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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central o estudo do direito de autor da obra 

arquitetônica, aqui considerada em sua concepção jurídica, isto é, pela Lei n. 9.610/98. 

Partindo-se de um breve estudo sobre a arquitetura, sua evolução nos cenários 

internacional e brasileiro, bem como sua distinção com a engenharia, em paralelo com a 

evolução legislativa do direito de autor, são analisados os requisitos para o 

reconhecimento da autoria da obra arquitetônica e sob quais formas ela pode se 

exteriorizar. Com isso, passaremos as considerações sobre as formas de violação dos 

direitos morais e patrimoniais do arquiteto, com ênfase no direito de repúdio.  

 

 

Palavras-chave: Direito Autoral. Obra Arquitetônica. Violações de direitos autorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study is focuses on the analysis of the copyright protection of works of architecture 

and works related to architecture in Brazil, as considered in Law n. 9,610/98. The 

dissertation proceeds with general remarks on architecture and its internacional and 

national history, its distinction to engineering and the copyright protection in Brazil, by 

domestic and international rules. Aiming the full understanding of works of architecture 

and the works related to architecture, the copyright violations are analysed, focusing on 

the architecture right not to have its name associated to a modified work. 

 

 

Palavras-chave: Copyright. Architectural Works. Copyright violation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“But finding you were able to make something up; 

To create truly enough so that it made you happy to read it; 

And to do this and every day you worked 

Was something that gave a greater pleasure than any I had ever known.” 

(Ernest Hemingway, em sua Introdução à edição de 1948 de A Farewell to Arms)  

 

“Eu tinha 5, 7 anos, e ficava desenhando com o dedo no ar. 

Minha mãe perguntava: - ‘Menino, o que você está fazendo?’ Estou desenhando. 

Eu gosto de desenhar figuras. Eu faço uma escultura, eu desenho no ar. 

Eu faço um desenho e construo ele no ar.” 

(Oscar Niemeyer) 
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Introdução 

A. Delimitação do Tema 

A dissertação exigida para a obtenção do título de mestre é, segundo EDUARDO DE 

OLIVEIRA LEITE, um “estudo recapitulativo, analítico, interpretativo a respeito de um tema 

bem específico e delimitado”, um trabalho que deverá ser pormenorizado no tratamento, 

mas não extenso no alcance.1 

No tocante ao tema da pesquisa científica, o professor é enfático: “tema 

trabalhado com convicção e competência é gerador de novos conhecimentos e, 

consequentemente, provocador dos avanços científicos capazes de melhorar a condição 

humana”.2 

Para qualquer pesquisador, a escolha e delimitação do tema se mostra o desafio 

inicial. 

Nesse ponto, tive a grande sorte de contar com a sugestão da minha orientadora, 

Prof. SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO, Professora Titular do Departamento de 

Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que me honrou com o 

tema da Proteção Autoral da Obra Arquitetônica, riquíssimo e pouco trabalhado. 

A fim de delimitar o tema escolhido, valem algumas observações iniciais. 

Evita-se, neste trabalho, a expressão “direito da arquitetura”, comum em 

Portugal.3 

Em primeiro lugar, como bem anota JOSÉ CALVO GONZÁLEZ4, o estabelecimento 

de qualquer núcleo urbano congrega elementos arquitetônicos e jurídicos, unindo Direito e 

 
1 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 22. 

2 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 45. 

3 No país, a inserção da disciplina nos cursos de Arquitetura acabou por consolidar a expressão, em especial 

quando o enfoque são os estudantes das licenciaturas de arquitetura. Cf. CORDEIRO, António. Arquitectura e 

Interesse Público. Almedina: Coimbra, 2008, p. 19. 

4 Professor Catedrático de Teoria e Filosofia do Direito na Universidade de Málaga, na Espanha. 
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Arquitetura. Assim, “direito da arquitetura” ou “direito arquitetônico” seriam simplesmente 

uma aglomeração de ambas estas matérias, que interagem.5 

Além disso, não se trata, aqui, de ramo com autonomia científica (como o é o 

direito de autor6), mas de matéria que perpassa os vários ramos da disciplina jurídica, que 

se entrecruzam na definição de regras sobre o tema. 

