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A questão do jus variandi 

Um dos direitos pessoais, irrenunciáveis e insuscetíveis de alienação, é o de 
preservar a integridade da obra protegida pela LDA. Mas esse direito encontra um 
tratamento especial no tocante às criações arquitetônicas, quando elas sejam 
protegidas pela LDA, por eventualmente reunirem os requisitos  próprios da 

tutela pela Lei 9.610/96 1. 

Por que tal tratamento especialíssimo 2? De um lado se põe o interesse pessoal 
(dito “moral” pela lei) do arquiteto, enquanto criador, de ter sua concepção, 

 
 
 

1 No caso específico da obra arquitetônica, o direito moral, em atenção à natureza simultaneamente funcional das criações, 
é contido pelo disposto na LDA “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. Parágrafo único. 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”. Recentemente, a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 – como veremos extensamente a seguir - pareceu 
alterar essa regra: “Art. 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele 
resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, 
salvo pactuação em contrário. § 1o No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a 
concordância de todos os coautores. § 2o Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as 
alterações ou modificações poderão ser feitas pelo coautor ou, em não havendo coautor, por outro profissional habilitado, 
independentemente de autorização, que assumirá a responsabilidade pelo projeto modificado. (...)” 

2 Na verdade, especialíssimo mas não único. O editor terá o mesmo jus variandi: LAU Art. 67. Se, em virtude de sua 
natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá 
encarregar outrem, mencionando o fato na edição. Na verdade, o editor terá mesmo o direito de opor-se ao jus variandi do 
autor: Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem 



naquilo em que se expressa em construção utilitária, íntegra como resultado de 
sua criação 3. De outro, o interesse, não menos relevante, do construtor ou 
proprietário de um imóvel utilitário, de mudar o projeto, ou a construção que 
dele deriva, às suas necessidades e conveniências. 

Numa escultura ou num mural, especialmente a que se propõe como  expressão 
central, e não acessória, de um edifício utilitário, esse conflito não   se nota dessa 
maneira; os interesses sociais de manter e preservar a expressão artística e os do 
autor de integridade não encontra a mediação, inevitável e importante, do 
construtor ou proprietário que quer vender e morar 4. 

A questão no direito comparado 

Em muitas jurisdições, esse conflito de interesses é resolvido em favor do 
proprietário da utilidade, cabendo ao projetista desvincular seu nome da 

realização transformada sem seu desejo 5. Desta forma, por exemplo, no 
 
 

lhe aprouver. Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua 
reputação ou aumentem sua responsabilidade. 

3 Na decisão do TJSP, AC 20.741-1, Des. Ferreira Prado, 3/6/1982 (Jurisprudência Brasileira 95, p. 175 e seg.) o motivo 
do repúdio (no caso não atendido pelo construtor) era a incompatibilidade do “estilo mediterrâneo” do construtor com as 
concepções estéticas do arquiteto. O fato foi descrito no 67º informativo da AsBEA, em http://sc.asbea.org.br: “Durante 
a década de 70, uma construtora de porte, com atuação destacada no mercado imobiliário paulista, cunhou um ‘modelo 
arquitetônico’ cuja assinatura estava nas fachadas em ‘estilo mediterrâneo’. Nada contra o exercício dessa linguagem de 
mercado, mas o arquiteto Sérgio Pileggi, da Pileggi Arquitetura, apesar de ter desenhado diversos edifícios residenciais - um 
deles na alameda Lorena, em São Paulo - nunca desenvolvera projetos dentro desse modelo. O prédio da Lorena havia sido 
encomendado por uma construtora que, no decorrer da obra, foi adquirida pela empresa do estilo mediterrâneo. Transações 
empresariais corriqueiras. Porém, em determinada ocasião, Pileggi vê, surpreso, anúncio de página inteira nos jornais 
informando que a construtora criara um novo prédio. Além de perspectiva, o anúncio mostrava também a planta do 
apartamento – ‘a planta de meu projeto, com a fachada mediterrânea’, recorda. Pileggi recorreu a um amigo advogado a 
quem pediu que procurasse a construtora para esclarecer a situação. ‘Recebido de pé, foi dito a ele que nada havia a ser 
esclarecido e que, para a empresa, comprar um projeto era o mesmo que comprar um carro.’ O tratamento dispensado ao 
amigo reforçou a idéia de acionar a construtora por quebra de direito autoral. Há uma primeira interpelação feita por 
intermédio do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, a construtora respondeu de forma lacônica: que fossem tomadas as 
providências julgadas cabíveis. Orientado pela advogada do sindicato de que havia boas possibilidades de vencer, Pileggi 
decidiu ingressar com uma ação na justiça por quebra de direito autoral. Em primeira instância, apesar de aceita a 
argumentação, o juiz julgou improcedente a ação porque, na sua avaliação, não ficara demonstrado prejuízo ao autor. No 
entanto, ao recorrer desse primeiro julgamento e solicitar indenização em dinheiro, a sentença inicial foi revertida, com a 
construtora levando o caso a esfera judicial -sem sucesso - até seu limite. No início dos anos 90, Pileggi foi indenizado. 
‘Quando terminou o processo tínhamos uma das primeiras sentenças que reconhecia o direito autoral em arquitetura, de 
certa forma constituindo jurisprudência no assunto’, avalia Pileggi. ‘Em nenhum momento aleguei falta de pagamento. O 
tempo todo à ação esteve centrado exclusivamente em modificação sem autorização do autor.’“ 

4 Note-se que a questão é analógica, mas nem de longe igual, àquela refletida no episódio em que Nelson Rockfeller, não 
aceitando o mural de Diego Rivera, por ele encomendado para o Rockfeller Center, pela presença de uma imagem de Lenin, 
o destroi à meia note de 9 de fevereiro de 1934. Segundo os comentadores, o encomendante receava a rejeição de público 
e de clientela do empreendimento econômico pela rejeição popular da época ao teórico do marxismo. Vide 
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_at_the_Crossroads, visitado em 22/12/2012. Na época, porém, inexistia qualquer 
direito moral para a obra plástica no direito americano. Para uma análise do problema em relação às obras plásticas não 
arquitetônicas, vide RAJAN, Mira T. Sundara, Moral Rights, Oxford, 2010, p. 437 a 487. 

5 No seu estudo de direito comparado sobre os grandes pincípios do Direito de Autor, nota Claude Colombet: "2º que 
certaines législations font un sort particulier aux œuvres d'architecture, pour lesquelles l'aspect esthétique et l'aspect utilitaire 
se confondent dans un même objet : dans un tel cas, les législateurs finlandais et suédois disposent que les bâtiments - et 
d'ailleurs d'autres objets d'utilité - peuvent être modifiés par leur propriétaire sans le consentement de l'auteur si des 
considérations d'ordre technique ou des raisons touchant à leur utilisation l' exigent. De manière comparable, le législateur 
vénézuélien considère que l'auteur de l'œuvre architecturale ne peut s'opposer aux modifications qui deviennent nécessaires 
au cours de la construction ou par la suite, mais tout en réservant une préférence à l'auteur pour l'étude et la réalisation des 
modifications. C'est bien souligner le caractère particulier de l'œuvre d'architecture, pour laquelle l'art et la technique sont 
intimement liés, ce qui peut aboutir à une diminution du droit moral de l'architecte par 

http://sc.asbea.org.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_at_the_Crossroads


Canadá 6; na Alemanha, a constrição que o arquiteto pode exercer sobre o 
proprietário está limitada por uma regra de boa fé, mas tem sido rejeitada a 

pretensão ilimitada de integridade 7; e assim no Reino Unido 8. 

A mesma atitude, de permitir ao dono da obra, ou do imóvel construído, alterar 
o disposto no projeto consta da maioria absoluta das normas da América Latina 
9. Apenas lei equatoriana exige o consentimento do projetista para qualquer 

variação 10. 
 
 

rapport au droit commun reconnu à tous autres auteurs;" COLOMBET, Claude. Grands Principes Du Droit D'auteur Et 
Des Droits Voisins Dans Le Monde - Approche de droit comparé - Litec. Paris. 1990 . p. 49. 

6 ADENEY, Elizabeth, The Moral Rights of Authors and Performers, Oxford, 2006, 12.22 

7 Idem, 9.113, citando o caso BGH (1999) GRUR 230, 231 – Treppenhausgestaltung. 

8 Eadem, 14.78. e 14.90. 

9 CHILE- Ley No. 17336 de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual. Articulo 71 G . En las obras de arquitectura el autor 
no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención 
de su nombre como autor del proyecto. MÉXICO - Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 Articulo 92. Salvo pacto 
en contrario, el autor de una obra de arquitectura no podrá impedir que el propietario de ésta le haga modificaciones, pero 
tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. HONDURAS Decreto 4-99-E, Ley del 
Derecho de Autor y de los derechos conexos de 1999 Articulo 57. Quien tenga los derechos sobre una obra arquitectónica 
puede alterar los planos y proyectos, así como, disponer en cualquier momento su demolición total o parcial, la ampliación 
o reducción o cualquier otra modificación. Cuando el autor del plano y proyecto original no haya dado su consentimiento 
a esas modificaciones, podrá exigir la supresión de su nombre, si éste apareciera consignado a la obra modificada. 
REPÚBLICA DOMINICANA - Ley 65 de 2000, Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos Articulo 43. El autor de 
un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de 
prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. - PERÚ -Decreto Legislativo 822 de 1996, Ley sobre el derecho de 
autor. Artículo 80. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias 
durante la construcción o con posteridad a ella, o a su demolición. Sí las modificaciones se realizaren sin el consentimiento 
del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el 
nombre del autor del proyecto original. PANAMÁ - Ley 15 de 1994, Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos - 
Artículo 19. El autor de la obra de diseño de arquitectura o diseñador no puede oponerse a las modificaciones que se 
hicieren necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor de la obra de arquitectura debe ser 
consultado sobre las modificaciones que se hicieren necesarios durante la construcción o con posterioridad a ella y tendrá 
preferencia para el estudio y realización de ésta. En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento 
del diseñador, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado el propietario, para invocar en lo 
futuro el nombre de! autor del proyecto original, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente 
Ley. Venezuela - Ley Sobre el Derecho de Autor de 1993 Artículo 20. El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto 
material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o 
reputación. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la 
construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter artístico, el autor tendrá preferencia para e! estudio 
y realización de las mismas. En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se realizaren sin el 
consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar 
para el futuro el nombre del autor del proyecto original. PARAGUAY -Ley 1.328 de 1998, Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos Artículo 75.- El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren 
necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del 
autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro e! 
nombre del autor del proyecto original. EL SALVADOR - Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Intelectual Articulo 34 . El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren 
necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, pero tendrá preferencia para el estudio y realización de las 
mismas, salvo pacto en contrario. En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin e! consentimiento del autor, éste 
podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para e! futuro el nombre de! 
autor de! proyecto original, quedando el autor exento de responsabilidad por los desperfectos o fallas que surgieran con 
motivo de las modificaciones realizadas. Los interesados podrán pactar condiciones diferentes a las establecidas en este 
artículo. 

10 Ley 83 de 1998, Ley de Propiedad Intelectual - Artículo 36 . El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las 
modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra. Para las modificaciones necesarias en el proceso de 
construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá 
negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra. La 
adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se 
requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de acuerdo con la Ley del ejercicio Profesional 
de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras. 



Em relação ao direito argentino, nota Delia Lipszyc 11: 

“Los autores de obras de arquitectura gozan de derechos morales y 
patrimoniales. // En relación con los derechos morales, pueden exigir que 
su nombre figure en la fachada del edificio y en las obras relativas a este 
(derecho de paternidad). En cuanto al derecho a la integridad de la obra, se 
trata de una cuestión muy delicada. Por un lado, es razonable que el 
propietario del edificio pueda realizar algunas modificaciones de orden 
práctico o técnico que sean necesarias para su utilización. 

 

Por otro lado es igualmente razonable que el autor de la obra tenga 

derecho a prohibir toda deformación, mutilación, modificación o atentado 

a la misma que resulten perjudiciales a su honor o reputación. Igualmente 

razonable es que si a pesar de la prohibición del autor de la obra o sin su 

consentimiento se ejecuta la modificación o atentado, la persona 

responsable puede ser obligada, según las circunstancias, a restablecer las 

cosas a su estado anterior o bien a indemnizar los daños. En este último 

supuesto, el autor tiene derecho a exigir que su nombre se desvincule de la 

obra. 
 

Lo decisivo de la cuestión residirá en la relación que exista entre el carácter 

y la entidad de las modificaciones y el derecho de autor a la integridad de 
la obra.” 

Especialmente interessante é a decisão da Corte Constitucional da Colômbia, na 
Ação de Constitucionalidade 871/2010 12, não só em face da Constituição quanto 
das normas internacionais pertinentes. Examinando o jus variandi em face do 
direito de fundo constitucional de integridade, a Corte considera a 
compatibilidade com a Convenção de Berna e o Acordo TRIPs como  elemento 
constitucional de compatibilidade e equilíbrio de interesses: 

"La Corte insiste en el contenido dual que ostenta la disciplina autoral 
cuando establece el reconocimiento de derechos morales y derechos 
patrimoniales a sus titulares. En cuanto a los primeros, se reconoce su 
vínculo con la creación de la obra y se caracterizan por su carácter extra 
patrimonial, inalienable, irrenunciable, imprescriptible y, en principio, de 
duración ilimitada o con vocación perenne de permanencia en el tiempo. 
Frente a los segundos, se relacionan con la explotación económica de la 
obra. Dentro de las prerrogativas de los creadores se encuentran el 
derecho a reivindicar la autoría de determinada obra y el derecho a objetar 
a cualquier alteración de la misma. 

