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Ao enviar seu Trabalho para a Corel, é importante considerar e verificar se seu Trabalho pode 
violar quaisquer direitos de propriedade intelectual pertencentes a outra pessoa ou corporação. 

Se você criou o seu Trabalho inspirando-se em imagens, marcas, lugares, pessoas ou outros 
elementos semelhantes que encontrou no mundo, considere estes fatores importantes para 
determinar se violou os direitos de propriedade intelectual de outra pessoa. 

Exemplos comuns 

Veja abaixo uma lista das Restrições mais comuns. Nós definimos Restrições como temas 
conhecidos que, se usados sem a devida autorização por escrito ou sem seguir diretrizes 
específicas, podem dar origem a uma alegação de que tal uso não autorizado viola os direitos de 
privacidade ou de propriedade intelectual pertencentes a terceiros. No entanto, observe que 
existem muitos outros tipos de direitos de propriedade intelectual e que a lista abaixo não cobre 
todos os possíveis direitos que supostamente podem ser violados pelo seu Trabalho. 

 
 

1. Marcas comerciais/Marcas: se o seu Trabalho contiver marcas comerciais identificáveis ou 
outras marcas corporativas, você deverá ter permissão expressa por escrito do proprietário da 
marca/marca comercial para exibir essas marcas comerciais ou marcas no seu Trabalho. 

Exemplos: 

Disney: todos os personagens, logotipos, produtos e marcas nominativas da Disney são marcas 
comerciais e não devem ser incluídos em nenhum Trabalho sem a autorização expressa prévia 
da Disney. 

Coelhos de chocolate Lindt: o design do coelho de chocolate Lindt está protegido por 
direitos autorais e, portanto, é inaceitável para uso comercial ou editorial. 

 
2. Arte e esculturas: se o seu Trabalho retratar uma obra de arte ou uma escultura famosa, 

você deverá verificar se obteve as permissões necessárias para o uso da obra. Como a 
proteção de direitos autorais se limita a um prazo específico (na maioria dos casos, a proteção 
de direitos autorais vigora apenas durante a vida do autor e durante os setenta e cinco [75] 
anos posteriores à morte do autor), a proteção de direitos autorais expirou para determinadas 
obras de arte ou esculturas. Quando a proteção de direitos autorais expira, as obras são 
consideradas parte do domínio público e, portanto, podem ser usadas sem necessidade de 
autorização prévia. No entanto, é importante observar que, mesmo que uma obra de arte ou 
escultura seja de domínio público, uma fotografia ou outra imagem criada por outra pessoa 
dessa obra de arte ou escultura pode estar sujeita a direitos autorais. 

Exemplos: 

Estátua da Liberdade (EUA): nenhuma permissão é necessária para reprodução, desde que o 
seu Trabalho inclua a estátua original e não uma réplica. No entanto, observe que, se o seu 
Trabalho incorporar uma fotografia da estátua original tirada por terceiros, essa fotografia 
poderá estar sujeita a direitos autorais. 



Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasil): você só pode usar uma representação desta estátua 
como parte de um Trabalho de paisagem urbana. É necessário consentimento expresso por 
escrito para uso comercial. 

 
 

3. Eventos: se o seu Trabalho retratar ou capturar um evento específico, você provavelmente 
precisará garantir a permissão expressa por escrito do organizador do evento para usá-lo em 
seu Trabalho. 

Exemplos: 

Jogos Olímpicos: todos os jogos, logotipos e medalhas das Olimpíadas são designs 
registrados como marca comercial. Isso inclui todos os jogos anteriores e futuros. 

Eventos esportivos profissionais: a maioria das competições esportivas profissionais, se não 
todas, estão registradas como marcas comerciais e qualquer uso de qualquer material de marca 
associado a essas ligas é estritamente controlado. É necessária a liberação dessas ligas 
esportivas profissionais ou de qualquer equipe esportiva específica. 

 
4. Monumentos ou lugares: se o seu Trabalho capturar um lugar ou um monumento 

específico, você deverá verificar se o lugar ou o monumento que está capturando não tem 
restrições de imagem impostas. Alguns edifícios podem ter restrições diferentes no interior e 
no exterior do edifício ou do local. 

Exemplos: 

Torre CN (Toronto, Canadá): a Torre CN não pode ser exibida em nenhum Trabalho usado 
para fins comerciais sem consentimento expresso por escrito. Paisagens urbanas que incluem 
a Torre CN são permitidas, desde que a imagem não seja o foco principal. Regras 
semelhantes também se aplicam, por exemplo, ao Empire State Building (Nova York, EUA), 
à Millennium Wheel ou London Eye (Londres, Reino Unido), à Ópera de Sydney (Sydney, 
Austrália) e a muitos outros tipos semelhantes de monumentos. 

Parques Reais (Grã-Bretanha): você precisa obter uma licença especial para fotografar 
qualquer um dos Parques Reais. As imagens não podem ser usadas para fins comerciais ou 
editoriais sem consentimento expresso por escrito. 

 
Ao exibir qualquer um dos tipos acima de Restrições em seu Trabalho, você será o único 
responsável por garantir que o uso dessas Restrições não viole os direitos de propriedade 
intelectual de qualquer terceiro, seja ele uma pessoa física ou jurídica. 

É altamente recomendável que você busque assessoria jurídica para determinar se algum 
Trabalho que criou foi baseado no trabalho protegido por direitos autorais ou marca comercial 
de terceiros. 