Com efeito, no campo do direito, a produção arquitetônica envolve questões de 

direito privado, referentes às partes contratantes, como também de direito público, já que o 

ato de construção, em última análise, observa normas que obedecem ao interesse público. 

E, mesmo dentro dessa dicotomia, há ramificações. No direito privado, o tema 

abarca o direito civil (especialmente no que toca à empreitada) e os direitos intelectuais, 

mormente o direito de autor, ao qual daremos ênfase na presente pesquisa. 

Já dentro do direito público, as normas de direito administrativo merecem grande 

destaque, em especial as normas técnicas de segurança e de preservação do patrimônio 

histórico-cultural - além, é claro, da disciplina do direito urbanístico e do direito ambiental. 

No que diz respeito à arquitetura, também o campo é extenso, na medida em que 

não nos limitaremos às edificações construídas, abrindo também espaço para outros tipos 

de produção artística, anteriores à construção. 

Com tudo isso, é óbvio que se faz necessário um recorte que permita uma pesquisa 

séria e completa. 

Dessa forma, escolheu-se como objetivo do presente trabalho a análise da proteção 

autoral das obras arquitetônicas em sentido estrido, isto é, das “obras arquitetônicas” como 

assim consideradas pelo direito. 

 
5 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y Arquitectura (apuntes em construcción). In FRANCA FILHO, Marcílio; 

LEITE, Geilson Salomão; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Antimanual de direito & arte. São Paulo, Saraiva: 2016, 

pp. 59-79, pp. 60 e 72. 

6 BITTAR, Carlos Alberto. Autonomia científica do direito de autor. In Revista da Faculdade de Direito, 

Universidade De São Paulo, v. 89, 1994, pp. 87-98. 
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Isto se deve ao fato de que a doutrina de direito de autor7 costuma relacionar a 

obra arquitetônica tão somente aos projetos e construções de edificações, o que, no caso 

brasileiro, pode ser considerada uma consequência da própria redação da Lei n. 9.610/98, 

em especial em seu art. 26.8 

Os arquitetos, por sua vez, pautados em uma visão da arquitetura como “a 

construção concebida com a intenção de ordenar plasticamente o espaço e os volumes 

decorrentes”9, a ser exposta no Capítulo I deste trabalho, não restringem o tema aos 

edifícios. 

Para os profissionais da área, a arquitetura engloba também peças de mobiliário 

privado e urbano, esculturas, vitrais, murais, projetos de ambientação de interiores, 

paisagismo, restaurações, todos eles destinados a ocupar e ordenar plasticamente espaços 

internos ou externos.10 

Nessa toada, os arquitetos veem a matéria como toda relação entre a pessoa e o 

ambiente que a circunda. 

Analisar todas estas obras de arquitetura, embora bastante apaixonante, seria 

ampliar o tema desta dissertação de maneira a tornar a pesquisa inviável, motivo pelo qual 

 
7 Dos trabalhos de direito de autor tradicionalmente consultados no Brasil, os seguintes exemplos: ALGARDI, 

Zara; VALERIO, Ettore. Il diritto d’autore, Milão: Giuffrè Editore, 1943, pp. 42-46; ASCENSÃO, José de 

Oliveira. Direito Autoral, 2a ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 415-418; ASCENSÃO, José 

de Oliveira. Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 294-297, BITTAR, 

Carlos Alberto. Direito de Autor, 6a ed., rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar, Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 104, CHAVES, Antônio. Direito do Autor, vol. I – Princípios Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 

1987, pp. 247 e ss. Também outros autores que se debruçaram mais especificamente sobre o tema que aqui 

se pretende desenvolver: MORAES, Walter. Questões de direito de autor. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977; PONTES NETO, Hildebrando. O direito autoral e o arquiteto. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, vol. 77, 1982, pp. 165-176; RANGEL, Luciana Freire. O direito de 

autor na obra de arquitetura. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, 1998. 117 pp.; SILVEIRA, Newton. O direito autoral no projeto de arquitetura perante a doutrina 

e a jurisprudência. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, vol. 2, 2014; 

8 “Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento 

durante a execução ou após a conclusão da construção”. 

