
 

 

O domínio público na fotografia 
 

 
O que é domínio público? Como saber se uma obra está em domínio público? 
Posso usar essa obra livremente? 
 
 
Muitas pessoas me procuram para saber se podem usar uma fotografia ou 
imagem do século passado ou de décadas atrás, perguntando se não está em 
domínio público. Por isso, vou explicar brevemente o que é domínio público e 
quando podemos considerar que a obra se encontra nessa situação. 
 
Já explicamos em outros artigos, aqui mesmo no Portal Photos, o que são os 
Direitos Autorais (http://photos.com.br/direitos-autorais-x-direito-de-
imagem/) e também a sua divisão em direitos patrimoniais e direitos morais 
(http://photos.com.br/direito-moral-e-direito-patrimonial-de-autor/). Pois 
bem, domínio público ocorre quando os direitos autorais de cunho patrimonial 
não incidem mais sobre determinada obra. 
 
Isso significa que a obra pode ser utilizada, comercializada, copiada, editada, 
traduzida, reproduzida, etc., sem a autorização do autor (geralmente seus 
herdeiros) ou do detentor dos direitos autorais sobre a obra. 
 
Vale lembrar que, quando a obra “cai” em domínio público, apenas os direitos 
autorais de cunho patrimonial deixam de existir, os direitos autorais de cunho 
moral ainda permanecem os mesmos e vão permanecer eternamente. 
 
Ou seja, ainda que uma obra esteja em domínio público, deve-se citar os 
créditos, a fonte ou o nome do autor, e jamais será possível alterar essa obra ou 
denegrir o seu conceito. 
 
Mas quando é que uma obra “cai” em domínio público? 
 
Muitos já ouviram falar em 70 anos. Sim, no geral, os direitos autorais 
perduram mesmo por 70 anos. Porém, é importante lembrar que para cada tipo 
de obra, há uma forma de contagem desse período. 
 
Para uma obra literária, musical, de artes plásticas, etc., cair em domínio 
público, temos que observar a contagem de 70 anos, a partir do dia 1º de janeiro, 
do ano seguinte ao da morte do escritor. Por exemplo, se o escritor morreu em 
14/07/1999, então a obra só cairá em domínio público em 1º de janeiro de 2070. 
 
É importante alertar que quando uma obra possui mais de um autor, esse prazo 
conta-se da data da morte do último co-autor sobrevivente. 
 



 

 

Já para as obras audiovisuais e fotográficas, esse prazo se conta a partir de 1° 
de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação, ou seja, não está ligado à 
morte do autor. 
 
Em tempo, vale lembrar que, também pertencem ao domínio público as obras 
de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e as de autor 
desconhecido. 
 
E, por fim, há que se tomar um certo cuidado com obras derivadas. Vou citar 
dois exemplos: 
 

• a fotografia da Monalisa – é bom lembrar que é a obra denominada 
Monalisa que está em domínio público e não as obras derivadas dela. 
Isso quer dizer que você pode ir até o Louvre, fotografar a Monalisa e 
usar essa foto na capa do seu livro. Mas atenção: você não pode pegar a 
fotografia que um outro fotógrafo fez da Monalisa e estampar no seu 
livro, sem a autorização desse fotógrafo, pois a obra que você estaria 
usando é a fotografia e não o quadro que está em domínio público; 
 

• o livro O Pequeno Princípe – todos já ouvimos falar que recentemente 
esta obra caiu em domínio público, mas isto não significa que você possa 
subtrair um capítulo da edição brasileira e copiá-lo no seu site, pois 
fazendo isso vocês estaria utilizando a tradução do livro original e esta 
tradução, como obra derivada, ainda mantém seus direitos autorais, pois 
não caiu em domínio publico. 

 
Assim, espero ter esclarecido alguma coisa sobre domínio público! 