 

Al mismo tiempo, las limitaciones y excepciones al derecho de autor deben 
ajustarse a la llamada “regla de los tres pasos”, consagrada en el artículo 
21 de la Decisión Andina 351 de 1993, según la cual éstas deben 

 
 

11 LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones UNESCO, CERLAC, ZAVALIA, 1993, p. 79. 

12 Como reportada em RUIZ, Wilson Rafael Ríos, La obra de arquitectura y los proyectos arquitectónicos y su protección 
en la legislación sobre derecho de autor comentarios a la sentencia de constitucionalidad c - 871-10, sobre la asequibilidad 
del artículo 43 de la ley 23 de 1982, Revista La Propiedad Inmaterial no. 15, Nov. 2011, p. 143-168. A decisão original pode 
ser encontrada em http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-871-10.htm, visitada em 27/12/2012. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-871-10.htm


adecuarse a las siguientes características: (i) que estén previa y 

expresamente establecidas de manera legal y taxativas, (ii) que su 

aplicación no atente contra la normal explotación de la obra y (iii) que con 

ella se evite causarle al titular del derecho de autor un perjuicio 

injustificado en sus legítimos derechos e intereses. En esa medida, la Corte 

encontró que la Ley 23 de 1982, en armonía con la normatividad 

comunitaria e internacional, reconoce el derecho moral del arquitecto 

sobre sus creaciones bidimensionales y tridimensionales, es decir sobre la 

obra tanto en proceso, como acabada. A su vez, la disposición acusada 

hace parte del capítulo de limitaciones y excepciones al derecho de autor, 

que generalmente están relacionadas con el ejercicio del derecho 

patrimonial y no con el ejercicio del derecho moral. (…) 

Para la Corte, la autorización que el Artículo 43 de la Ley 23 de 1982 

permite al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el 

consentimiento del arquitecto, se ajusta a la regla de los tres pasos, por 

cuanto: a) es claro que el Artículo 43 fue expedido por la autoridad 

competente en el marco de la regulación integral del derecho de autor y los 

derechos conexos, específicamente, en el acápite de limitaciones y 

excepciones; de ahí que sea consecuente inferir que se cumple con el 

primer paso, pues la medida es legal y taxativa, b) dada la naturaleza de la 

creación arquitectónica es corriente que su explotación por parte del autor 

se agote una vez proyectado, diseñado y construido el bien inmueble. Esta 

labor de creación del arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre la 

construcción. De forma simultánea, se garantiza el derecho de propiedad 

del destinatario de la construcción, de modo que las modificaciones que 

pretenda introducir el propietario del bien, no son propias de la 

expectativa económica que generó en el arquitecto la elaboración del 

proyecto y su correlativa construcción, y c) con la limitación prevista en la 

norma demandada, se pretende evitar un perjuicio injustificado a los 

legítimos derechos e intereses del titular, es decir, que si bien reconoce el 

perjuicio que puede ocasionar al autor, forma parte de la garantía del 

derecho a la vivienda y al respeto del interés general.” 

Desta maneira, ao se contemplar a compatibilidade com a norma  internacional, 
a Corte Colombiana simultaneamente considera os interesses constitucionais da 
propriedade física e da garantia de habitação: 

Entonces, cuando el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 reconoce la 
posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor o reputación del autor con 
la modificación de la obra arquitectónica, aquel no puede ser injustificado. 
En este caso la justificación para la Corte se encuentra, como se esbozó en 
el numeral anterior, en la protección del derecho de propiedad (Art. 58 de 
la C.P.), así como en la garantía del derecho a la vivienda (Art. 51 de la 
C.P.), al respeto del interés general (Art. 58 de la C.P.), entre otros. 

A Corte Colombiana tomou especial cuidado em enfrentar a questão da 

isonomia de tratamento entre os arquitetos e demais criadores: 

29. Ahora bien, frente al cargo formulado por el actor relacionado con el 

derecho a la igualdad, es preciso señalar que todos los creadores se 
encuentran en una situación fáctica diferente. En efecto, la obra de cada 



autor tiene unas características especiales que determinan una regulación 
particular, es decir, de acuerdo con la especialidad de cada obra el 
legislador debe prever, en los términos planteados, las limitaciones 
correspondientes. De hecho, no es plausible aplicar de manera analógica la 
limitación que respecto del uso de una obra hubiere autorizado el 
legislador. De esta manera, mientras al amparo de la limitación consagrada 
en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982, es posible adelantar una 
reproducción de una obra musical, sin autorización del titular, en el 
domicilio privado del usuario, la reproducción de un programa de 
ordenador incluso para uso personal exige la autorización del titular, según 
lo dispone el artículo 25 de la Decisión Andina 351 de 1993. 

 

Lo anterior significa que el legislador no puede establecer para todos los 

tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones, por cuanto las 

especificidades de aquellas demandan un tratamiento diferenciado. En 

consecuencia, la creación y explotación de las obras realizadas por 

arquitectos, músicos, escritores, pintores, programadores de computador, 

etc., es diferente, motivo por el cual el legislador determinó un régimen de 

limitaciones y excepciones que no pueden ser analizadas en un plano de 

igualdad. 
 

De esta forma, ante la inexistencia de una situación fáctica similar de la 
cual se pueda derivar un tratamiento discriminatorio es improcedente el 
estudio del cargo propuesto por el actor sobre la violación del derecho a la 
igualdad. 

Assim, temos aqui uma questão de conflito de interesses legítimos, ambos 
consagrados constitucionalmente, em face do qual o direito estabelece uma 
escolha legal em favor da propriedade física aplicada em função socialmente 
justa, mas sem eliminar ou reduzir - além do estritamente necessário -, os 

interesses pessoais do criador em relação a sua expressão estética 13. 

Nosso tema nesta seção 

Nosso tema aqui é a possibilidade de o encomendante de um projeto 
arquitetônico alterar a construção a que se destina o projeto; de não respeitar 
incondicionalmente a integridade da criação arquitetônica, levando em conta 
outros interesses de igual ou maior relevância jurídica. 

Note-se que não se fala aqui de um dever do construtor de seguir o projeto 

encomendado; não há um dever de seguir um projeto de que não se gostou 14, 
 
 

13 Ainda outra questão é o conflito entre o proprietário do imóvel que quer modificá-lo a suas necessidades e 
conveniências e o interesse, agora público, que leva ao tombamento, hipótese em que "a identificação do valor cultural de 
um bem não emerge de mera criação da autoridade, posto que ele já tinha existência histórica no quadro da sociedade?", 
TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2009.010203-3, Quarta Câmara de Direito Público, por votação 
unânime, 29 de outubro de 2009. Neste caso, os pesos se revertem, e os interesses da propriedade física são sujeitos ao da 
preservação histórica, artística ou cultural. 

14 "Criação de projeto de móvel (estante modulada). Execução material do projeto pela ré. Participação conjunta em 
evento tradicional (salão design movelsul). Premiação. Alegada divulgação em destaque dos nomes das demandadas em 
detrimento das autoras do projeto. Frustração pela não-fabricação em série e comercialização do móvel. Obrigação não- 
assumida pelas rés . (...) Destaco que a relação estabelecida entre as partes, de criação intelectual e execução material da 
estante "Flip-Top", para participação conjunta na 6ª edição do "Salão Design Movelsul 98", esgotou-se com a realização 



e há o poder de abandoná-lo, pagando-o, se não contratado a contento 15. A 
questão é tomar o projeto encomendado e mudá-lo, atentando contra a integridade 
da concepção arquitetônica. 

Mesmo quem não gosta paga 

Pagando, naturalmente, como diz o precedente paulista: 

Ora, garante a Lei 5.194/66, ao regular o exercício das profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, os direitos de autoria dos 
planos e projetos do profissional que os executar (arts. 17, 18 e 22), de 
sorte que, como obras intelectuais, merecem indenização os seus 
criadores, nas hipóteses de contratação ou uso indevido (Lei 5.988, de 
14.12.73, arts.6.º, X, 21 e 25, IV; RJTJSP 43/56; RT 562/82, 570/72, 

588/241 e 605/194). 
 

Tal é a lição, reproduzida na r. sentença apelada, do insigne Hely Lopes 
Meirelles, para quem, "diante do texto legal e de sua interpretação 

autêntica, não padece dúvida de que os anteprojetos e projetos de 

engenharia e arquitetura de qualquer natureza constituem ideação 

protegida pelo Direito do Autor. A reprodução por outrem, ainda que 

com modificações, constitui plágio ou contratação ofensiva do Direito 

autoral, e dará ensejo à responsabilização civil do plagiador" (Direito de 

Construir, 4.ª ed., p. 252). 
 

Bem assinalou o Prof. Antônio Chaves, em conferência proferida no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que, "como 

acontece com os demais autores de obras do espírito - escritores, músicos, 

pintores, escultores - tem o arquiteto o direito de exclusividade, isto é, de 

somente ele tirar de sua obra os proventos pecuniários que ela possa 

proporcionar, e de não permitir sua utilização por terceiros por nenhuma 

forma remunerada, sem sua cessão ou autorização" ("Direito de autor do 

arquiteto, do engenheiro, do urbanista, do paisagista, do decorador", in RT 

433/19). 
 

Em suma, aos autores de projetos de engenharia ou semelhantes, que 
sejam ou contenham soluções originais de problemas técnicos, gozam do 
direito exclusivo de exploração e podem exigir dos donos das obras ou 
dos que executam os projetos pagamento de seu direito autoral de 

 
 
 

do evento. As rés jamais assumiram a obrigação de produzir em série o móvel para comercialização, não violaram direitos 
autorais e não praticaram qualquer ato que pudesse ensejar indenização por danos morais ou materiais. Quanto aos 
presumíveis proveitos indiretos e às supostas vantagens econômicas decorrentes do prestígio alcançado com a premiação, 
constituem a própria razão de participação no tradicional evento. Não houvesse possibilidade de angariar prestígio e de 
realizar novos negócios, motivo algum levaria as rés a executar o projeto e participar da exposição. Aliás, o mesmo se pode 
dizer em relação às autoras, que, segundo está comprovado nos autos, por várias publicações na imprensa, tiveram seus 
nomes divulgados, amplamente, como profissionais premiadas. Reconhecimento e prestígio, portanto, também 
alcançaram." TJRS, AC 70004455622, Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. 
Marco Antonio Bandeira Scapini, 13 de março de 2003. 

15 "Nos contratos sob encomenda, efetuado o pagamento avençado entre as partes, o autor não tem direito a quaisquer 
outras remunerações em razão da exploração econômica da obra pelo proprietário. Aplicação por analogia do artigo 4º da 
Lei nº 9.609/98." TJPR, AC 374.455-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, Des. 
Ronald Schulman, 09 de novembro de 2006. 



exploração, se não deram consentimento para utilização gratuita (Pontes 

de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. 16/167, § 1.856, n. 2). 
 

Dispensável, no caso, era o registro do anteprojeto desenvolvido pela 

autora, pois, como bem salientado na sentença, não houve elaboração do 

projeto definitivo. De qualquer modo, o registro de projeto é facultativo 

(Lei 5.194/66, art. 23) e inexistindo dúvida de que a apelada efetivamente 

realizou o anteprojeto, cuja entrega foi admitida pelo próprio réu (fls. 27), 

fica-lhe assegurado o direito de pleitear a indenização cabível por plágio de 

sua obra. 
 

TJSP - Ap 82.594-1 - 6.ª Câmara - j. 19/3/1987 - rel. Ernani de Paiva, 
evista dos Tribunais | vol. 620 | p. 76 | Jun / 1987 | JRP\1987\763 

Assim, nossas preocupações são para os casos em que, mesmo pagando, haja 
modificações. 

Tal consideração só nos é relevante na presunção de que o projeto arquitetônico 
seja daqueles eventualmente protegidos pela LDA. Que tenha novidade e supere 
o estofo meramente técnico; que tenha originalidade, como uma escolha livre e 
“de intuito plástico”. Pois que serão esses projetos, ou a parte relevante deles, 
que estarão abrigados pelo regime de tutela da integridade da criação autoral, como 
um direito pessoal, irrenunciável e intransferível, um dos direitos “morais” da 
LDA. 

Lex nova, Lex Vetera 

No meu texto de 1984, abordei extensamente a questão do conflito, aparente ou 

real, entre a Lei 5.194/66, que tutelava as profissões tanto de engenheiro quanto 

a de arquiteto, e a lex posterior, a LDA de 1973. 

Na lei profissional, se dava ao autor do projeto o direito de acompanhar a  obra, 
que ninguém poderia mudar senão ele; e só em seu impedimento ou recusa se 
poderia cometer a outro profissional acompanhar a construção. Na lei autoral, 
se dava ao arquiteto, e a ele, apenas o direito ao repúdio, se o dono  da obra optasse 
por não cumprir o traço arquitetônico. 

Nossa conclusão da época foi que, na verdade, a consequência da mudança  não 

autorizada no projeto sob a lei profissional era a perda  da  responsabilidade 
técnica; mas não poderia o engenheiro impor-se ao dono da obra para forçá-lo 
a seguir seu projeto. 

Já ao arquiteto, enquanto protegido pela lei autoral - e como qualquer outro autor 
-, cabia o direito moral da integridade, erga omnes, além da simples 
responsabilidade técnica; ninguém podia alterar sua criação. Mas, diferente dos 
demais autores, o recurso que teria para prevenir a deturpação de sua criação era 
garantir que seu nome não estaria mais ligado à coisa transformada sem   sua 
vontade. 



Assim persistiu o regime dual da lei profissional e da autoral, após a LDA de 
1998. Com o Código Civil de 2002, foi acrescida ao regime da Lei 5.194/66 uma 
nova disposição. 

Do direito autoral de repúdio do arquiteto 

Como já se citou, a LDA em vigor tenta repetir a anterior no tratamento do 
direito pessoal, dito “moral’, de nominação do arquiteto que tem seu projeto 
alterado pelo construtor. Para os efeitos deste estudo, entendamos que desde   a 
lei de 1973 até a LDA vigente há uma certa continuidade normativa, o que faz 
com que os precedentes e comentários doutrinários de uma e de outra se 

completem 16. 

Para se ilustrar quais as consequências da interação entre a lei profissional de 
1966 e a lei autoral subsequente, vamos citar, algo longamente, Antonio Chaves: 

 

(...) não pode o arquiteto opor-se a que o projeto de um prédio que 
elaborou venha a sofrer alterações por ocasião da sua execução, com a 
ressalva do art. 18, caput, da Lei nº 5.194, de 24.12.1966: 

 

"As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 

profissional que o tenha elaborado." 
 

Esse incisivo "só poderão" dá ideia de que nenhum outro profissional 

poderia introduzir modificações, a não ser com a sua aquiescência.  
 

Mas admite, ao menos, que sejam feitas alterações do projeto. 
 

E se, desobedecendo a recomendação, forem introduzidas modificações 
não no próprio "projeto ou plano original", mas na sua execução, em que 
situação fica o autor do projeto? 

 

Sem qualquer sanção, porque as modificações não são aduzidas ao projeto 
ou plano original, mas à sua execução prática: não há violação no exercício 
de um direito reconhecido por lei, presumindo esta tenha o autor recebido 
os honorários pelo serviço executado. 

 

O que a lei ressalva e salvaguarda é o direito moral que tem o arquiteto de 

não ver seu nome ligado a uma obra cuja concepção foi originariamente 

de sua autoria, mas que deixará de ser como tal considerada em virtude 

das alterações e modificações que venham a ser introduzidas na 

construção. 
 
 
 
 
 

16 Uma questão curiosa; a duração do direito à integridade: enquanto durar a corporificação do projeto, durará o interesse 
em mantê-lo íntegro; mas a titularidade desse interesse poderá perecer. Ou remanescerá eternamente, transmitindo-se pelos 
séculos? A legislação australiana, por exemplo, criou um sistema especial para se determinar a quem pertence o direito de 
integridade da obra arquitetônica, no caso de reforma ou demolição da construção resultante de um projeto. O mecanismo 
é similar aos que a legislação comparada emprega para o caso de obras órfãs. Vide 
http://www.cbp.com.au/Updates/Addressing-the-moral-rights-of-design-consultants. visitado em 19/12/2012. 

http://www.cbp.com.au/Updates/Addressing-the-moral-rights-of-design-consultants


Bem se compreende que um arquiteto espere ver o seu projeto fielmente 
executado, e que possa sentir melindrada sua suscetibilidade quando isto 
não ocorra. 