9 A definição citada foi apresentada por LUCIO COSTA, pioneiro da arquitetura e responsável pelo Plano Piloto 

de Brasília. COSTA, Lucio. Arquitetura, 7a ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 2014, p. 21. O pequeno livro 

foi escrito para integrar uma coleção sobre cultura, distribuída nas escolas secundárias do país pelo Ministério 

da Educação, nunca comercializada. Mais de 20 anos depois, foi novamente editado por iniciativa da 

Associação Casa de Lucio Costa, nos anos 2000. 
10 Para uma melhor compreensão dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da arquitetura, sugerimos a 

seguinte obra: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS: SENRA, Kelson Vieira; HOELZ, 

Eneida (coord.). Arquiteto faz projeto. E também faz..., Editora FNA: Rio de Janeiro, 1997. 
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optamos por restringi-la tão somente às obras arquitetônicas em sentido estrito, isto é, assim 

como juridicamente consideradas.11 

Além disso, não há dúvidas de que o trabalho de arquitetura pode ser tutelado não 

só pelo direito de autor, como também por outros instrumentos de propriedade intelectual, 

mais especificamente, industrial, como as patentes de invenção, modelos de utilidade e 

industrial. De novo, tendo em vista o objetivo deste trabalho e o recorte autoralista da 

análise, a tutela via propriedade industrial não faz parte do nosso objeto, motivo pelo qual 

não a exploraremos.12 

Essa explicação inicial tem por objetivo não prejudicar o entendimento do leitor 

acerca das ideias defendidas neste trabalho, independentemente da sua área de formação 

ou interesse, sem que se assuma que as conclusões aqui obtidas podem ser estendidas a 

todas as obras de arquitetura, como assim consideradas pelos arquitetos. 

Dito isso, podemos passar ao nosso plano de trabalho. 

Como não poderia deixar de ser, começaremos a pesquisa com uma breve 

exposição acerca da história da arquitetura, para que se compreendam seu rico significado 

e as maneiras pelas quais ela se exterioriza na contemporaneidade. Com isso, será possível 

encontrar um conceito de arquitetura e analisar se a beleza é um critério adequado para a 

sua construção, bem como analisar a sua interface com a engenharia (Capítulo I). 

Em seguida, abordaremos a evolução legislativa da matéria de direito de autor nos 

cenários internacional e nacional, que comporão a base teórica do presente trabalho, 

remontando, ainda, às fontes romanas de tutela do patrimônio arquitetônico (Capítulo II). 

 
11 Esta foi, inclusive, uma importante sugestão da banca de qualificação realizada em 2018, da qual 

participaram a Prof. SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO, o Prof. ANTONIO CARLOS MORATO e o Prof. 

BALMES VEGA GARCIA. 

12 Conforme lembrado por ELIANE ABRÃO, esses direitos podem ser, inclusive, cumulativos, desde que se 

enquadrem em ambas as hipóteses de proteção (e independente da sua confecção por pessoas distintas). Cf. 

ABRÃO, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Migalhas, 2014, p. 282. No mesmo 

sentido, LIPSZYC, Delia. Obras de arte aplicadas a la indústria. Diseños industriales y derecho de autor. In 

NETTO, José. Direito autoral atual, Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, pp. 321-332; CASELLI; Piola E. Trattato 

del diritto di autore e del contratto di edizione. Torino: Unione TIP. -Editrice Torinese, 1927, pp. 109-110. 

NEWTON SILVEIRA, por exemplo, comenta que “a grande quantidade de pedidos de patentes de casas 

moduladas ou pré-fabricadas existente atualmente não deixa qualquer dúvida de que tais criações possam 

consistir em invenções e modelos industriais. A possibilidade de multiplicação desses produtos industriais 

colocou a Lei de Propriedade Industrial ao alcance do arquiteto”. Cf. SILVEIRA, Newton. Direito de autor 

no design, 2ª ed., Saraiva: 2012, pp. 115-116. 
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Dessa forma, será possível estudar cada uma das formas de expressão das obras 

arquitetônicas em sentido estrito (Capítulo III), para finalmente abordar-se a maneira como 

os direitos de autor do arquiteto podem ser violados, bem como qual a reparação cabível a 

estas violações (Capítulo IV). 

