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CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS 
DIREITOS CONEXOS (versão actualizada) 

 
Artigo 38.º 
Domínio público  
1 - A obra cai no domínio público quando tiverem 
decorrido os prazos de protecção estabelecidos 
neste diploma. 
2 - Cai igualmente no domínio público a obra que 
não for licitamente publicada ou divulgada no 
prazo de 70 anos a contar da sua criação, quando 
esse prazo não seja calculado a partir da morte do 
autor.    
 
Artigo 39.º 
Obras no domínio público  
1 - Quem fizer publicar ou divulgar licitamente, 
após a caducidade do direito de autor, uma obra 
inédita beneficia durante 25 anos a contar da 
publicação ou divulgação de protecção 
equivalente à resultante dos direitos patrimoniais 
do autor. 
2 - As publicações críticas e científicas de obras 
caídas no domínio público beneficiam de 
protecção durante 25 anos a contar da primeira 
publicação lícita. 
  
Artigo 51.º 
Direito de autor incluído em herança vaga  
1 - Se estiver incluído direito de autor em herança 
que for declarada vaga para o Estado, tal direito 
será excluído da liquidação, sendo-lhe no entanto 
aplicável o regime estabelecido no n.º 3 do artigo 
1133.º do Código de Processo Civil. 
2 - Decorridos 10 anos sobre a data da vacatura 
da herança sem que o Estado tenha utilizado ou 
autorizado a utilização da obra, cairá esta no 
domínio público. 
3 - Se, por morte de algum dos autores de obra 
feita em colaboração, a sua herança dever ser 
devolvida ao Estado, o direito de autor sobre a 
obra na sua unidade ficará pertencendo apenas 
aos restantes. 
   
Artigo 57.º 
Exercício  
1 - Por morte do autor, enquanto a obra não cair 
no domínio público, o exercício destes direitos 
compete aos seus sucessores. 

2 - A defesa da genuinidade e integridade das 
obras caídas no domínio público compete ao 
Estado e é exercida através do Ministério da 
Cultura. 
3 - Falecido o autor, pode o Ministério da Cultura 
avocar a si, e assegurá-la pelos meios adequados, 
a defesa das obras ainda não caídas no domínio 
público que se encontrem ameaçadas na sua 
autenticidade ou dignidade cultural, quando os 
titulares do direito de autor, notificados para o 
exercer, se tiverem abstido sem motivo atendível. 
  
Artigo 111.º 
Prova de autorização do autor  
Sempre que uma representação de obra não caída 
no domínio público dependa de licença ou 
autorização administrativa, será necessário, para 
a obter, a exibição perante autoridade 
competente de documento comprovativo de que 
o autor consentiu na representação. 
  
Artigo 200.º 
Procedimento criminal  
1 - O procedimento criminal relativo aos crimes 
previstos neste Código não depende de queixa do 
ofendido, excepto quando a infracção disser 
exclusivamente respeito à violação de direitos 
morais. 
2 - Tratando-se de obras caídas no domínio 
público, a queixa deverá ser apresentada pelo 
Ministério da Cultura. 