 

É, porém, uma contingência da sua profissão, eterna dependente dos 

pendores e inclinações do dono da obra. 
 

Não há qualquer violação de direito moral executar o dono a obra em 
desacordo com o projeto. 

 

Acrescenta o parágrafo único do aludido art. 18 da Lei nº 5.194: 
 

"Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a 
prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as 

alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional 

habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano 

modificado." 
 

Mas o fato é que a Lei 5.988, de 14 .12.1973 veio dar à espécie 
regulamentação diferente: 

 

"Art. 27. Se o dono da construção, executada segundo projeto 

arquitetônico por ele aprovado, nela introduzir alterações, durante sua 

execução ou após a conclusão, sem o consentimento do autor do projeto, 

poderá este repudiar a paternidade da concepção da obra modificada, não 

sendo lícito ao proprietário, a partir de então e em proveito próprio, dá-la 

como concebida pelo autor do projeto inicial." 
 

A Lei nº 5.988 partiu do princípio oposto ao da Lei nº 5.194, dando ênfase 
à ampla possibilidade do dono da construção introduzir as alterações que 
bem entenda, "durante a sua execução, ou após a conclusão, sem o 
consentimento do autor", devendo prevalecer não apenas porque a lei 
posterior revoga a lei anterior, mas ainda porque é lei específica relativa ao 
direito de autor, ao passo que a Lei de 1966 é genérica a respeito do 
exercício da profissão do engenheiro. 

Note-se, para apreciar a robustez da opinião de Antonio Chaves, que não há 
nada tão enfático na LDA vigente como havia no art. 27 da LDA de 1973 17. No 
entanto, continua a nova LDA concebendo a possibilidade lícita de 

 

 
 

17 Nisto nota, corretamente, MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor, repersonalizando o Direito Autoral. Ed. 
Lumen Juris; Rio de Janeiro, 2008. Pag. 76 a 109. “"O art. 26 da LDA-98 dispõe: 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. Parágrafo 
único. 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.” A imprecisão redacional do parágrafo único do artigo 26 da LDA- 98 é 
flagrante. Consiste numa mal sucedida alteração do art. 27 da LDA-73. O legislador não teve o cuidado necessário para 
redigir o texto com a devida propriedade vocabular. Onde existe a palavra "daquele" (contração da preposição de com o 
pronome demonstrativo aquele), deveria existir "deste" (contração da preposição de com o prenome demonstrativo este). 
Há, pois, atecnia gramatical, porque, ao utilizar "daquele", o legislador quis se referir ao autor (arquiteto), e não ao 
proprietário. Percebe-se essa intenção na leitura da segunda parte do art. 27 da revogada LDA-73: Art. 27. Se o dono da 
construção executada segundo projeto arquitetônico por ele aprovado, nela introduzir alterações, durante sua execução ou 
após a conclusão, sem o consentimento do autor do projeto, poderá este repudiar a paternidade da concepção da obra 
modificada, não sendo lícito ao proprietário, a partir de então e em proveito próprio, dá-la como concebida pelo autor do 
projeto original." 



alteração não consentida pelo projetista; se assim não fosse, ressaltaria a opção 
entre embargar a obra ou deixá-la prosseguir com o repúdio da nominação. 

Eliane Y. Abrão segue, em essência a posição de Antonio Chaves 18: 

"não enseja reparação pela violação da integridade, uma vez que a própria 
lei no seu art. 26, e parágrafo único, admite que o proprietário da 
construção altere o projeto durante ou após a conclusão da obra. O que a 
lei proíbe é creditar o projeto modificado ao arquiteto autor do projeto 
original. Somente a violação deste preceito é que sujeita o proprietário da 

obra ao pagamento de perdas e danos." 19
 

"(...) reservou o legislador a esse tipo de profissional um direito moral 
especial, no que concerne ao crédito: reconheceu tão-somente o direito ao 
repúdio da autoria do projeto arquitetônico, alterado sem o seu 
consentimento, durante ou após a conclusão da construção (art. 26), 
respondendo o proprietário da construção por danos causados pós-re- 
púdio. Não poderá, em função disso, obstar o prosseguimento da obra 
com projeto modificado; mas terá o direito de exigir a retificação da au- 

toria, com ampla divulgação."20
 

Numa outra perspectiva, Rodrigo Moraes: 

Por outro lado, vê-se que tanto o art. 27 da LDA-73 quanto o art. 

26 da LDA-98 não abordam exatamente o direito moral à 
paternidade, mas, sim, o direito ao nome. Como já dito, o direito ao 

reconhecimento da não-autoria de uma obra não se confunde com 

o direito moral à paternidade. Uma pessoa, quando nega a autoria 

que lhe é falsamente atribuída, protege sua personalidade em outro 

âmbito: o direito ao nome. A desfiguração do projeto arquitetônico 

atenta  contra  a  reputação do seu  criador,  autorizando-lhe a 

repudiar a autoria. 
 

Após o repúdio feito pelo autor, o proprietário  da  construção não 
pode atribuir-lhe a autoria do projeto arquitetônico. Nesse sentido, 
reza expressamente o art. 60º, 3, do Código de Autor português: "3- 
Não havendo acordo, pode o autor repudiar a paternidade da obra 
modificada, ficando vedado ao proprietário invocar para o futuro, 
em proveito próprio, o nome do autor do projecto inicial". 

 

O art. 26 da LDA-98 proíbe que se credite ao arquiteto a autoria de 

projeto  alterado  sem  o  seu  consentimento  durante  a  construção 

ou após o seu  término. Entretanto, a legislação  autoral brasileira 

não proíbe, ao menos expressamente, que o proprietário altere o 

projeto arquitetônico original. 
 

 
 

18 ABRÃO, Eliane Y., Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade, Ed. 
SENAC, 2002. 

19 Cit. P. 75. 

20 Cit. P. 117. 



Assim é que resta, sob a LDA, ao arquiteto que teve sua concepção alterada, tão-
somente o repúdio? 

Há doutrinadores que entendem, pelo contrário, serem outras as consequências. 

Walter Moraes 21, numa afirmação que encontra  apoio,  entende que a solução 
do repúdio exige a prévia interpelação do arquiteto para que ele mesmo se adeque 

aos desejos do construtor, se quiser 22. Sem interpelação, caberia embargo da 
construção. 

Neste sentido, Claude de Faria, referindo-se à Lei 5.194/66 23 e , assim, 
sem necessariamente considerar as peculiaridades do regime autoral 

do arquiteto: 

Outra forma de violação do direito autoral é a alteração do projeto sem o 
consentimento do autor. Essa violação é passível de indenização e de 
retorno ao status quo ante. 

 

Esta é, sem dúvida, uma questão muito complexa, já que confronta dois 

direitos: o direito autoral e o direito de propriedade. Duas grandes 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais coexistem, privilegiando este ou 

aquele direito, a depender da análise de cada caso concreto. Basicamente, a 

corrente que privilegia o direito autoral se baseia no art. 18 da Lei 

5.194/66, no art. 24, IV e V, da Lei 9.610 / 98 e no art. 621 do CC. A 

corrente que privilegia o direito de propriedade sobre o direito autoral se 

vale de argumentos de direito comparado, do disposto no art. 26 da LDA 

e no art. 5°, XXVII da Cf /88. 
 

Para esta segunda corrente, o autor teria o direito de assegurar a 
integridade de sua obra somente se as modificações efetuadas pelo 
proprietário pudessem de alguma forma prejudicá-lo em sua reputação 
profissional. (...) 

 

 
 

21 MORAES, Walter. Questões de Direito de Autor. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1977 . pg. 45-56. Em enunciado 
verbal, colhido nos anais de um congresso, o mesmo autor propugna até a demolitória: MACHADO, Lúcio Gomes. Direito 
Autoral Em Arquitetura. Anais do Seminário Nacional. CREA/SP. 1989. Pg. 47-48 

22 “Primeira questão: o proprietário tem de pedir licença ao autor para as modificações, ou não? Muito embora saiba que 
se o consentimento não vier, a modificação poderá ser feita assim mesmo? Ou estará ele, pelo art. 27, autorizado a proceder 
desde logo à mudança? Observe-se que o texto "pune" o dono que modifica sem consentimento. Significa que para uma 
alteração de projeto juridicamente normal, seria necessária a licença. Se o proprietário modifica, porém, sem sequer 
consultar o autor, cria-se esta situação: a) se modificar e continuar a usar o nome do arquiteto, estará violando direito, pois, 
usará indevidamente o nome; b) se modificar e, por própria conta remover o nome do autor (se isto fosse possível), também 
poderá estar cometendo violação, pois, o autor pode ter interesse de manter seu nome, não obstante a modificação. Segue 
que o único comportamento isento de ilicitude é o de pedir o consentimento de que fala a Lei. Recusar a necessidade de 
uma comunicação prévia ao autor do projeto seria o mesmo que entender como vã a sanção legal, porque se o arquiteto 
nem sequer sabe das modificações de seu projeto, como poderá decidir sobre o repúdio? E a interpretação que desvanece 
a eficácia da sanção legal é descabida, pois, onde a Lei propõe sanção, aí ela faculta ou fornece o meio de efetivá-la. O 
dispositivo da Lei n. 5.194, que aborda esta matéria, deve ser enquadrado na regra do art. 27 da Lei nova (arts. 18, 20, §). 
Procedendo corretamente, o dono legitima sua faculdade de modificar o projeto. Fora disso, há violação de direito. E 
havendo violação, tem de haver embargo e ressarcimento”. Enfatizando também o dever de interpelar, "mesmo à luz do 
direito de repúdio - peculiaridade da obra arquitetônica, que a lei contempla, no caso de modificação da obra durante a 
construção - sempre é necessária a prévia consulta ao autor, exatamente para possibilitar- lhe o efetivo exercício desse 
direito." BITTAR¸ Carlos Alberto e BITTAR FILHO, Carlos Alberto 2002, p. 178-179. 

23 FARIA, Claude Pasteur de Andrade. Comentários à lei 5.194/66 - Regula o exercício das Profissões de Engenheiro e 
Engenheiro Agrônomo. Florianópolis: Ed. Insular, 2012, p.72 a 80. 



Pensamos, como Leandro Flores, que o direito autoral não pode ser 

absolutizado frente ao direito de propriedade do contratante do projeto. 

Afinal de contas, o proprietário tem o direito de proceder às alterações 

que entender cabíveis em sua edificação, já que é ele que vai passar dentro 

dela grande parte de sua vida. As modificações podem ser efetuadas desde 

que não desnaturem totalmente a concepção original do autor nem lhe 

causem danos à reputação profissional. Deve-se ressaltar, contudo, que 

eventuais modificações do projeto devem primeiramente ser solicitadas ao 

seu autor. Caso este não concorde com as modificações, o proprietário 

pode contratar outro profissional habilitado a executá-las. 

Mas Walter Moraes também entende – agora numa posição mais isolada entre a 
doutrina, mas acolhida pelos tribunais – ser devido a indenização pecuniária do 

eventual dano moral 24. Sobre esse entendimento, e seu crescente acolhimento, 
diz Leandro Flores, notando que os órgãos de fiscalização profissional 
acompanham a tendência 25: 

Como pode ser verificado, doutrinadores e jurisprudência nem têm 
entrado no mérito se as modificações no projeto/obra foram ou não pre- 

judiciais à honra e reputação do autor, bem como tem entendido que o 

eventual repúdio previsto na lei de direito autoral não afasta indenização 

cabível. (…) 
 

Portanto, comprovada a ciência do autor antes da alteração ser efetiva- da, 
e tendo o proprietário o cuidado de manter o vínculo do autor ou 
desvinculá-lo da obra alterada, conforme o desejo manifesto do 
interessado, indenização só seria devida em casos muito particulares, onde 
a alteração tenha sido de tal forma que tenha atingido a honra ou 
reputação do autor original, o que só ocorrerá em situações muito 

peculiares 26. (…) 

O que tem sido levado em consideração é a autorização, ou não, do autor 
do projeto originário. Desta forma, tem-se decidido que as alterações sem 
anuência violam o direito do autor. 

Neste sentido, tanto Leandro Flores, após longa análise do direito comparado  e 

dos textos internacionais, quanto Tepedino et alii 27 entendem que 
 
 

24 “Agora outra questão. Creio que a sanção legal teria eficiência se, além do repúdio, cominasse sanção pecuniária. A 
reparação pecuniária não interfere no direito de dispor da propriedade, não o atinge em si o mesmo. Bastaria, então, 
acrescentar ao art. 27 este apêndice: "sem prejuízo de ressarcimento pelo dano moral.". E da forma como as coisas estão 
agora, seria descabido pleitear ressarcimento porque o proprietário modificou o projeto contra a vontade do autor? A lei 
não diz nada. Mas reconhece uma lesão de direito, tanto que propõe um tipo de sanção: o repúdio. Todavia, se oferece 
uma sanção especial, não elimina necessariamente a sanção geral da obrigação por ato ilícito, que é de reparar o dano, 
também moral." 

25 FLÔRES, Leandro Vanderlei Nascimento. Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura. São Paulo. 2010. Ed. Pillares. 
P.26-29 / 93-135 

26 [Nota deste estudo] A leitura de Flores expressa neste parágrafo em particular, com a qual concordamos, é a compatível 
com a da Convenção de Berna: “Art. 6 bis-l- Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 
cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, 
mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação”. 

27 TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de Código civil interpretado: 
conforme a Constituição da República, Renovar, 2006, p. 375. 



"a pretensão de indenização cabe quando, após o repúdio, mantém-se a 

autoria inicial". E "não deve ser afastada a possibilidade de indenização, 

independentemente do repúdio, quando as alterações causarem lesão 

extra-patrimonial ao autor, por força de proteção constitucional (CF, art. 

5º, V)". 

Esta ultima colocação reflete, ao que entendo, o estágio atual do direito, como 

se verificará da tendência dos precedentes judiciais. 

Dos precedentes 

Recolhem-se aqui alguns do precedentes mais relevantes quanto à questão do jus 
variandi 28. 

Reconhecendo plenamente o jus variandi do construtor: 

"De início, cabe destacar que a alteração de projeto arquitetônico pelo 

dono da obra não é vedada pelo ordenamento jurídico. 
 

Com efeito, o parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/66, que regula o 

exercício da arquitetura, dispõe que outro profissional poderá promover a 
alteração ou modificação do projeto caso o autor do projeto original esteja 
impedido ou se recuse a fazê-lo. 

 

Portanto, a alteração do projeto original decorreu de regular exercício do 
direito dos Apelados. 

 

Não se pode olvidar que os Recorridos são os proprietários do imóvel em 

tela, e nele desempenham suas atividades comerciais, podendo adaptá-lo 

às suas necessidades. 
 