Por fim, é evidente que outras obras além daquelas aqui expostas poderão ser 

consideradas obras arquitetônicas em sentido estrito, em especial com a dinamização da 

tecnologia nesse campo. Apesar disso, as conclusões obtidas nesta dissertação têm o 

objetivo de servir para todos os trabalhos desse tipo, aqui mencionados expressamente ou 

não. 

Feita a apresentação do tema e do plano de trabalho, mas ainda na fase 

introdutória, há que se justificar a pertinência da pesquisa realizada. 

É o que se passa a expor. 

 

B. Justificativa do Tema 

Os livros de metodologia, normalmente, esclarecem que um tema é relevante “na 

medida em que ele é capaz de trazer conhecimentos novos a uma indagação antiga, ainda 

não esgotada ou examinada de forma não satisfatória”.13 

Nessa toada, é digna de nota a justificativa apresentada pela sempre brilhante Zara 

Algardi em seu livro “La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio”14. Segundo ela, uma 

publicação jurídica sobre direito de autor é sempre importante e atual, porque sempre se 

está criando – e, portanto, sempre existindo problemas envolvendo direitos patrimoniais ou 

morais dos autores.15 

Notadamente, o avanço tecnológico vivenciado pela humanidade faz com que 

obras que, tradicionalmente estavam fixadas em seus locais de origem – como é o caso das 

 
13 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 62. 

14 ALGARDI, Zara. La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio. Pádua: CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio 

Milani, 1978. 

15 ALGARDI, Zara. La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio. Pádua: CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio 

Milani, 1978, introdução. 
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obras de arquitetura, principalmente edifícios – passem a circular de maneira irrestrita, em 

especial através da reprodução fotográfica. 

No específico caso brasileiro, o problema sofre ainda da falta de sistematização da 

proteção autoral da obra arquitetônica em nosso ordenamento jurídico, o que dificulta a 

compreensão por parte dos juristas e arquitetos sobre qual seria a sua extensão.  

Nesse sentido, é elucidativa a matéria “Plágio ou Tendência”, publicada pela 

Revista IstoÉ16. Segundo o texto, os próprios arquitetos e urbanistas não conhecem a 

proteção autoral de que gozam seus trabalhos e consideram que as cópias seriam uma 

característica da própria indústria em que estão inseridos.  

Frente a tal constatação, e tendo em vista a dimensão do setor arquitetônico no 

Brasil, acredita-se que há um enorme campo autoral a ser explorado pela pesquisa jurídica. 

Muito embora não haja estudos precisos sobre qual seria o tamanho do setor de 

arquitetura no país (o que muito se deve ao próprio dinamismo das suas criações)17, 

algumas pesquisas nos permitem traçar alguns dos seus contornos.  

Segundo o último Perfil do Setor de Arquitetura e Engenharia Consultiva 

divulgado pelo SINAENCO – Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e 

Engenharia Consultiva em 2017, havia no Brasil, em 2015, um total de 61.506 (sessenta e 

um mil quinhentos e seis) empresas ativas no segmento de arquitetura e engenharia.18 

Conforme dados do mesmo relatório, em 31 de dezembro de 2015, havia 340.699 

(trezentos e quarenta mil seiscentos e noventa e nove) profissionais ocupados no setor.19 

 

 
16 Matéria disponível em: http://istoe.com.br/8020_PLAGIO+OU+TENDENCIA+/. Acesso em 29.mai.2018. 

17 Como visto na introdução do presente trabalho, as obras arquitetônicas não se limitam à construção e 

reforma, abrangendo também outros tipos de criação, como mobiliário, vitrais, painéis e esculturas, o que, 

evidentemente, dificulta a obtenção de dados precisos quanto à extensão do setor. 

18 SINDICATO DA ARQUITETURA E DA ENGENHARIA (SIINAENCO). Perfil do setor de Arquitetura e 

Engenharia Consultiva, São Paulo, 2017, p. 4. Disponível em http://sinaenco.com.br/wp-

content/uploads/2018/01/Perfil-AEC-2017.pdf. Acesso em 13.nov.2019. Como esclarecido no próprio 

relatório, a base para a formação deste perfil são as estatísticas oficiais fornecidas pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da pesquisa anual de serviços (PAS) e do Cadastro Nacional 

de Empresas (CEMPRE). 

