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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

Com o Projeto de Lei em apreço, os Deputados proponentes pretendem aditar um n.º 2 ao 

atual artigo 47.º do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, de acordo com o qual “Em caso 

de penhora do direito patrimonial do criador da obra, aplica-se o regime fixado no Decreto-Lei n.º 

329-A/95, de 12 de Dezembro para a penhora dos vencimentos, salários ou prestações de natureza 

semelhante.” 

Desta forma, introduzem-se limites à possibilidade de penhora do direito patrimonial do 

criador da obra, uma vez que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 824.º do Decreto-Lei n.º 

329-A/95, de 12 de dezembro (que alterou o Código de Processo Civil), não podem ser penhorados 

dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado. 

Com tal alteração, os autores desta iniciativa afirmam querer “clarificar uma situação que até 

agora suscitava dificuldades (…)”, resolvendo “em definitivo querelas interpretativas nos tribunais”. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A presente iniciativa é apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), no 

âmbito do poder de iniciativa da lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento. Exercer a iniciativa da lei é um dos poderes dos 

deputados [alínea b) do artigo 156.º da Constituição e alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento] 

e um dos direitos dos grupos parlamentares [alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e 

alínea f) do artigo 8.º do Regimento]. 

São observados os requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral [n.º 1 do artigo 

119.º e alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento] e aos projetos de lei, em particular 

(n.º 1 do artigo 123.º do Regimento), o que significa que a iniciativa originária toma a forma de 

projeto de lei, porque é exercida pelos Deputados ou grupos parlamentares, está redigida sob a 

forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto, é precedida de uma 

exposição de motivos e é subscrita por 9 Deputados (o limite máximo de assinaturas nos projetos de 

lei é de 20). 

Não se verifica violação aos “Limites da iniciativa” impostos pelo Regimento nos n.º s 1 e 2 

do artigo 120.º (não infringe a Constituição, define concretamente o sentido das modificações a 
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introduzir na ordem legislativa e não implica aumento das despesas ou diminuição das receitas do 

Estado previstas no Orçamento). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, com as alterações subsequentes, estabelece regras a 

observar no âmbito da publicação, identificação e formulário de diplomas. 

Como estamos perante uma iniciativa legislativa, observadas algumas disposições da 

designada “lei formulário” e caso a mesma venha ser aprovada sem alterações, salienta-se o 

seguinte: 

- Esta iniciativa contém disposição expressa sobre a entrada em vigor, pelo que se aplica o 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da citada lei (“A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao 

da sua publicação”); 

- Será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do n.º 2 

do artigo 3.º da “lei formulário”]; 

- A presente iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, pelo que está em 

conformidade o n.º 2 do artigo 7.º da “lei formulário” e o respeita n.º 1 do artigo 6.º da mesma 

lei, uma vez que altera o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março1, e menciona o número de ordem da alteração 

introduzida que, no entanto, deve ser corrigida tendo em conta que já se verificaram sete 

alterações de redação. (“Altera o artigo 47.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos – Oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março” ou “Procede à oitava 

alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 63/85, de 14 de março”). 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 63/85, de 

14 de Março, na redação dada pela Lei n.º 45/85, de 17 de Setembro, pela Lei n.º 114/91, de 3 de 

Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de 

                                                           
1
 Efetuada consulta à base DIGESTO, verificamos que o Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, sofreu, até ao momento, sete alterações 

de redação. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1985/03/06100/06620689.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1985/03/06100/06620689.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1985/09/21400/29703005.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/09/202A00/46344637.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/09/202A00/46344637.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/11/275A00/63936394.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/11/275A00/63966398.pdf
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Novembro, pela Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto e pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, prevê nos 

seus artigos 46º e 47º que: 

“Artigo 46.º 

Penhor 

1 — O conteúdo patrimonial do direito de autor pode ser dado em penhor. 

2 — Em caso de execução, recairá especificamente sobre o direito ou direitos que o devedor 

tiver oferecido em garantia relativamente à obra ou obras indicadas. 

3 — O credor pignoratício não adquire quaisquer direitos quanto aos suportes materiais da 

obra. 