Desse modo, a pretensão do Apelante em ver destruídas as modificações 
efetuadas pelo proprietário da edificação não encontra guarida no 
ordenamento. 

 

Aliás, exatamente em razão dessa faculdade que tem o dono da obra em 
alterar o projeto arquitetônico, é que o artigo 26 da Lei 9.610/98 confere 
ao Apelado o direito de repudiar a autoria da obra quando a modificação 
ocorrer sem o seu consentimento. 

 

 
 

28 Rodrigo Moraes lista os seguintes precedentes, alguns dos quais já mencionados neste estudo: “Plágio de projeto de 
arquiteto. Indenização. Tendo sido copiado projeto arquitetônico do recorrente, para a construção de uma residência, por 
terceiro, o que ficou estreme de dúvidas, cabe a este último, que chegou a realizar a construção, bem como ao que assumiu 
a paternidade do projeto, a responsabilidade civil decorrente de tais atos, cabendo-lhes, em decorrência, indenizar o autor 
do projeto, ou seja, o ora recorrente. (STF - 2ª Turma, RE-94201, ReI. Min. Aldir Passarinho, j. 13.9.85). Projeto 
arquitetônico. Construção de edifício. Utilização da planta do autor, que se achava registrada e aprovada. Alteração das 
fachadas externas e internas, figurando o nome da construtora como criadora do projeto. Prejuízo causado ao autor pela 
ação das Rés. Indenização devida. Apelação provida para esse fim. Voto vencedor e vencido. (TJ-SP, Apelação Cível n. 
20.741/1, Sexta Câmara Civil, 1982).50 Projeto arquitetônico. Construção de edifício. Utilização de planta do autor com o 
acréscimo de um subsolo para garagem. Irrelevância da falta de registro do projeto. Indenização devida. Sentença 
confirmada. (TJ-SP, Apelação Cível n. 25.605/1).51 Direito Autoral. Plágio de projeto arquitetônico. Direito a indenização 
que tem o autor do projeto, se o mesmo vem a ser utilizado por terceiros, sem autorização legal ou contratual. (Apelação 
Cível n. 590064481, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Pilla da Silva, Julgado em 09/10/1990). 
Violação. Contrafação civil. Construção. Projeto-matriz utilizado indevidamente. Ato ilícito. Indenização devida. (RT 
570/72)”. 



A possibilidade de alteração do projeto pelo dono da obra e o direito de 

repúdio do autor são equacionados pelo parágrafo único do mesmo 

dispositivo, que restringe o dever de indenizar apenas quando o 

proprietário da construção "após o repúdio, der como sendo daquele a 

autoria do projeto repudiado". 
 

Daí que a simples modificação da obra não dá ensejo a reparação por dano 
moral disso decorrente. 

 

No presente caso, não consta dos autos tenha o Apelante repudiado a 

obra." 
 

TJPR, AC 374455-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Paraná, por unanimidade de votos, Ronald Schulman, 09/11/2006. 

Ponderando o jus variandi com os demais interesses em jogo 29: 

Civil - Ação Indenizatória - Danos Morais - Edificação de Prédio Público - 

Alteração de Projeto Arquitetônico - Pintura de Vidros Para Preservar a 

Privacidade Do Imóvel - Ofensa ao Direito de Autor Não Caracterizada - 

Apelo Desprovido – A modificação realizada pelo Município em projeto 

arquitetônico de prédio destinado à instalação de uma unidade de 

tratamento de saúde não é ilícito - e não há lesão à Lei de Direitos Autorais 

- quando a modificação é mínima e objetiva atender o interesse público 

consistente em manter a privacidade de quem receberá o atendimento 

clínico. - Hipótese na qual não ocorreu descaracterização do projeto 

elaborado pelo autor e o dissabor relativo à mudança de pintura dos vidros 

e luminosidade não afetam a imagem do profissional que subscreveu o 

trabalho técnico. 

(...) Com a devida permissão, o que se observa é que o autor entende ser 

de "extremo mau-gosto" a pintura efetuada pelo réu e considera que daí 

advém o dano moral passível de indenização. 
 

Não obstante entenda sua inquietação - na medida em que a estética do 

prédio não lhe agrada -, considero que se trata de mero dissabor, 

contrariedade e que não é hábil a materializar o dano moral, notadamente 

porque dita alteração, na verdade, se caracterizou como adequação 

necessária a preservar a privacidade de prédio público. 
 

Em casos tais, ao poder público é permitido proceder unilateralmente à 

adequação necessária para torná-lo funcional aos fins propostos - 

privilegiando, pois, o interesse público -, mesmo porque a 

descaracterização do projeto foi mínima e implicou, apenas, a pintura de 

vidros de três salas do prédio em metragem acima da originalmente 

prevista. 
 
 

 
 

29 "La justification s'en trouve dans la recherche d'un équilibre entre les besoins légitimes du propriétaire de l'immeuble et 
les intérêts artistiques et moraux, au moins aussi légitimes de l'artiste. Cependant, on a souvent le sentiment que la balance 
penche un peu systématiquement en faveur de la propriété corporelle." POLLAUD-DULIAN, Fréderic. Le Droit D'auteur. 
Ed. Economica. Paris. 2005. P. 433-435 



TJMG, AC 1.0342.04.044039-4/001 0440394-52.2004.8.13.0342 (1), 1ª 

Câmara Cível, Des. Alberto Vilas Boas, 08/07/2008 30. 

Enfatizando que há um tempo certo para exercer o seu repúdio: 

(...) para que resultasse na obrigação de indenizar por parte do dono da 

construção que a executou, introduzindo alterações no projeto original do 

autor, sem a autorização deste, era imprescindível que ele tivesse 

comprovado o repúdio expresso da paternidade da concepção da obra 

modificada, não bastando o repúdio posterior, como prescrevem as Leis 

5.988/73, art. 27 e 9.610/98, em seu artigo 26. Outrossim, não sendo o 

autor fornecedor da mão-de-obra ou materiais, e nem assumindo a 

responsabilidade pela administração da obra, não responde pela solidez e 

segurança desta, não se lhe aplicando o disposto no artigo 1.245 do Código 

Civil, o que afasta a possibilidade de sofrer danos patrimoniais ou 

extrapatrimoniais, como afirmado. 

4. Desta forma, as alterações havidas não caracterizam violação de obra 

intelectual, descabendo a indenização pedida, pois para fazer jus à 

indenização era indispensável que o autor do projeto tivesse formalizado 

"oportuno tempore" o seu repúdio às modificações ocorridas, nos termos 

da legislação supra-citada, sem o que subentende-se que houve anuência 

tácita às modificações introduzidas. 

5. Em suma, não tendo havido usurpação da obra alheia, mas apenas 

adaptações na construção, em relação ao projeto originário, sem que o 

autor do projeto arquitetônico tivesse manifestado a sua oposição, na 

época devida, não se caracterizou a violação do direito autoral, descabendo 

a indenização por dano patrimonial ou moral. 
 

6. Por estes fundamentos, nega-se provimento ao apelo ficando mantida, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a respeitável sentença apelada. 
( ... ) 

 

TJSP, AC 191.674-4/1-01,. 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Antonio 

Celso Aguilar Cortez, DJ: 14/03/2002 

Reconhecendo a indenizabilidade, além do repúdio: 

Direitos Autorais - Projeto Arquitetônico - Modificações não autorizadas 

pelo autor - Indenização. Se o projeto arquitetônico é alterado sem a 

concordância dos seus criadores ao mesmo assiste, irrecusavelmente, o 

direito a uma indenização pela violação dos seus direitos autorais. A 

existência de prejuízo em casos como esses é flagrante. 
 

Direitos autorais - Legitimidade passiva - Solidariedade entre o engenheiro 

que modificou o projeto e o dono da obra pela indenização. 
 
 

30 Sobre a ponderação do interesse público com o direito pessoal de integridade, vide o caso do arquiteto Santiago 
Calatrava, que reporta RAJAN, Mira T. Sundara, Moral Rights, Oxford, 2010, p. 446 e seg. Na hipótese, a ponte construída 
era escorregadia, e a prefeitura local adicionou um antiderrapante; em primeira instância, a ação judicial do arquiteto se 
inclinou ao interesse público. No recurso, porém, o tribunal conclui que – dado ao renome internacional do arquiteto – a 
municipalidade deveria ter oferecido a ele a oportunidade de resolver o problema funcional encontrado com uma solução 
que não atentasse contra a criação artística inicial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainda: 

Pela indenização decorrente da violação dos direitos do autor do projeto 

arquitetônico respondem, solidariamente, o engenheiro, como responsável 

pela obra, que alterou, conscientemente, o projeto desfigurando-o, e, o 

dono da mesma porque, obviamente, anuiu nas alterações, 

acompanhando-as, passo-a-passo, durante a construção. (...) 
 

( ... ) Sustenta-se, em tal ponto, que o art. 27 da Lei atual revogou o art. 18 

e seu parágrafo da Lei nº 5.194/66. E que, autorizada como se encontra a 

modificação da obra, a conseqüência única a se extrair do preceito legal é a 

de que o dono da obra não mais poderá atribuir sua autoria ao arquiteto 

que elaborou o projeto original. 
 

A assertiva, embora acolhida por juristas e magistrados de prol, não é de 

ser aceita. 
 

Como expõe Walter Moraes, em trecho transcrito nos autos, o repúdio da 
obra, previsto em lei, não exclui a sanção pecuniária. Isto porque a lei, "se 
oferece uma sanção especial, não elimina necessariamente a sanção geral 
da obrigação por ato ilícito que é de reparar o dano também moral. 

 

(...) A desfiguração do projeto, no caso em exame, não pode ser 

contestada. E a existência de prejuízo em casos como esses é patente ( ... ). 

"Todo arquiteto quer incluir no seu currículo os projetos que elaborou, é 

por meio de suas criações, concretizadas em edifícios, que evidenciará as 

qualidades do seu trabalho." 
 

TJSP, AC 69.317-1, 2a Câmara Civil, Des. Anicleto Aliende, D]: 
27/5/1986, Jurisprudência Brasileira. Curitiba: Juruá, nº 117. 

 

 
Direito autoral - projeto arquitetônico - violacão - construção de área 

maior que a projetada. - indenização correspondente a área acrescida - 

cabimento - lei 5.988/73 -(...) Acréscimo de área constatada por prova 

pericial - descaracterização geral do projeto inicial (...) Segundo se infere 

dos preceitos da lei 5.988/73, o arquiteto, como autor de obra intelectual, 

detém morais e patrimoniais sobre o projeto por ele criado (art. 6, x, c.C. 

21). A alteração, pela construtora, do projeto original quando da execução 

da obra, sem prévio consentimento do seu autor, enseja-lhe, por ser 

inalienável e irrenunciável seu direito moral sobre (art. 28), não só o 

repúdio à paternidade da concepção da obra modificada (art. 27), como de 

ser indenizado pelo uso do projeto desfigurado como de sua autoria sem 

sua prévia aquiescência, ou ainda pela vulneração do direito 

personalíssimo de introduzir modificações na obra original (art. 25, IV). 2 

- o direito do arquiteto em cobrar honorários profissinoais nao se 
confunde com o direito de ser indenizado por violação de seu projeto. 
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação civil por ofensa a direitos patrimoniais 
do autor 

 

TJPR, AC 336.734-0, 6a. Câmara Cível, Des. Arenhart, DJ: 03/1012006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda: 

"Se o projeto arquitetônico é alterado sem a concordância dos seus 

criadores ao mesmo assiste, irrecusavelmente, o direito a uma indenização 

pela violação dos seus direitos autorais. A existência de prejuízo em casos 

como esses é flagrante. [ .. .]. Como todo arquiteto quer incluir no seu 

currículo os projetos que elaborou, é por meio de suas criações, 

concretizadas em edifícios, que evidenciará as qualidades do seu trabalho. 

O dano indenizável na hipótese de alteração desautorizada do seu projeto, 

é o de não poder incluir entre suas obras efetivamente realizadas o 

desfigurado, liquidação que deve ser feita por arbitramento para que o 

prejuízo possa ser estimado com segurança. [ ... ] 

Sustenta-se, em tal ponto, que o art. 27 da Lei atual revogou o art. 18 e seu 

parágrafo da Lei nº 5.194/66. E que, autorizada como se encontra a 

modificação da obra, a conseqüência única a se extrair do preceito legal é a 

de que o dono da obra não mais poderá atribuir sua autoria ao arquiteto 

que elaborou o projeto original. A assertiva, embora acolhida por juristas e 

magistrados de prol, não é de ser aceita. Como expõe Walter Moraes, em 

trecho transcrito nos autos, o repúdio da obra, previsto em lei, não exclui 

a sanção pecuniária. Isto porque a lei, 'se oferece uma sanção especial, não 

elimina necessariamente a sanção geral da obrigação por ato ilícito que é 

de reparar o dano também moral'." 
 

TJSP, AC 69.317-1, 1986 

 

 
" (...) a alteração não consentida do projeto arquitetônico original, com a 
construção de um pavimento de cobertura, configura violação do direito 

autoral. A responsabilidade pelos danos decorrentes do projeto inicial é 

solidária entre o dono da obra e a firma contratada para a execução do 

projeto. O responsável técnico pela obra, na qualidade de empregado da 

firma contratada para o prosseguimento da obra, não pode ser 

responsabilizado por violação a direito autoral, se não assinou qualquer 

projeto ou planta de alteração do projeto inicia1." 
 

 

Ainda:  

 
Indenização por danos morais. Alteração do projeto sem o consentimento 

do autor. Divulgação do projeto sem menção ao criador da obra. Infração 

ao direito autoral materializada. Indenização devida. - A divulgação do 

projeto para a construção do Estádio do Vale ocorreu sem qualquer 

menção do autor da obra arquitetônica, em visível violação ao direito 

autoral, justificando com isso, a indenização moral arbitrada na origem. O 

conjunto probatório aportado aos autos demonstrou que parte da obra foi 

realizada em desrespeito ao projeto original confeccionado pelo autor, 

com a realização de obras não previstas e sem seu consentimento.(...) 
 

[Sentença incorporada no acórdão] Conforme antes mencionado, em 
sendo o projeto obra do autor, e tendo àquele sido alterado sem seu 
consentimento, os direitos autorais foram claramente feridos, mormente 

 



porque é dele a titularidade do projeto arquitetônico – e não de quem o 

contratou. 
 

Assim, a proteção constitucional do direito autoral vem estabelecida na 

Constituição, que apregoa que aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização de suas obras (art. 5º, XXVII), preconizando também que é 

garantido “o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das 

obras que criarem ou de que participarem aos criadores”. 
 

Ademais, conforme antes mencionado, há a proteção legal sobre o direito 

autoral, tendo sido expressamente referido na Lei 9.610/98 que o autor 

será sempre autor do seu projeto, independentemente do contrato de 

trabalho porventura firmado. Dessa maneira, não existindo exceção à 

regra, não há como desconsiderar o disposto no art. 22 do diploma legal 

retro, que preceitua que “pertencem ao autor os direitos morais e 

patrimoniais sobre a obra que criou”. 
 