19 SINDICATO DA ARQUITETURA E DA ENGENHARIA (SIINAENCO). Perfil do setor de Arquitetura e 

Engenharia Consultiva, São Paulo, 2017, p. 5. Disponível em http://sinaenco.com.br/wp-

content/uploads/2018/01/Perfil-AEC-2017.pdf. Acesso em 13.nov.2019. 
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Há que se observar, contudo, que a referida pesquisa aglutina as empresas de 

arquitetura e engenharia, congregando as atividades de projeto de arquitetura, de 

urbanização e supervisão das obras projetadas, de produtos de engenharia, gerenciamento 

de implantação de empreendimentos e serviços de apoio a essas atividades. 

Isso significa que, especificamente no que toca à arquitetura, o “Censo dos 

Arquitetos e Urbanistas”, divulgado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR 

em 2015, pode ser mais esclarecedor. 

Segundo a pesquisa, o Brasil possuía em 31 de dezembro de 2012 quase 100.000 

(cem mil) arquitetos e urbanistas exercendo a profissão, mais da metade deles localizados 

na região Sudeste.20  

Assim, muito embora não seja possível dimensionar exatamente o tamanho do 

setor arquitetônico brasileiro com os dados disponíveis atualmente, não há dúvidas de sua 

grande produção e importância. 

Ainda, segundo dados da pesquisa do CAU/BR, a principal atividade exercida 

pelos arquitetos entrevistados21 é a de concepção de projetos, que representa mais de um 

terço do total das atividades realizadas pelos profissionais nos últimos dois anos (cerca de 

34%).22  

Para se ter uma ideia da sua expressividade, vale notar os índices da segunda e 

terceira posições mais frequentes: 15,88% dos entrevistados trabalham na execução de 

projetos, enquanto outros 14,92% atuam na arquitetura de interiores.23  

 
20 CONSELHO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO BRASIL (CAU-BR). Censo dos Arquitetos e Urbanistas do 

Brasil, Brasília, 2015, p. 4. Disponível em https://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf. Acesso em 13.nov.2019. 
21 A pesquisa foi realizada com apoio dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo estaduais, abrangendo mais 

de 83 mil respostas de arquitetos situados em todo o país. CONSELHO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO 

BRASIL (CAU-BR). Censo dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil, Brasília, 2015, p. 3. Disponível em 

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf. Acesso em 

13.nov.2019. 

22 CONSELHO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO BRASIL (CAU-BR). Censo dos Arquitetos e Urbanistas do 

Brasil, Brasília, 2015, p. 9. Disponível em https://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf. Acesso em 13.nov.2019. 

23 CONSELHO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO BRASIL (CAU-BR). Censo dos Arquitetos e Urbanistas do 

Brasil, Brasília, 2015, p. 9. Disponível em https://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf. Acesso em 13.nov.2019. 
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Há que se concluir, portanto, que além de bastante expressivo em número de 

profissionais, as atividades mais exercidas por eles são, ainda, justamente aquelas que 

podem ser tuteladas pelo direito autoral brasileiro, relacionadas à criação. 

Apesar disso, a pesquisa de direito de autor e arquitetura está defasada no campo 

acadêmico. 

O último e ótimo trabalho sobre o tema defendido nesta Faculdade de Direito, de 

autoria de Luciana Freire Rangel, data do início de 1998, tendo sido elaborado sob a 

vigência da antiga lei de direitos autorais.24 

Naturalmente, a pesquisa bravamente empreendida pela autora revela as 

preocupações daquela época, quando os estudiosos de direito de autor precisavam, antes de 

mais nada, firmar as bases da matéria sob as quais estavam se fundando - o que, 

infelizmente, relegou o estudo da obra arquitetônica a apenas um dos capítulos da bela 

dissertação de Luciana. 

De tudo quanto exposto, podemos determinar que as justificativas da escolha do 

tema são: (i) a sua imensa relevância para o setor em questão; (ii) a sua atualidade (ou 

sempre atualidade, como diria Zara Algardi); e (iii) a ausência de material de referência 

recente sobre a questão.  

A pesquisa aqui empreendida é, portanto, necessária e urgente. 

Nosso trabalho pretende lançar luz sobre a matéria, de forma a enriquecer o debate 

sobre tema tão importante. Esperamos que seja essa a percepção do leitor ao final desta 

pesquisa. 