Artigo 47.º 

Penhora e arresto 

Os direitos patrimoniais do autor sobre todas ou algumas das suas obras podem ser objeto 

de penhora ou arresto, observando -se relativamente à arrematação em execução o disposto no 

artigo 46.ºquanto à venda do penhor”. 

 

Pretende esta iniciativa acautelar a “situação social do titular de direitos autorais dos efeitos 

de uma eventual penhora dos seus rendimentos patrimoniais como criador, de forma a salvaguardar 

as necessidades diárias e regulares do mesmo e do seu agregado familiar com parte dos proveitos 

do seu trabalho”, acrescentando, no artigo 47.º, que, em caso de penhora, se aplica o regime fixado 

no Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro - Revê o Código de Processo Civil. Altera o Código 

Civil e a Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais - para a penhora dos vencimentos, salários ou 

prestações de natureza semelhante. 

 

Nesta legislatura foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma outra 

iniciativa em matéria de “direito de autor”, consubstanciada no Projecto de Lei n.º 118/XII/1.ª (Aprova 

o regime jurídico da Cópia Privada e altera o artigo 47.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos - sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março), retirada a 22 de Março. 

 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, 1963 - Direito de autor. Coimbra: Almedina, 2011. 

415 p. (Manuais Universitários). ISBN 978-972-40-4700-3. Cota: 64 - 652/2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/08/199A00/56585665.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/06400/0189401983.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/12/285A01/00020138.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36617
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Resumo: No capítulo X da presente obra, com o título: “Vicissitudes do direito de autor”, são 

abordadas questões relacionadas com a disposição do conteúdo patrimonial do direito de autor, 

analisando nomeadamente, as situações de oneração do direito de autor, tais como a penhora e o 

arresto do direito de autor. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha e Itália. 

 

ESPANHA 

A Espanha regulou esta questão através do Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 

febrero, onde se determina, no seu artigo 75º, alínea b) do nº 2, que estão sujeitos a retenção os 

salários procedentes da propriedade intelectual. 

Assim, estes rendimentos são equiparados a quaisquer outros vencimentos, salários ou 

prestações de natureza semelhante. 

 

ITÁLIA 

No caso italiano a questão da penhora encontra-se regulada em sede do “Código dos 

Direitos de Autor”, aprovado pela Lei n.º 633/1941, de 22 de Abril - Protezione del diritto d'autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio. 

De acordo com o artigo 111.º do referido diploma: “os direitos de publicação da obra criativa 

e de utilização da obra publicada não podem ser objeto de penhor, apenhoramento e sequestro, 

nem por ato contratual, nem por via de execução forçada, uma vez que são um direito pessoal do 

autor. Podem, por sua vez, ser dados em penhora ou ser penhorados ou sequestrados os 

rendimentos que derivem da utilização e os exemplares da obra, de acordo com as normas do 

código de processo civil.” 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 Iniciativas legislativas 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd439-2007.t1.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd439-2007.t7.html
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#111
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Efetuada consulta à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) não 

apurámos a existência de iniciativas legislativas nem petições pendentes sobre a mesma matéria.2 

 

V. Consultas e contributos 

 Consultas obrigatórias ou facultativas 

Não se afigurando obrigatória a consulta de qualquer entidade ou organismo, poderá a 

Comissão, se assim entender, solicitar parecer à Sociedade Portuguesa de Autores, a quem, nos 

termos de cujos estatutos (alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º), compete “Proceder ao estudo das 

questões jurídicas e económicas relacionadas com a propriedade intelectual, colaborar na evolução 

doutrinal e na elaboração das reformas legislativas (…)”. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

Os elementos disponíveis não permitem avaliar, em concreto, quais os custos com a 

aplicação da presente iniciativa. 

Do ponto de vista jurídico, como consta da análise efetuada no ponto II da presente nota 

técnica, não parece haver violação do princípio designado por “lei-travão”. 

                                                           
2
 Salientamos a retirada do PJL 118/XII (PS) “Aprova o regime jurídico da Cópia Privada e altera o artigo 47.º do Código do Direito de 

Autor e dos Direitos Conexos - Sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março” em 22.03.2012 [DAR II série A 148 XII/1 

2012-03-23 página 3] 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77784d54677457456c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl118-XII.doc&Inline=true

