
Direito Autoral na 

Arquitetura
Paulo Henrique Franco Palhares

Carvalho Dantas e Palhares Advogados

Ciclo de Palestas Responsabilidades 

Profissionais e Relações Contratuais

CAU/DF



Base Jurídica do Direito Autoral na 

Arquitetura

 Todo ser humano tem direito à proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica, literária ou 

artística da qual seja autor.Artigo XXVII da 

Declaração dos Direitos Humanos da ONU.

 Outros Tratados dos quais o Brasil faz parte. 

Os principais a Convenção de Berna e o 

Acordo TRIPS/OMC.

 Constituição Federal de 1988 – Art. 5
o

, XXVII.

 Lei de Direitos Autorais – Lei 9.610/98.

 Lei da Arquitetura e Urbanismo e do Conselho 



 Os Sistemas – Copyright© x Droit d'auteur.

 O autor e a obra

 Quem é autor? 

 Autor é a pessoa física criadora de obra literária, 

artística ou científica. A proteção concedida ao 

autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos 

casos previstos nesta Lei. (art. 11 da lei 9.610/98)

 São obras intelectuais protegidas as criações do 

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas

em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

Quem é o sujeito de direitos destinatário da 

proteção da Legislação de Direitos Autorais?



Autoria e Coautoria

 Quem não é autor? 

 Aqueles que meramente auxiliaram na representação 

da obra intelectual, por exemplo desenhistas, 

digitadores e maquetistas.

 Coautoria: Quais as consequências?

 Titularidade/Registro e Defesa da Obra.

 Autorização  para alterações.

 Longevidade dos direitos patrimoniais.



O que faz de um projeto 

arquitetônico uma obra protegida?

 O que é uma obra? A proteção recai sobre os 

aspectos estéticos e deve ter:

 Originalidade

 Pessoalidade 

 Externalização

 O que não é obra na arquitetura? 

 as idéias, procedimentos normativos, sistemas, 

métodos, projetos ou conceitos matemáticos como 

tais;

 planos e regras para negócios;

 os nomes e títulos isolados;



Motivos para que a obra seja 

registrada

 Prova (jus tantum) de autoria- Passível de 

prova em contrário.

 Prova da data de criação.

 Estabelecimento prévio e formal das 

participações de cada uma dos coautores. 

(Res. 67/13 – art. 4
o

, §1°)

 Comporá o acervo profissional para todos os 

fins.



Quais os Direitos do Arquiteto na 

Condição de autor?

 Direito de Autor é o vínculo com a obra dos 

quais decorrem as seguintes faculdades:

 Faculdades morais (pessoais) – irrenunciáveis, 

inalienáveis e imprescritíveis. 

 Art. 24. São direitos morais do autor:

 I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da 

obra;

 II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o 

do autor, na utilização de sua obra;

 III - o de conservar a obra inédita;

 IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-



Direitos Patrimoniais

 Faculdades patrimoniais – disponíveis, prescritíveis.  

 Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

 Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 

modalidades, 

 As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas

livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

 Os direitos patrimoniais de autor podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros por escrito.

 Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

 O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento

durante a execução ou após a conclusão da construção. O proprietário da construção responde pelos 

danos que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto 

repudiado

 Os direitos patrimoniais duram a vida toda do autor e mais 70 anos contados a partir de 1o de 

Janeiro do ano subsequente à morte do Autor. No caso de Coautoria, contar-se-á o prazo com a 

morte do ultimo coautor. 



Plágio

 O projeto original somente deverá ser alterado 

com autorização do arquiteto. L.D.A., art. 26 e 

16 da Res. 67/CAU.

 E caso o dono da obra queira mudá-la? Como 

proceder? 

 Autorizar a alteração ou repudiar a autoria.

 Plágio segundo a Resolução 67/2013, art. 21:  

Tríade vitruviana

 partido topológico e estrutural;

 distribuição funcional;

 forma volumétrica ou espacial, interna ou externa.



Tradedress



Cuidados Contratuais

 Os contratos serão interpretados de forma 

restritiva. Procure ter contratos detalhados.

 Inclua cláusula “primeira oferta e última recusa” 

para o caso de alterações nas construções.

 Registro das obras e permite a definição 

responsabilidades de cada arquiteto que 

participou do projeto, estabiliza expectativas e 

evita problemas.

 Procure orientação jurídica especializada. 

 Evitar problemas em direitos autorais é 

relativamente simples. Resolvê-los é 
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