 

 
24 RANGEL, Luciana Freire. O direito de autor na obra de arquitetura. Dissertação de mestrado apresentada 

à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1998, 117 pp. A autora foi orientada pelo Prof. RUI 

GERALDO CAMARGO VIANA. 
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C. Considerações Metodológicas 

A fim de se atingirem os objetivos do trabalho e, com base no plano de pesquisa 

apresentado no item anterior, cabem algumas considerações sobre a metodologia aqui 

utilizada. 

Nas palavras de RAFAEL MAFEI RABELO DE QUEIROZ, “uma vez definido o que 

quero saber, é preciso refletir, então, como seria possível sabê-lo”.25 

Por sugestão da banca de qualificação26, neste trabalho nos pautamos na obra 

“Monografia Jurídica”, do Prof. EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE.27 A organização do índice 

em capítulos, seções e subseções é, talvez, o indicativo de mais fácil percepção desta 

escolha. 

É claro que, tratando-se de criação do espírito, inserimos alguns traços de nossa 

personalidade. É por isso que as notas de rodapé trazem sempre a citação integral dos textos 

utilizados. Malgrado alguns possam considerar esse emprego um exagero, consideramos 

que esta é a forma mais prática de se localizar uma referência, em especial porque vários 

dos autores citados têm mais de uma obra consultada. 

Do ponto de vista metodológico, porém, o esclarecimento mais importante é que, 

neste trabalho, foi primordialmente utilizado o método analítico, através da análise dos 

problemas decompostos no maior número de partes para mais facilmente resolvê-los – daí 

a escolha do plano de trabalho acima apresentado. 

Nesse sentido, o enfoque é essencialmente dogmático, ou seja, tentamos reconstruir 

sistematicamente um dado material jurídico, qual seja, a proteção autoral das obras de 

arquitetura pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Contudo, sabendo que as fontes do direito são várias e convictos de que um trabalho 

jurídico jamais poderia furtar-se a uma abordagem abrangente de todas elas, esta pesquisa 

valer-se-á, ainda, da dimensão empírica (verificação de jurisprudência) e normativa da 

 
25 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Monografia jurídica: passo a passo. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2015, p. 49. 

26 A banca de qualificação foi realizada em 2018, tendo participado a Prof. SILMARA JUNY DE ABREU 

CHINELLATO, o Prof. ANTONIO CARLOS MORATO e o Prof. BALMES VEGA GARCIA. 

27 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. 
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matéria, que culminarão, como é de rigor, na indicação de respostas aos problemas aqui 

enfrentados.28 

Com isso, no capítulo final, reservado à conclusão do trabalho, afastar-nos-emos 

levemente da metodologia indicada por LEITE29 ao deixar de lado a isenção que, segundo o 

autor, deveria acompanhar as dissertações de mestrado, para apresentar as respostas que 

julgamos mais adequadas ao presente trabalho. 

É necessário, como sempre diz a minha orientadora, “agarrar o touro pelos chifres”. 

Feitas as considerações metodológicas, cabe esclarecer em que medida a pesquisa 

aqui empreendida se coaduna com as linhas de pesquisa do Departamento de Direito Civil 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

D. Linha de Pesquisa 

A linha de pesquisa é o “plano acadêmico e científico, mais abstrato, geral e longo, 

que se organiza sobre um objeto de estudo bem descrito, com metas de produção claras e, 

preferencialmente, com prazo definido”, conforme definido no art. 1º, parágrafo 2º, da 

Deliberação FD n. 49/2003.30 

O objeto do trabalho aqui empreendido está inserido dentro da linha de pesquisa do 

Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

denominado “Direitos intelectuais na sociedade da comunicação”, cuja última atualização 

se deu em março de 2019.31 

Com efeito, o presente trabalho objetiva analisar a proteção autoral conferida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro às obras arquitetônicas, contando, para tanto, com análise 

 
28 Sobre isso, a introdução da tese de titularidade defendida por VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA nesta Faculdade 

de Direito é excelente. Pode-se consultar a obra dela resultante, em especial as páginas 30-38. SILVA, Virgílio 

Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, 2ª ed., 2ª tir., São Paulo: 

Malheiros, 2011. 

29 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 24. 