Dessa maneira, sem dúvida razão assiste ao autor na pretensão de 

ressarcimento moral pela violação de sua obra, assim como pela 

divulgação desta sem indicação da autoria, revelando-se induvidosos os 

danos na esfera íntima do requerente, sendo manifestos os incômodos e 

transtornos de vulto experimentados pelo autor. 
 

Nesse sentido, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar a 

jurisprudência: 
 

Embargos infringentes. Direito privado não especificado. Ação de 
indenização. Direito autoral. Uso desautorizado e alteração de projetos de 
engenharia e arquitetura sem autorização. Violação do direito autoral. 
Indenização devida. Embargos infringentes desacolhidos. Unânime 
(Embargos Infringentes Nº 70032797680, Décimo Grupo de Câmaras 
Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein 
Hekman, Julgado em 28/05/2010) 

 

TJRS, AC 70049553043, Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, Des.ª Ana Beatriz Iser 31 de outubro de 
2012. 

Recusando dano moral, mas concedendo o direito de nominação de obra 
modificada, mas não repudiada: 

"Portanto, nenhuma dúvida resta acerca da autoria do projeto 

arquitetônico que abriga a sede dos Apelados. 
 

Nesse cariz, sendo o Apelante o autor do projeto arquitetônico, mister 

reconhecer que essa qualidade lhe confere um feixe de direitos morais,  os 

quais são inalienáveis e irrenunciáveis. 
 

O Apelante se insurge, nesse ponto, contra: i) a ausência de placa afixada 

no local dando conta da autoria do projeto; ii) a ausência de créditos do 

projeto arquitetônico nas embalagens comercializadas pelos Apelantes e 

que trazem a foto da edificação; e iii) a alteração do projeto sem o seu 

consentimento. 



De início, cabe destacar que a alteração de projeto arquitetônico pelo dono 

da obra não é vedada pelo ordenamento jurídico. 
 

Com efeito, o parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/66, que regula o 

exercício da arquitetura, dispõe que outro profissional poderá promover a 

alteração ou modificação do projeto caso o autor do projeto original esteja 

impedido ou se recuse a fazê-lo. 
 

Portanto, a alteração do projeto original decorreu de regular exercício do 

direito dos Apelados. 
 

Não se pode olvidar que os Recorridos são os proprietários do imóvel em 
tela, e nele desempenham suas comerciais, podendo adaptá-lo às suas 
necessidades. 

 

Desse modo, a pretensão do Apelante em ver destruídas as modificações 

efetuadas pelo proprietário da edificação não encontra guarida no 

ordenamento. 
 

Aliás, exatamente em razão dessa faculdade que tem o dono da obra em 
alterar o projeto arquitetônico, é que o artigo 26 da Lei 9.610/98 confere 

ao Apelado o direito de repudiar a autoria da obra quando a modificação 

ocorrer sem o seu consentimento. 

A possibilidade de alteração do projeto pelo dono da obra e o direito de 

repúdio do autor são equacionados pelo parágrafo único do mesmo 

dispositivo, que restringe o dever de indenizar apenas quando o 

proprietário da construção “após o repúdio, der como sendo daquele a 

autoria do projeto repudiado”. 
 

Daí que a simples modificação da obra não dá ensejo a reparação por dano 

moral disso decorrente. 
 

No presente caso, não consta dos autos tenha o Apelante repudiado a 
obra. Desse modo, os Apelados deveriam conferir sua autoria ao 
Recorrente, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 9.610/98, na 
utilização da obra. 

 

Ora, por ocasião da construção da obra, os Apelados deram o devido 
cumprimento ao artigo 16 da Lei 5.194/66, afixando, em local de 
destaque, a autoria do projeto arquitetônico. 

 

Entretanto, o artigo 24 da Lei de Direitos Autorais confere o direito do 

autor em ter seu nome indicado também na utilização da obra. 
 

Portanto, a afixação de placa indicando o Apelante como autor do projeto 

é pretensão devidamente amparada pela Lei de Direitos Autorais, 

merecendo procedência o pedido inaugural nesse ponto." 
 

TJPR, AC 374.455-8,Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Paraná, por unanimidade, Des. Ronald Schulman, 09 de novembro de 
2006. 



Acolhendo indenização material, mas recusando dano moral: 

“Segundo se apura da manifestação do Perito Judicial, não se trata de 

simples modificações, concluindo antes que a alteração construtiva entre o 

que fora executado e o projetado é bastante significativa, pois as 

modificações introduzidas propiciaram supressão e deslocamento de 

elementos do projeto original da autora. Imperioso concluir diante do 

contexto dos autos, que o projeto da autora sofreu modificações, fato não 

negado pela recorrente, que preferiu justificar, sob alegação de que se 

cuidava de projeto destinado a pessoas de baixa renda, ou noutras 

palavras, de caráter social. 

Tem-se como evidente que se o projeto não se apresentava perfeito para o 
que era direcionado, não era caso de alterá-lo à revelia de seu autor, 
devendo antes, sob seu expresso consentimento, proceder às modificações 
que se faziam necessárias, não, porém, da forma como se procedeu e a 
qualquer pretexto. Por demais pueril a alegação de que as modificações 
implementadas se mostravam pertinentes e necessárias, por isso realizadas, 
não causando ao projeto nenhum prejuízo. 

 

Ora, não havendo o consentimento expresso da sua autora para as 

modificações levadas a efeito no projeto arquitetônico, tem-se como 

evidente o dano a ela causado. Portanto, reconhecida a alteração do 

projeto arquitetônico e desde que não se constata o expresso 

consentimento de seu autor, assenta na afirmativa de que lhe é deferida a 

reparação, com arrimo na legislação especial e a par da norma específica 

do Código Civil, que garante a indenização, como parcela integrante pelo 

dano patrimonial decorrente da afronta ao direito autoral da autora, 

resultante da faculdade exclusiva de modificação do projeto referido.  

Assim é que sofreu a autora prejuízos de ordem patrimonial decorrentes 

das alterações indevidas e não autorizadas no propalado projeto de sua 

autoria, devendo em consequência ser indenizada, porquanto violado seu 

direito autoral. Saliente-se que é inaceitável, como justificativa para a 

alteração do projeto arquitetônico da autora, a alegação de que "o projeto 

era e é destinado a pessoas de baixa renda". 
 

Convém ainda ressaltar que o fato de ter a autora adotado em seu projeto 

arquitetônico o formato em "X" e que segundo a recorrente é coincidente 

com outro projeto, não significa seja este, plágio ou cópia de qualquer 

outro arquiteto, nem mesmo pela circunstância de conter menção de 

semelhança pelo "expert". Fato é que foi a postulante quem escolheu o 

formato para assim desenvolver seu projeto e não havia impedimento para 

tanto. 
 

Outrossim, absolutamente equivocada a interpretação que pretende dar à 
questão relativa ao repúdio, eis que a norma do parágrafo único do art. 26, 
da Lei n° 9.610/98, não está a acenar com a necessidade do repúdio para 
então e somente por isto poder pleitear a indenização, até porque o 
comando do "caput" do art. 26, da lei em comento indica que o exercício é 
facultativo, referindo que "o autor poderá repudiar... ". 



Ademais, é importante lembrar que o pleito indenizatório proposto pela 

autora em função da violação de direitos autorais, não está fundamentado 

apenas na legislação especial que acena com o direito autoral, também no 

Código Civil, em razão do dano patrimonial causado. Também não há 

dúvidas de que ao caso deve ser aplicada a Lei n° 9.610/98, aliás, 

consoante já definido com propriedade na decisão hostilizada, eis que a 

ofensa ao direito reclamado pela autora ocorreu sob a égide da citada lei, 

não havendo razão para se falar na Lei n° 5.988/73, mais antiga. 
 

Destarte, uma vez provado ser da autora o projeto arquitetônico em 

discussão, via de conseqüência, legítima é sua busca pela reparação do 

dano, repetindo que não é condição para tanto o alegado repúdio, nem 

mesmo o registro no GRAPROHAB, desde que provado restou ser de sua 

autoria a obra intelectual, estando devidamente registrada, como já 

informado alhures. 
 

No que tange ao direito da autora, o que se protege é a integridade da 

criação contra modificação, deturpação ou supressão da obra intelectual, 

não se verificando no caso o dano moral, por se tratar de mero 

aborrecimento, que não tem o condão de gerar a indenização, restando tão 

só o dano de ordem patrimonial, o qual advém dos benefícios patrimoniais 

decorrentes do uso da obra intelectual e cuja verificação do montante à 

indenização deverá ser remetido à apuração em execução, por 

arbitramento, conforme já definido na decisão guerreada, corrigido 

monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, 

desde o ajuizamento da ação e juros da mora desde a citação. 

TJSP, AC 994.07.094600-6, 4a Câmara de Direito Privado do O Tribunal 

de Justiça de São Paulo, Des. Fábio Quadros, 05 de agosto de 2010.No 

mesmo sentido: TJSP, AC 163.272-4/5-00, Quinta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Silverio 

Ribeiro, 04 de março de 2009. 

Da titularidade do direito autoral de repúdio 

Sendo o direito de repúdio correlativo ao de nominação, e este um direito pessoal, 

cabe sua invocação ao titular do respectivo direito; no nosso sistema, 
essencialmente à pessoa natural: 

"Não está em jogo reconhecer, ou não, possa a pessoa jurídica sofrer,  em 
tese, danos morais, o que excepcionalmente se tem admitido, quando se 

ofenda sua denominada honra objetiva (arestos do E. STJ às f.). Acolhe 

sua caracterização, sob esta perspectiva, o eminente Des. Sérgio Cavalieri 

Filho ( Programa de responsabilidade civil, 2. ed., Malheiros, p. 83 a 86) e 

afirma Said Cahali, em seu livro Dano moral, 2. ed., Ed. RT, 1998, p. 342 a 

351, que "a jurisprudência mais atualizada vem se orientando no sentido 

de que as entidades coletivas estão dotadas dos atributos de reputação e 

conceito perante a sociedade, e, por conseguinte, são passíveis de 

difamação, desde que a manifestação possa abalar tais atributos, admitindo 

assim a reparação do dano moral sofrido pela pessoa jurídica". "Assim, 

afirma-se ser admissível a indenização por dano moral causado à pessoa 

jurídica em decorrência de manifestações que acarretam abalo de seu 



conceito no mercado em que atua, uma vez que o direito à honra e à 
imagem é garantido pela Constituição, em seu art. 5.º, X, cuja interpretação 
não há de se restringir às pessoas naturais" (p. 349-350). 

 

Desta hipótese, porém, não se trata, pretendendo a apelante amparar sua 
pretensão em violação de direitos autorais originários da elaboração de 
projetos de construção dos edifícios, porque não constou seu nome de 
prospectos de vendas e divulgação e das campanhas publicitárias.  

 

Teria a apelada, deste modo, afrontado o disposto, à época dos fatos, no 

art. 25, II e IV, da Lei 5.988/73, reiterado em idênticos incisos do art. 24 

do vigente diploma sobre direitos autorais ( Lei 9.610/98). Eles enunciam 

que constituem direitos morais do autor: "II - o de ter seu nome, 

pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o 

do autor, na utilização da obra"; "IV - o de assegurar a integridade da obra, 

opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer 

forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou 

honra".(...) 
 

3. Não se recusa possa a pessoa jurídica ser titular de direitos autorais. 

Estatui o art. 11 da Lei 9.610/98: "Autor é pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica". Prescreve seu parágrafo único que "a 

proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos 

casos previstos nesta lei". 
 

O art. 15 da Lei 5.988/73 dispunha que, quando se tratar de obra realizada 
por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou coletiva e 
em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria. 

 

Comentando-os, disserta Eduardo Salles Pimenta ( Código de direitos 

autorais ante os tribunais, 1998, p. 61) que o art. 11 da lei atual fixa 

obrigatoriamente que o autor é a pessoa física. Todavia, prevê que as 

pessoas jurídicas podem ser titulares dos direitos autorais e exercer os 

direitos da mesma forma concedida ao autor. "O parágrafo único outorga 

às pessoas jurídicas prerrogativas exclusivas do autor como a defesa dos 

direitos, por elas serem titulares de direito autoral. Todavia, em hipótese 

alguma, elas podem exercer o direito moral que cabe ao autor, pois fixa o 

caput que só a pessoa física pode ser autor, e o único direito 

personalíssimo do autor, que são as prerrogativas pessoais, é o direito 

moral, que é inalienável e irrenunciável (art. 27)". Acrescenta: "As pessoas 

jurídicas não terão o status de autor, como também não podem figurar 

como autoras. A criação intelectual é faculdade do ser humano, pessoa 

física. A simples organização, para a criação intelectual, por pessoa jurídica 

a esta caberá a titularidade (art. 17, § 2.º). Então, a autoria deverá ser de 

uma pessoa física, cabendo apenas à empresa singular ou coletiva que 

organizou a realização da obra intelectual o exercício dos direitos autorais 

patrimoniais". E remata: "Admito a pessoa jurídica ser titular de direitos 

autorais. Há uma crítica que devemos externar se a pessoa jurídica pode 

ser titular de direitos, tido como sui generis, pode ela ser violadora de 

direitos autorais, porém a pessoa jurídica não pode ser ré na ação penal". 



Enfrentando diretamente a controvérsia sob a égide do texto legislativo 

precedente, o saudoso Desembargador, Prof. Carlos Alberto Bittar, em 

seu livro Direito de autor na obra feita sob encomenda, Forense, 1977, p. 

77-79, após percorrer direitos alienígenas, conclui que, "conforme a 

melhor doutrina, o direito do autor é reconhecido originariamente às 

pessoas jurídicas (inclusive de direito público), sem necessidade de valer-se 

de qualquer ficção, mas, ao revés, pela sua própria essência e sob os 

mesmos princípios que inspiram a outorga às pessoas naturais". 
 

No entanto, em se cuidando de direitos morais, mister se faz o realce da 

presença da pessoa na entidade, uma vez que o art. 6.º da própria Lei 

5.988/73 conceituava como obras intelectuais as criações do espírito, 

exteriorizadas em seus doze itens. A atual repete aquela regra em seu art. 

7.º: "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" as que discrimina em 

seus treze incisos. No de n. X inscreve os projetos de engenharia e 

arquitetura. 
 

Poder-se-ia, pois, pôr em dúvida a existência de direito autoral, de natureza 
moral, em prol de pessoa jurídica, na qual não se destaca a participação 
individual dos sócios na criação da obra. 

 

4. De qualquer modo, como bem ponderou a Magistrada, não se verificou 
ofensa à dita honra objetiva da autora, hipótese em que excepcionalmente, 
se poderia cogitar de reparação dos mais adequadamente denominados 
danos extrapatrimoniais. 

