SPA ou a outra entidade que efetua a gestão dos seus direitos de autor.
Para o efeito e nos termos da Lei (CDADC), a SPA tem publicadas as tabelas de preços para o
pagamento dos direitos dos autores que representa, que são calculadas de acordo com o tipo e
importância da função, características dos locais e entidades promotoras, temporalidade da
utilização e fins a que se destinam. A SPA tem publicadas as tabelas no seu site, as quais
poderão ser consultadas no seguinte link: http://www.spautores.pt/assets_live/11432/spa__tabela_direitos_execu_o_2014.pdf.
Recentemente, foi publicado o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 15/2013, o qual foi
bastante badalado junto da Comunicação Social e, por vezes, foi objeto de interpretações que se
não coadunam com a matéria que se encontra vertida no referido Acórdão. Vejamos:
A questão tratada no acórdão não é sobre a obrigatoriedade de pagar à Sociedade
Portuguesa de Autores os direitos de Autor e os direitos conexos, através da radiodifusão
mas, por outro lado, sobre a amplificação de imagem e som. Ou seja, qualquer comerciante
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que possua qualquer sistema de radiodifusão está sempre obrigado a pagar os direitos de autor
à SPA para poder legalmente difundir imagem e som em qualquer estabelecimento comercial,
conforme supra exposto.
Mais para mais, o Acórdão em questão versa sobre matéria criminal, não considerando como
preenchendo o crime de usurpação de direitos de autor, a amplificação de som e/ou imagem.
Neste sentido, segundo a interpretação do Supremo Tribunal de Justiça que acolhe a doutrina do
Professor Oliveira Ascenção, refere-se que o "princípio fundamental, nesta matéria é o da
liberdade de recepção (...) seria absurdo sujeitar a duas autorizações o mesmo programa, com a
consequente dupla cobrança, na fonte e no destino. Na realidade, quem possuir um receptor
pode utilizá-lo livremente, pois a autorização inicial para radiodifusão abrange já a posterior
recepção". Nesta mesma medida, o STJ depreende que a utilização de aparelhos autónomos de
ampliação de sinal de som ou imagem "não configura uma nova transmissão da obra emitida
pelo organismo de origem, pelo que o seu uso não carece de autorização do autor ou de quem o
represente, não integrando a prática o crime de usurpação.”
Em suma, considera o STJ que só deve ser cobrada a autorização para receber o sinal da
transmissão e não a sua difusão no estabelecimento porque a primeira autorização, tanto inclui a
recepção do sinal, como a transmissão no estabelecimento, desde que não altere o programa ou
conteúdo que se está a difundir. Assim, o explorador do estabelecimento deve a todo o tempo
pagar a licença de recepção e transmissão no estabelecimento. Com cautela, poderá retirar-se
da posição do STJ que, as pessoas que recepcionam o sinal, podem abster-se de pagar
qualquer alteração que façam junto do aparelho receptor e que não altere o conteúdo que
recebe, e consequentemente é transmitido no seu estabelecimento.
Exemplo típico é o caso de se utilizarem colunas no estabelecimento para projetar o som de um
televisor. Aquilo que o STJ vem dizer, então, é que a sua utilização não constitui crime de
usurpação porque tal não configura uma nova utilização (logo, retira-se que, em princípio, não
são devidas taxas além das que são pagas, porque não estamos perante uma nova utilização).
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Todavia, como se vê, a matéria em causa no Acórdão não se prende com a obrigatoriedade de
pagar as taxas devidas pelos direitos de autor mas sim, se é devido um quantitativo (taxa) no
caso de se proceder à amplificação do sinal e se, tal utilização sem esse pagamento, pode ser
configurada como crime de usurpação ou não.
Esta matéria tem vindo a ser alvo de ampla discussão jurisprudencial, sendo que a STA
prometeu recorrer às Instâncias Judiciais Comunitárias no sentido de que, tal posição, não venha
a ter acolhimento na Jurisprudência.
Desta forma, esta avaliação deverá ser realizada casuisticamente por cada comerciante, tendo
em linha de conta as especificidades do aparelho receptor e a forma como se procede à
ampliação do sinal recepcionado podendo sempre, em caso de dúvida, contactar o
Departamento Jurídico da ACISM para mais informações.
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