30 Disponível em http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_deliberacao_43_2003_01.php. Acesso em 

13.nov.2019. 

31 Disponível em http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/2019/Linhas_Pesquisa_DCV_Docente.pdf. Acesso 

em 13.nov.2019. 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_deliberacao_43_2003_01.php
http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/2019/Linhas_Pesquisa_DCV_Docente.pdf
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das formas de violação de direitos promovidas na atualidade em razão dos avanços 

tecnológicos, que conferiram uma capacidade de circulação que a obra arquitetônica, por 

sua natureza, até então não conhecia (como, por exemplo, através da reprodução fotográfica 

e da ampla possibilidade de cópia de trabalhos localizados nas diversas partes do globo). 
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Conclusão 
 

De tudo quanto exposto neste trabalho, temos algumas conclusões que merecem 

ser retomadas neste capítulo final. 

Arquitetura consiste em atividade de concepção ampla, que, no campo do direito, 

envolve questões de direito privado, referentes às partes contratantes, como também de 

direito público, já que o ato de construção, em última análise, observa normas que 

obedecem ao interesse público. 

Nesse sentido, a proteção da autoria da obra arquitetônica perpassa por limitações 

de ambas essas matérias, especialmente no que toca à empreitada e ao interesse público, 

consubstanciando nas normas técnicas de segurança, de direito urbanístico, de direito 

ambiental e de proteção do patrimônio histórico-cultural. 

Assim, para que se pudesse proceder à análise das “obras arquitetônicas em 

sentido estrito”, isto é, como assim consideradas pelo direito de autor, analisamos, em 

primeiro lugar, a própria evolução da arquitetura. 

Concluímos que, além das obras cuja proteção se dá via obra arquitetônica, são 

muitas outras as produzidas pelos arquitetos. 

Nesse sentido, a proteção autoral como obra arquitetônica depende da ocorrência 

de uma efetiva criação, com (certa) originalidade e materializada, seja ela sob a forma de 

projeto, maquete, croqui ou mesmo edificação. 

Vimos também que o fato de a arquitetura consistir em atividade técnica não 

significa que ela o é menos atividade artística, e, por isso, passível de proteção autoral. 

Deparamo-nos, então, com as dificuldades representadas pelo projeto de engenharia, a que 

a legislação brasileira concede proteção autoral, malgrado tratar-se, essa sim, de atividade 

eminentemente técnica, reflexo claro da separação tardia entre essas profissões em nosso 

país. 

Sobre esse tema, embora não se exclua que um engenheiro pode, em casos muito 

específicos, produzir conteúdo autoral, incluí-mo-lo na proteção da obra arquitetônica – 

que não é somente aquela produzida por arquitetos. Aos engenheiros, no geral, sugerimos 
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a proteção através dos meios de propriedade industrial, em especial as patentes e modelos 

industriais. 

Essas conclusões só foram possíveis após o estudo minucioso da evolução 

legislativa internacional e nacional sobre a matéria. 

E, finalmente, no capítulo anterior, pudemos finalmente analisar como os direitos 

autorais do arquiteto costumam ser violados, concluindo, como não poderia deixar de ser, 

que a efetiva proteção autoral só é atingida quando fortalecidos os direitos morais do autor 

- no caso do arquiteto, o direito de paternidade, reprodução exclusiva e, principalmente, de 

integridade da obra criada. 

Nesse sentido, a dificuldade maior revelou-se nos casos em que existem dois 

direitos coexistentes, em especial o direito moral do arquiteto à integridade da obra e o 

direito de propriedade do seu adquirente. 

Longe de inserirmos mais uma limitação ao direito de propriedade, e cientes das 

transformações pelas quais os programas de necessidade de cada obra passa ao longo do 

tempo, concluímos que é lícita a alteração de uma obra quando previamente cientificado o 

arquiteto autor dessa intenção. Somente nesse caso o proprietário exime-se de indenizar o 

arquiteto em caso de demanda judicial. 

Aliás, nos casos de demanda judicial, foi especialmente importante a verificação 

dos patamares de indenização sugeridos pelas normas do CAU/BR, cuja observância, 

apesar de não obrigatória, é especialmente recomendada pelos julgadores. 

É o que tínhamos a expor. 
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