 

Ao revés, o que se afere é que pretende a autora, sociedade de elaboração 
de projetos de arquitetura, reparação, a título de danos morais, em soma 
elevadíssima, em razão de não haver constado sua denominação nas 
campanhas publicitárias e na divulgação da obra (edifícios). 

 

Recai-se, contudo, no domínio contratual, vale dizer, das relações 

patrimoniais que entre as partes foram estabelecidas, as quais não 

constaram de instrumento, que se reduz à procuração outorgada pela ré à 

autora para representá-la perante repartições públicas para aprovação do 

projeto (f.). 
 

É a incorporação imobiliária do que, na verdade, se trata, regida pela Lei 
4.591/64, sob a qual se põe a matéria. Nela constam direitos e obrigações 
do incorporador, inclusive no tocante à publicidade do empreendimento 
(arts. 56, 62 e 64), sendo crime contra a economia popular a divulgação de 
informações falsas (art. 65). O CDC (LGL\1990\40) também se ocupa do 
assunto, coibindo a chamada publicidade enganosa (art. 37 e segs.). 

 

Desta forma, como bem ponderou a Juíza, a inclusão do nome da empresa 
autora do projeto seria mais uma exigência para esclarecimento de 
interessados, proteção a direitos de terceiros, do que propriamente por 
corresponder a alegado direito moral desta. 



5. Em última análise, se houvessem as partes pactuado a menção da autora 

na publicidade do empreendimento, cuidar-se-ia de obrigação contratual, a 

ser dirimida neste plano, como sucede na ação de cobrança de honorários 

ajuizada na 3.ª Vara Cível. De eventual inadimplemento contratual não se 

extrai dano moral (Antunes Varela, Direito das obrigações, Forense, 1977, 

v. I, p. 248). 
 

TJRJ - Ap 14.655/99 - 7.ª Câmara - j. 16/11/1999 - rel. Luiz Roldão de 

Freitas Gomes - DORJ 27/4/2000, Revista dos Tribunais | vol. 781 | p. 

363 | Nov / 2000 | JRP\2000\2666 

No mesmo sentido: 

Responsabilidade civil. Direito autoral. Projeto de arquitetura. Alteração 
não autorizada. Obra intelectual. Pessoa jurídica. Ilegitimidade ativa. 
Artigo 267, inciso VI, do CPC. 

 

Obra intelectual que tem nas pessoas físicas a titularidade do direito de 

autor. A indenização pretendida diz respeito a direito personalíssimo dos 

coproprietários da empresa autora, arquitetos que teriam efetuado o 

projeto violado. Ação movida pela pessoa jurídica. Descabimento. 

Processo extinto com base no art. 267, VI, do CPC. Apelo prejudicado. 
 

( ... ) O autor ( ... ) Salientou que jamais deixaram de autorizar as 
modificações de suas obras, sem qualquer remuneração, mas sempre com 
o pedido anterior do modificador, sendo esta a primeira demanda judicial 
no sentido de se ver indenizado pela violação dos seus direitos autorais. 
Requereu a reforma da decisão, para o fim de condenar os requeridos ao 
pagamento de indenização por danos morais e materiais pela violação dos 
direitos autorais ( ... ) 

 

( ... ) Ocorre que os projetos, juntados às fls. 19/26, foram assinados por 
Nino Roberto Schlder Machado e Maria Aldina Porto Nobre, 
coproprietários da pessoa jurídica Nobre Machado Ltda., autora dessa 
ação. 

 

Em realidade, não se confundem as pessoas físicas dos arquitetos Nino 
Roberto e Mareia Aldina com a pessoa jurídica da empresa Nobre 
Machado Ltda., da qual são sócios. 

 

Em consequência não poderia figurar no polo ativo da demanda. 
 

É o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, baseado no 
art. 267, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa da parte, pois os legitimados 

para pleitear indenização por alegada violação a direito autoral de obra 

arquitetônica são os arquitetos responsáveis por sua elaboração, ou seja, os 

autores da obra intelectual. 
 

Importante consignar que constitui verdadeira premissa do direito que a 

pessoa jurídica não se confunde com as pessoas dos sócios, pois pessoa 

física e pessoa jurídica possuem personalidade jurídica distintas - 

universitas distat a singuli. Daí porque inviável a pretensão do autor de 



litigar, em nome próprio, por eventuais direitos pertencentes às pessoas 

físicas, coproprietárias da empresa. ( ...) 
 

TJDFT, AC 3757-0, 4ªTurma Cível, Des. Estevam Maia, DJ: 24/06/2002. 

O regime do art. 621 do Código Civil 

Após tantos anos em que se apreciava conjuntamente a lei profissional 
(5.194/66) e a autoral, surge, no contexto no novo Código Civil de 2002, um 
estranho dispositivo no capítulo das empreitadas, que inflete diretamente  sobre 
o tema do jus variandi do dono da obra. 

Diz o dispositivo em questão: 

Art. 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra 

introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução 

seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou 

razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a 

excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. 
 

Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca 
monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. 

A razão prática ou corporativa para a norma não é difícil de entender 31. 

Do que entendo do dispositivo 

Em essência, lendo-se o texto à luz da base normativa precedente, dá-se ao autor 
do projeto (sem limitá-lo ao de arquitetura, como fazem as regras  de repúdio da 
LDA) o poder de coibir modificações nele introduzidas – a  garantia da 
integridade da concepção quando e só quando o projeto  tenha  sido - não só 
recebido como cumprimento de sua empreitada – como, além disso, aprovado 
pelo encomendante. 

Nenhum direito, sob o art. 621, assiste ao autor de projeto encomendado, 
entregue, mas não aprovado pelo dono da obra. Depois de receber a proposta 
do projetista, o encomendante vai estudá-la, considerar suas peculiaridades;  não 
lhe será vedado, salvo se o contrato o constranger em contrário, a exigir 
mudanças e ajustes. Se – antes de aprovado o projeto – o projetista se recusar  a 
mudá-lo, não se aplica o dispositivo em questão; está livre o encomendante para 
realizá-lo sem as peias do art. 621, ainda que sujeito (no caso de projeto 
arquitetônico) ao regime do repúdio da LDA. 

 
 

31 Explica uma profissional de arquitetura: “"O objetivo é para que o cliente, não contrate o pré-projeto (ou como é 
chamado de "definição de partido arquitetônico") do profissional de arquitetura, e depois contrate um desenhista ou 
engenheiro para desenhar e/ou assinar o projeto final e apresentar-se como o responsável técnico perante os órgãos de 
registro de obra, a fim de baratear os custos de projeto. Isso é muito comum ocorrer hoje em dia, apesar das mesmas 
limitações estarem previstas nas normas do CREA. O direito autoral do autor do projeto não tem nada a ver com a 
responsabilidade técnica pela realização da obra. Em geral, o cliente contrata um profissional ou escritório para projetar a 
obra, e outro profissional para executá-la. Se o contrato entre as partes estiver bem alinhavado, ainda deverá ser 
responsabilidade (e não apenas o direito) do autor do projeto, adequar seu projeto à realidade da obra, em função das 
condições da construção, terreno, materiais, etc, que certamente somente são conhecidos durante a execução da obra." 
CABRAL, Leila, in correspondência pessoal de sexta-feira, 14 de janeiro de 2011. 



Suponhamos, de outro lado, que o encomendante tenha aprovado o projeto. 
Estará, então, vinculado a manter a ideia recebida na sua construção. 

Aliás, mesmo se aprovado, como ainda não existe mesmo assim uma  obrigação 

– pelo menos legal – de o autor do projeto ter necessariamente sua concepção 
construída, ao dono da obra sempre resta, na hipótese de - posteriormente à 
aprovação -, passar a odiar o projeto com as veras d’alma, sem nenhum outra 
razão senão a sua cisma, comprar outro e fazer deste novo o que quiser. 

Consideremos outra hipótese. Não quer o encomendante rejeitar o projeto  que 
chegou a aprovar e sobre o qual mudou de ideia; e não quer encomendar outro. 
Para essa hipótese, o art. 621 acresce à regra de que o encomendante está 
vinculado ao projeto uma série de exceções. Com efeito, já não pode o autor 
opor-se às modificações mesmo em projeto aprovado pelo dono da  obra: 

(a) se por motivos supervenientes (quaisquer que sejam) o projeto se 
mostre inconveniente. 

(b) se pelos mesmos motivos supervenientes, o projeto se mostrar 

excessivamente oneroso. 

(c) se por motivos de ordem técnica (supervenientes ou não) o projeto 
se mostre inconveniente. 

(d) se por motivos de ordem técnica (supervenientes ou não) o projeto 
se mostrar excessivamente oneroso. 

Além disso, vem a exceção de minimis: desde que preservada a unidade estética – 

não a integridade estética, veja-se – pode-se variar em pequenos aspectos do todo 
32. 

O que ocorre aqui, então, é uma vinculação ao projeto para as grandes mudanças, 
salvo as exceções motivadas e possibilidade de se as comprovar. Mas tanto a 
inconveniência quanto a onerosidade, e especialmente aquela, são requisitos de 
apreciação em face às condições subjetivas de quem as alega – será apurada a 
inconveniência do projeto não para a humanidade em geral,  mas para o dono 
da obra. Ou seja, a onerosidade será calculada não sobre o orçamento do 
Tesouro americano, mas quanto às forças do investimento do encomendante. A 
soma dessas exceções resulta que apenas o  laivo  voluntarista imotivado ou 
insuscetível de comprovação impedirá o jus variandi. 

Na verdade, como se trata aqui de vinculação ao projeto, e não de nominação, o 
dispositivo sobre o contrato de empreitada não revoga a LDA, no seu 

 
 

32 Interessante aspecto, aqui, é a recorrência normativa da noção da criação estética como elemento central da proteção 
da obra projetada. Muita do doutrina a que recorro neste estudo para distinguir como elemento necessário da proteção da 
obra arquitetural o elemento livre e não técnico remonta à lei 5.988/73, em que esse elemento era muito mais conspícuo. 
A introdução do art. 621 no contexto dos dispositivos autorais ressuscita o critério num enunciado normativo, e já não 
mais sistemático. 



dispositivo que cuida do poder de repudiar, ou não, o projeto arquitetônico (aqui, 
só esse, e não os de engenharia, etc.). A LDA prescreve tal poder de repúdio 
quanto à “autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento 

durante a execução ou após a conclusão da construção” 33. 

Assim, o projeto arquitetônico recebido, mas não aprovado, continua podendo ser 
modificado pelo dono da obra, e continua o projetista com o poder de 
desvencilhar-se de sua concepção modificada, informando ao público que a ideia 
realizada, sua não era mais. 

A interpretação dos civilistas e autoralistas 

Inserta na lei civil básica, vale a pena inspecionar qual a interpretação que dão  à 

disposição os estudiosos da especialidade 34. A edição revisada  de  Caio Mário 
assim entende: 

Esta é uma regra típica de direito autoral, em que o legislador deu 
tratamento diverso do que se encontra na Lei de Direitos Autorais (Lei  n. 
9.610/98), a qual, no seu art. 26, não concede ao autor do projeto 
arquitetônico o direito de impedir modificações no projeto, mas apenas o 
direito de repudiar a sua autoria caso sejam efetivadas modificações sem o 
seu consentimento, podendo ser indenizado pelos prejuízos que sofrer 
com o eventual reconhecimento público da sua autoria. O Código não 
revoga o art. 26 da Lei n. 9.610/98, mas apenas possibilita ao autor do 
projeto impedir a execução da obra que está se distanciando do seu 
projeto, restando a este sempre optar pela via do repúdio e eventual 

indenização pelas perdas e danos que tiver sofrido 35. 

Fábio Ulhoa Coelho, praticando em área civilista, tem visão até mais crítica 36: 
 
 
 

33 Deve notar-se, aliás, que o art. 621 não cria qualquer obrigação de intangibilidade após a obra completa. Neste passo a 
LDA, que atinge mesmo a hipótese da obra já construída, é muito mais abrangente. 

34 FLÔRES, Leandro Vanderlei Nascimento. Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura. São Paulo. 2010. Ed. Pillares. 
P.26-29 / 93-135, resume e transcreve a opinião dos civilistas sobre o dispositivo: “Dentre os poucos que se encorajaram 
a comentá-lo, cita-se Teresa Ancona Lopez (2003, p. 313), que sustenta que "[ ... ] a legislação em vigor prevê o princípio 
da inalterabilidade do projeto como regra. [ ... ] Em que pese o fato de o comitente pagar pelo projeto, nos termos do art. 
621, o au-tor continua a ter o direito de não vê-lo modificado". Esta opinião também tem o peso do entendimento de Sílvio 
de Salvo Venosa (2008, p. 213): "Garante-se a obra intelectual como um todo. O projeto reflete um direito imaterial do 
projetista. Este poderá obstar o dono da obra de executar o projeto ou prosseguir na obra se se afastar da estética criada e 
se colocar em risco a segurança do empreendimento com alterações de estrutura ou materiais. [ ... ] as alterações no projeto 
somente serão admitidas com a anuência expressa de seu autor." (...) Para Paulo Luiz Netto Lôbo (2004, p. 384), o art. 621 
"trata da preservação de direito autoral de projeto arquitetônico ou industrial. Todavia, admite, em caráter excepcional, que 
o projeto possa ser alterado pelo dono da obra pelos motivos assinalados." Ao comentar esse artigo, Nancy Andrighi, Vera 
Andrighi e Sidnei Beneti (2008, p. 338), concluíram que "a alteração do projeto, fora das exceções expressamente aceitas 
na lei" tem como uma de suas consequências que "aquele que introduziu a alteração sujeita-se a indenizar o projetista pela 
violação a seus direitos morais de autor". O autoralista Antônio Chaves (1987, p. 264), criticou a redação do art. 621 na 
época em que ele ainda estava no projeto de lei, no entanto, admitiu que a partir do início da vigência de tal artigo, os 
arquitetos poderiam "fazerem valer as prerrogativas nele consignadas". Como o artigo fora aprovado exatamente como no 
projeto, o entendimento de Chaves ainda pode ser considerado. Arnaldo Rizzardo (2006, 
p. 635), após analisar este dispositivo, afirma que "não se afasta a proibição na hipótese de ser executada por terceiros a 
obra, mesmo por profissionais que revelem conhecimento técnico no setor. Se descontente o dono com o projeto, cabe- 
lhe rejeitá-lo, e encomendar que outro se proceda". 

35 PEREIRA,  Caio  Mário  da  Silva.  Instituições  de  Direito  Civil,   Volume   III.   Atualizada   por   Regis   Fichtner. 
11. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2004, pp. 326-327. 

36 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: volume 4. São Paulo, Saraiva, 2006, p. 339 



A solução do Código Civil, além de ineficiente sob o ponto de vista 

econômico, é de constitucionalidade duvidosa. Se o proprietário da 

construção tem seu direito enraizado na Constituição, a lei ordinária não o 

pode limitar. Na Constituição, encontram amparo somente os direitos 

patrimoniais do autor, mas não os morais, de que o texto fundamental não 

cuida. 
 

Desse modo, a tutela constitucional do direito de propriedade do dono da 

construção se sobrepõe à dada pela lei ordinária ao direito moral do 

arquiteto. Claro está, por outro lado, que a observância do projeto atende 

exclusivamente ao interesse moral do arquiteto e não guarda nenhuma 

ligação com a função social da propriedade. O ideal seria a revogação do 

art. 621 do CC, tendo em vista que a equação do art. 26 da LDA é 

satisfatória para atendimento de todos os interesses envolvidos. 

Dir-se-ia que, no contexto, argui-se um tanto em vão o nome da Constituição. 
Vários interesses se enraízam no texto básico, e a propriedade física é um  deles; 
uma das tarefas da lei ordinária é expressar um possível equilíbrio entre tais 
interesses contrastantes. Ao dizer que a CF88 não tutela os direitos pessoais do 
criador, obviamente se equivoca o autor da citação: os incisos XXVII e XXVII 
do art. 5º realmente não dispõe sobre os direitos não patrimoniais dos autores 
de obras expressivas; mas isso não deserta tais interesses de outras radicações na 

Constituição, e até no rol dos direitos fundamentais do art. 5º 37. 

Já Arnaldo Rizzardo tem visão mais estrita, refletindo alguma de nossas 
ponderações: 

 

"a) no caso de inconveniência por deficiência técnica, que compromete 
não apenas a segurança, mas também a aparência, a comodidade, e a 
utilidade da obra; b) se verificar-se a excessiva onerosidade da execução do 
projeto, inviabilizando o empreendimento, situação percebida quando da 
entrega do projeto, apurando-se, ainda, a inexistência de mercado para a 

comercialização." 38
 

O que faz Leandro Flôres comentar 39: 

O pensamento de Rizzardo, exposto acima, reflete bem os direitos dos 
adeptos desta corrente: devido à proteção autoral atribuída pelas normas 
brasileiras, a regra é que só o autor pode modificar seu projeto. E o 
proprietário deve ter a consciência de que tem o direito de não executar o 
projeto contratado, mas que, no entanto, não pode modificá-lo. Caso não 
goste do projeto, pode contratar o de outro profissional. Nunca, no entan- 
to, valendo-se das ideias e planos do autor anterior. 

E seguindo e citando a posição de Rizzardo, Bdine Junior 40: 
 
 

37 Vide nosso Tratado, vol. I, Cap. II, [ 8 ] § 3 . - Natureza dos direitos morais - "A coessência moral do direito autoral 
tem abrigo não nos incisos XXVII e XXVIII, mas nos dispositivos gerais da tutela da expressão (o direito de fazer pública 
a obra) e de resguardo da entretela moral da vida humana". 

38 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 635 

39 FLÔRES, Leandro, cit. 



O projeto não pode ser modificado sem anuência de seu autor, mesmo 
que a execução tenha sido confiada a terceiro (CC, art. 621). Admite-se, 
porém, sua modificação, se motivos supervenientes ou razões de ordem 
técnica acarretarem inconveniência ou excessiva onerosidade da execução 
do projeto em sua forma originária. Também não são alcançadas pela 
proibição as alterações de pequena monta, que não comprometam a 
unidade estética da obra projetada. 

 

É o mesmo autor quem observa que a proibição prevalece ainda quando a 

obra for executada por terceiro com conhecimento técnico para eventual 

modificação. 
 

Nesse aspecto, vale observar que a responsabilidade do projetista se limita 

aos danos resultantes dos defeitos de solidez e segurança oriundos do 

projeto, quando não for ele o responsável por sua execução (CC, art.622). 
 

Assim, não respondendo pela execução da obra, só pelos defeitos do próprio 
projeto responderá o projetista 41. 

A posição dos autoralistas é algo diversa. Entende o Prof. Ascensão 42: 

"Surgem questões graves em caso de obra de arquitetura, quando se 
procura limitar os direitos do proprietário da construção invocando o 
direito de autor do arquiteto. Há-o de fato, mas tal direito não atinge o 
suporte – a construção que foi realizada. O art. 26 LDA estabelece 
atualmente uma conciliação que permite o respeito do direito pessoal de 
autor do arquiteto. Ir mais longe seria confundir o direito sobre a obra 
com o direito sobre o suporte: levaria no limite a proibir a demolição do 
edifício, com a consideração de que assim seria atingido o direito (de 

natureza pessoal, repare-se 43) do autor do projeto. Na realidade, a obra 
intelectual nem sequer está dependente da subsistência do suporte. 

 

Infelizmente, o Código Civil foi por outro caminho e estabeleceu no art. 
621 como princípio a proibição de o dono da obra introduzir alterações 
no projeto aprovado. É equivocado: com base num mau entendimento do 
objeto do direito de autor vai estabelecer-se uma limitação do proprietário 
que se pode revelar extremamente gravosa. Manoel Pereira dos Santos 

propôs a retomada do sistema da LDA 44. Cremos efetivamente que é 
 
 

40 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf, Da Empreitada, Revista dos Tribunais | vol. 858 | p. 82 | Abr / 2007, Doutrinas 
Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 6 | p. 135 | Jun / 2011 | DTR\2007\304 

41 O autor cita: “Ação de indenização. Empreitada exclusivamente de lavor. Alegação de defeito de construção do telhado. 
Afirmação da perita de que a execução do telhado deu-se de acordo com o projeto apresentado pelo dono da obra ao 
empreiteiro. Incabível a responsabilização do empreiteiro quanto à alegada má execução do telhado, pois o projeto é da 
responsabilidade de quem o fez. Caso em que engenheiro e arquiteta vistoriaram a obra, a mando do proprietário e não 
detectaram defeito no trabalho do empreiteiro, no que tange à inclinação do telhado. Descabimento também da pretendida 
indenização por dano moral." (Ap 70001440155, TJRS, rel. Des. Cacildo de Andrade Xavier, j. 14.02.2001). 

42 ASCENSÃO, José de Oliveira, O direito autoral numa perspectiva de reforma in WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, 
Manoel J. Pereira dos, Organizadores, Estudos De Direito De Autor - A Revisão da Lei de Direitos Autorais, Editora 
Boiteux, 2010. 

43 [Nota do Original] Embora sejam facilmente perceptíveis os interesses patrimoniais subjacentes. 

44 [Nota do Original] Principais tópicos para uma revisão da Lei de Direitos Autorais brasileira, Revista da ABPI, n.º 100 
(Mai-Jun 09), 61 e segs., n.º 2.2. 



indispensável fazê-lo. Vemos com satisfação que as Propostas do MINC 
reafirmam essa solução. Apenas perguntamos se não seria conveniente 
uma redação mais categórica, que não dê azo a que se venha pretender que 
o art. 621 CC não foi afinal revogado." 

E Manoel J. Pereira dos Santos 45: 

"No que diz respeito ao direito moral do projeto arquitetônico, existe 
atualmente uma situação indefinida e não muito bem resolvida, porque há 
uma norma na Lei de Direitos Autorais e outra no Código Civil de 2002 
com conteúdo diferente. Existe mesmo um certo conflito de tratamento. 
Com efeito, segundo o Art. 26 da Lei Autoral, no caso de o projeto 
arquitetônico ser alterado sem o seu consentimento durante a execução ou 
após a conclusão da obra, o autor pode repudiar a autoria e o proprietário 
não mais pode divulgar a autoria do projeto repudiado. 

 

Já o Art. 621 do Código Civil de 2002 estipula que, “[s]em anuência de seu 
autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto 
por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser 
que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique 
comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do 
projeto em sua forma originária.” Segundo o parágrafo único desse artigo, 
a proibição não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a 
unidade estética da obra projetada. 

 

Convinha regular esse assunto na Lei de Direitos Autorais de maneira 
abrangente e uniforme, adotando-se a regra que, inserida na Lei n° 
5.988/73, foi mantida pela Lei Autoral de 1998, ou seja, o reconhecimento 
de que o proprietário da obra pode introduzir, durante a execução ou após 
a conclusão da obra, as modificações que lhe parecerem convenientes uma 
vez que a construção, embora se destine à concretização do projeto 
arquitetônico, com este não se confunde, pois constitui direito autônomo 
do proprietário. O que não lhe é facultado é atribuir à construção o caráter 
de reprodução da obra arquitetônica, atribuindo-a a seu autor quando este 
tiver repudiado a autoria. Isto porque o projeto arquitetônico, em si 
mesmo, é uma obra intelectual, independentemente da sua concretização 
em uma construção." 

Como já se viu, não é essa a leitura que faço; o jus variandi, ainda que não   pleno 
e ilimitado, persiste razoavelmente disponível após o dispositivo do Código Civil, 
onerando-se o dono da obra, que teve a ousadia de aprovar um projeto que não 
lhe aprouvera, basicamente em obrigações de cunho adjetivo:  a de municiar-se 
de pretextos e comprovações para livrar-se do poder do projetista em embargar 
a construção. 

Pois entre as alegações - sempre fáceis -, de inconveniência e onerosidade, 

supervenientes ou não, que acodem ao encomendante do projeto, dificilmente 

poderá o arquiteto tolher a construção. 
 
 

45 SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Principais tópicos para uma revisão da lei de direitos autorais brasileira, in 
WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Organizadores, Estudos De Direito De Autor - A Revisão da 
Lei de Direitos Autorais, Editora Boiteux, 2010. 



Na verdade, ao invés de uma construção a contrario senso que resultava da LDA, 
de que já que havia o poder de repúdio, o encomendante estava livre para variar 
sem limites, o art. 621 do CC2002 acresce uma série de exceções que configuram 
um poder positivo de modificar o projeto, uma vez configuradas  as hipóteses 
legais. 

O regime da Lei dos Arquitetos e Urbanistas de 2010 

Acontece que, em dezembro de 2010, o alcance da Lei 5.194 foi constrangido 
por uma nova norma, que segregou o regime dos arquitetos e urbanistas da lei 
geral anterior. Pelas peculiaridades deste novo dispositivo, e pelo fato de não ter 
ainda recebido atenção da doutrina, cabe-nos demorar na consideração dessa lei. 

Da noção do campo privativo 

A lei, contextualmente ligada à segregação do novo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, não se fixa, a não ser com finalidades corporativas, à noção de   que 
a arquitetura pode ser uma atividade criativa e expressiva. A listagem de atividades 
privativas (ou comuns com outras profissões regulamentadas) não inclui 
nenhum elemento criativo, como não o inclui o rol das modalidades de atividade 

arquitetônica 46. 

Uma possível recuperação dessas atividades como campo privativo poderia se 
dar pela incorporação na lei do currículo dos cursos de arquitetura. A inspeção 

da regra federal correspondente, porém 47, evidencia a concepção do arquito 
como um operador social 48 com responsabilidades precisas quanto  à sociedade 
e o meio ambiente 49. Mesmo no detalhamento das habilidades a se 

 
 
 

 
 

46 Veja-se que mesmo a definição de projeto arquitetônico, constante de ato regulamentar do CAU, se recusa a apontar a 
natureza de cração estética, enfatizando a natureza técnico científica: "Projeto - criação do espírito, documentada através 
de representação gráfica ou escrita de modo a permitir sua materialização, podendo referir-se a uma obra ou instalação, a 
ser realizada através de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta e adequando-se aos 
recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade de sua execução;" Resolução do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil - CAU/BR Nº 21 DE 05.04.2012, D.O.U.: 23.04.2012. Como já notamos antes, criação do espírito 
são, também, marcas e patentes, além de muitas outras contribuições, como planos de negócio e soluções de marketing 
que carecem de qualquer proteção pela propriedade intelectual, inclusive e principalmente o direito autoral. 

47 Resolução nº 6, de 2 de fevereiro de 2006. 

48 “§ 1º A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo deverá assegurar a formação de 
profissionais generalistas, capazes de compreender e traduziras necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, 
com relação à concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, 
o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente 
natural e a utilização racional dos recursos disponíveis.” 

49 “§ 2º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas visando ao desenvolvimento de condutas e atitudes com 
responsabilidade técnica e social e terá por princípios: a) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e 
a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, 
culturais, estéticas e econômicas das comunidades; c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente 
natural e construído; d) a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da paisagem como patrimônio e 
responsabilidade coletiva.” 



desenvolver, a concepção do arquiteto como criador de arte desaparece, se 
resumindo a um instrumental para atingir fins diversos da criação estética 50. 

A soma dessas normas – que representa tanto uma visão da profissão sobre si 
mesma, quanto a objetividade da norma jurídica -, não revela a figura do 
arquiteto como essencialmente um criador, ou um taumaturgo, mas  sim de  um 
conciliador de discursos com vistas a uma prática social, essencialmente não 

diverso da prática do advogado 51. 

As consequências jurídicas destas normas é que 

(a) a criação arquitetônica, como prática criativa, não é privativa do 

arquiteto, ainda que a responsabilidade técnica o seja; 

(b) as normas de tutela da atividade profissional, como a de vinculação do 
projeto ao profissional que o concebeu merecem respeito como escolha 
legislativa, mas não se confundem necessariamente com a tutela autoral. 

Há precedente que já aponta para essa noção, inclusive ao desvincular a 
responsabilidade profissional da tutela da criação feita por terceiros,  conferindo 
a esses os atributos autorais, e recusando-os ao arquiteto 52. 

Da alteração no regime corporativo 

O sistema jurídico brasileiro, já há tempos, convive com um regime corporativo 
e um de direito autoral, Mais recentemente, pelo afluxo do art.  621, acresceu-se 
a essa estrutura dual mais um elemento, que mereceu atenção acima. 

A lei em questão teve como origem projeto do Senado, subscrito  pelo  Senador 

José Sarney, em 2005 (projeto 4747/2005). Por razões constitucionais (iniciativa 
de organização do Poder Executivo) e por mudança jusriprudencial no STF, tal 
projeto foi vetado, o que deu origem ao PL 4413/2008, remetido ao Congresso 
pelo Executivo, com a assinatura dos Ministros do Trabalho e  do Planejamento. 

 
 

 
 

50 Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação profissional que revele, pelo menos, as 
seguintes competências e habilidades: a) o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 
relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas quanto ao ambiente 
construído; (...) c) as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e para realizar 
construções, considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os 
regulamentos legais, e de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de 
acessibilidade dos usuários; (...) d) o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a qualidade 
da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo; e) os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, 
do urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, político e econômico e tendo como 
objetivo a reflexão crítica e a pesquisa;(...) k) as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de 
outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais; 

51 A qual, como indicado pelos precedentes já citados, não terá necessariamente proteção autoral. 

52 TJRS AC 70051396042, transcrita acima. 



Quanto aos elementos textuais que nos interessam, não existe análise seja na 
exposição de motivos do Executivo, nem nos pareceres do Congresso. As 
modificações introduzidas ao regime anterior, da Lei 5.194/66 e da Lei no 6.496, 
de 7 de dezembro de 1977 (que criou a rgistro de responsabilidade técnica), não 
recebem nenhuma iluminação quanto a intenção do legislador. 

Assim, não se têm outros apoios em nossa interpretação, senão a leitura 
sistemática dos textos pertinentes, sendo extremamente relevante que a LAU não 

revoga expressamente a LDA em qualquer de seus dispositivos53
 

Na tabela abaixo, denotam-se as alterações no regime anterior. 
 

Lei 5.194 Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010. 

CAPÍTULO II 

Da responsabilidade e autoria 

Art. 17. Os direitos de autoria de um 
plano ou projeto de engenharia, 
arquitetura ou agronomia, respeitadas 
as relações contratuais  expressas entre 
o autor e outros interessados, 
são do profissional que os elaborar. 

Dos Acervos Técnicos 

Art. 12. O acervo técnico constitui 
propriedade do profissional arquiteto e 
urbanista e é composto por todas as 
atividades por ele desenvolvidas, 
conforme discriminado nos arts. 2o e 
3o, resguardando-se a legislação do 
Direito Autoral. 

(Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 
1977) 

Art 1º - Todo contrato, escrito ou 
verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços 
profissionais referentes à Engenharia, 
à Arquitetura e à Agronomia fica 
sujeito à "Anotação de 
Responsabilidade Técnica" (ART). 

Art. 13. Para fins de comprovação de 
autoria ou de participação e de 
formação de acervo técnico, o 
arquiteto e urbanista deverá registrar 
seus projetos e demais trabalhos 
técnicos ou de criação no CAU do ente 
da Federação onde atue. 

Art 2º - A ART define para os efeitos 
legais os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de engenharia, 
arquitetura e agronomia. 

 

§ 1º - A ART será efetuada pelo 
profissional ou pela empresa no 
Conselho   Regional   de  Engenharia, 

 

 

 
 
 

53 Com efeito, lê-se no Art. 66 da nova lei: “As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por esta Lei”. Assim, pelo menos 
explicitamente, não houve revogação do regime autoral, mantida a especialidade do regime de propriedade intelectual. 



Arquitetura e Agronomia (CREA), de 
acordo com Resolução própria do 
Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA).(...) 

Art 3º - A falta da ART sujeitará o 
profissional ou a empresa à multa 
prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 

1966, e demais cominações legais. 

 

 Art. 13 - Parágrafo único. A 

qualificação técnica de sociedade com 
atuação nos campos da arquitetura e 
do urbanismo será demonstrada por 
meio dos acervos técnicos dos 

arquitetos e urbanistas 
comprovadamente a ela vinculados. 

 
 

 

Art. 15. Aquele que implantar ou 
executar projeto ou qualquer trabalho 
técnico de criação ou de autoria de 
arquiteto e urbanista deve fazê-lo de 
acordo com as especificações e o 
detalhamento constantes do trabalho, 

salvo autorização em contrário, por 
escrito, do autor. 

Lei 5.194, art. 17. Parágrafo único. 
Cabem ao profissional que os tenha 
elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, 

planos, obras ou serviços técnicos. 

 

Art. 18. As alterações do projeto ou 

plano original só poderão ser feitas 
pelo profissional que o tenha 
elaborado. 

Art. 16. Alterações em trabalho de 

autoria de arquiteto e urbanista, tanto 
em projeto como em obra dele 
resultante, somente poderão ser feitas 
mediante consentimento por escrito da 
pessoa natural titular dos direitos 
autorais, salvo pactuação em 

contrário. 

 § 1o No caso de existência de 

coautoria, salvo pactuação em 

contrário, será necessária a 
 



 concordância de todos os coautores. 

Parágrafo único. Estando impedido ou 
recusando-se o autor do projeto ou 
plano original a prestar sua 
colaboração profissional, 
comprovada a solicitação, as alterações 
ou modificações dêles poderão ser 
feitas por outro profissional habilitado, 
a quem caberá 

a responsabilidade pelo projeto ou 
plano modificado 

§ 2o Em caso de falecimento ou de 
incapacidade civil do autor do projeto 
original, as alterações  ou modificações 
poderão ser feitas pelo coautor ou, em 
não havendo coautor, por outro 
profissional habilitado, 
independentemente de autorização, 
que assumirá a responsabilidade pelo 
projeto modificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 3o Ao arquiteto e  urbanista que  não 
participar de alteração em  obra ou 
trabalho de sua autoria  é permitido o 
registro de laudo  no CAU de seu 
domicílio, com o objetivo de garantir a 
autoria e 

determinar os limites de sua 
responsabilidade. 

 § 4o Na hipótese de a alteração não ter 
sido concebida pelo autor do projeto 
original, o resultado final terá como 
coautores o arquiteto e urbanista autor 
do projeto original e  o autor do 
projeto de alteração, salvo decisão 
expressa em contrário do primeiro, 
caso em que a autoria da obra passa a 
ser apenas do profissional que houver 
efetuado as 

alterações. 

Art. 19. Quando a concepção geral que 
caracteriza um plano ou, projeto fôr 
elaborada em conjunto por 
profissionais legalmente habilitados, 
todos serão considerados co-autores 

do projeto, com os direitos e deveres 
correspondentes. 

 

Art. 20. Os profissionais ou 
organizações de técnicos 
especializados que colaborarem numa 
parte     do     projeto,     deverão   ser 

mencionados    explicitamente   como 

 

 



autores da parte que lhes tiver sido 
confiada, tornando-se mister que 
todos os documentos, como plantas, 
desenhos, cálculos, pareceres, 
relatórios, análises, normas, 
especificações e outros documentos 
relativos ao projeto, sejam por êles 

assinados. 

 

Parágrafo único. A responsabilidade 
técnica pela ampliação, 
prosseguimento ou conclusão de 
qualquer empreendimento de 
engenharia, arquitetura ou agronomia 
caberá ao profissional ou entidade 
registrada que aceitar êsse encargo, 
sendo-lhe, também, atribuída a 
responsabilidade das obras, devendo o 
Conselho Federal dotar resolução 
quanto às responsabilidades das  partes 
já executadas ou concluídas 

por outros profissionais. 

 
 
 
 
 

 
 

Art. 21. Sempre que o autor do projeto 
convocar, para  o desempenho do seu 
encargo, o concurso de profissionais 
da organização de profissionais, 
especializados e legalmente 
habilitados, serão êstes havidos como 

co-responsáveis na parte que lhes  diga 
respeito. 

 

Art. 22. Ao autor do projeto ou  a seus 
prepostos é assegurado o direito de 
acompanhar a execução da obra, de 
modo a garantir a sua realização  de 
acôrdo com as condições, 
especificações e demais pormenores 
técnicos nêle estabelecidos. 

(Art. 15) Parágrafo único. Ao arquiteto 
e urbanista é facultado acompanhar a 
implantação ou execução de projeto ou 
trabalho de sua autoria, pessoalmente 
ou por meio de preposto 
especialmente designado com a 
finalidade de averiguar a adequação da 
execução ao 

projeto ou concepção original 

Parágrafo único. Terão o direito 
assegurado  neste  artigo,  ao  autor do 

projeto, na parte que lhes diga 

 

 



respeito, os profissionais 
especializados que  participarem, como 
co-responsáveis, na sua 

elaboração. 

 

Art. 23. Os Conselhos Regionais 
criarão registros de autoria de planos  e 
projetos, para salvaguarda dos direitos 
autorais dos profissionais que 

o desejarem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 18. Constituem infrações 
disciplinares, além de outras definidas 
pelo Código de Ética e Disciplina: 

I - registrar projeto ou trabalho 

técnico ou de criação no CAU, para 
fins de comprovação de direitos 
autorais e formação de  acervo técnico, 
que não haja sido efetivamente
 concebido, desenvolvido ou 
elaborado por quem requerer o 
registro; 

II - reproduzir projeto ou trabalho 
técnico ou de criação, de autoria de 
terceiros, sem a devida autorização 

do detentor dos direitos autorais; (...) 

 Art. 34. Compete aos CAUs: (...) 

VII - fazer e manter atualizados os 
registros de direitos autorais, de 
responsabilidade e os acervos 

técnicos; 
 

 

Da três funções do registro de projetos 

Como se lê do art. 34 da LAU, o registro recém criado tem três funções: 

(a) “de direitos autorais” 

(b) de responsabilidade técnica. 

(c) de acervo técnico. 

Do acervo técnico 

A noção de acervo técnico aparece como elemento primordial da LAU, em  
seu art. 12: 



Art. 12. O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto 
e urbanista e é composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, 
conforme discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a legislação do 
Direito Autoral. 

Tal ênfase (a lei de 1966 no dispositivo comparável falava nos “direitos de autoria 
(...) são do profissional que os elaborar”) reafirma a vocação corporativista e de 

defesa profissional da LAU 54. A “propriedade” instituída pela LAU é sobre o 

acervo técnico 55. 

Assim, se configura a memória pessoal do profissional, com sua experiência, 

sucessos e insucessos 56, necessária para obter contratos e efetuar cadastros. 

O que é essa figura? Em parte, a instituição de um interesse de propriedade no 

relatório do conjunto de competência privativa 57 da profissão de arquiteto (as 
listadas nos art. 2 e 3 da LAU 58) corresponde a uma exigência, de fundo 
constitucional 59, que faz com que os entes públicos, ao estabelecer o processo 

 
 

54 Especialmente como pessoas naturais em face das sociedades empresariais. Esse cunho corporativista se expressou, 
entre outros elementos, pela supressão na lei como promulgada da tutela do “acervo de produção” - que era o 
correspondente ao acervo técnico, mas das sociedades de arquitetura. O dispositivo suprimido era o seguinte: “Art. 14. A 
sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo poderá formar seu acervo de produção mediante registro, 
no CAU do ente da federação em que estiver instalada, das atividades por ela desenvolvidas. § 10 A qualificação técnica de 
sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos 
arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela vinculados. § 20 O acervo de produção de sociedade é constituído por todas 
as atividades por ela desenvolvidas nos campos da arquitetura e do urbanismo, independentemente da composição 
societária ou do quadro de profissionais contratados. § 3o O acervo de produção de sociedade de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo não se confunde com o acervo técnico de arquiteto e urbanista, nem o substitui para qualquer 
efeito”. 

55 Antes da LAU, a definição podia ser deduzida dos normativos do CONFEA: Art. 1º - Considera-se Acervo Técnico do 
profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, 
desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
Res. 317 do CONFEA, de 31 de outubro de 1986. Tal normativa foi substituída pela Resolução nº 1.023, de 30 de maio de 
2008. 

56 Pois só as obras e serviços técnicos efetivamente realizados constarão no acervo técnico positivo: "Art. 4° A Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do CAU/UF 
o acervo técnico de um arquiteto e urbanista, constituído por obras e serviços técnicos por ele devidamente registrados e 
efetivamente realizados, conforme consignado por meio da baixa dos RRT referentes aos mesmos." Resolução n° 24, de 6 
de junho de 2012. 

57 Ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, conforme a Resolução do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo Do Brasil – CAU/BR nº 9 de 16.01.2012, D.O.U.: 23.01.2012 

58 Segundo a mesma Resolução, “Art. 3º Serão objeto de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos desta 
Resolução as seguintes atividades desempenhadas pelos arquitetos e urbanistas: I - supervisão, coordenação, gestão e 
orientação técnica; II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; III - estudo de viabilidade técnica e 
ambiental IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; V - direção de obra e de serviço técnico; VI - vistoria, perícia, 
avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; VII - desempenho de cargo e função técnica; VIII 
- treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, 
padronização, mensuração e controle de qualidade; X - elaboração de orçamento; XI - produção e divulgação técnica 
especializada; e XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. Parágrafo único. O arquiteto 
e urbanista poderá efetuar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, 
como meio de comprovação da autoria e registro de acervo técnico, nos termos do art. 45, § 2º da Lei nº 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010.” O dispositivo legal citado por último é o seguinte: Art. 45. (...) § 2o O arquiteto e urbanista poderá 
realizar RRT, mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como meio de comprovação da autoria e registro de acervo. 

59 "O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a "exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" revela que o propósito ai 
objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo 
a que se propõe" (Adilson Dallari)." STJ, REsp 172.232/SP, Min. José Delgado, D.J.U 21.09.1998, pág. 89. No mesmo 
sentido, STJ, REsp 144.750, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min.Francisco 



licitatório, possam vincular a proposta vencedora a demonstração de experiência 
no trato da coisa licitada. Por exemplo, se a licitação é para construir um estádio 

de futebol, que a construtora tenha já cuidado de obras comparáveis 60. 

A LAU enfatiza um entendimento para o qual houve muito empenho 
corporativo: (a) que o acervo técnico fosse um atributo específico da pessoa 
natural; (b) que a “capacidade técnico-profissional” (recusando a essas a 
qualificação de “acervo técnico”) das pessoas jurídicas fosse necessariamente 
derivado da soma dos acervos pessoais 61. 

A exigência – paralela – de que também a pessoa jurídica tivesse que demonstrar 
sua “capacidade técnico-profissional” para ganhar a licitação 

 
 
 
 

Falcão, 17 de agosto de 2000. “Administrativo. Licitação. Exigência do Edital. Capacitação Técnica do Licitante. 
Possibilidade. Art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93. – A exigência, no edital, de comprovação de capacitação técnico- 
operacional, não fere o caráter de competição do certame licitatório. – Precedentes do STJ. – Recurso provido”. (STJ. REsp 
nº. 155.861/SP. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ 08.03.1999). “Processual Civil. Legitimidade ativa. Empresa 
pública. Suspensão de segurança (Lei nº. 4.384/64, art. 4º). Administrativo. Licitação. Concorrência. Edital. Exigência. 
Capacitação técnico-operacional. Legalidade (Lei nº. 8.666/93, art. 30, § 1º). (...) II- A exigência, no edital de concorrência, 
de capacitação técnico-operacional para obras de vulto não importa em restrição ao universo da concorrência. III- 
Impossível o exame da questão de fundo nos limites da suspensão de segurança, sob pena de supressão de instância. IV- 
Agravo regimental denegado”. (STJ. AG. RG.SS 632/DF. Rel. Min. Pádua Ribeiro. DJ 22.06.1998). 

60 “Comprova-se a capacidade técnica genérica pelo registro profissional; a capacidade técnica específica, por atestados de 
desempenho anterior e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para a execução do objeto da licitação; a 
capacidade técnica operativa, pela demonstração da existência de aparelhamento e pessoal disponíveis para a execução do 
objeto da licitação constante do edital. E assim é porque o licitante pode ser profissionalmente habilitado e não ter pessoal 
e aparelhamento próprios para a execução da obra, do serviço ou do fornecimento; pode ser habilitado e ter aparelhamento 
e pessoal adequados para a execução do objeto da licitação, em princípio, mas não ter esse equipamento e pessoal 
disponíveis no momento, para a execução da obra, do serviço ou do fornecimento solicitado, por estar exaurida sua 
capacidade operativa real. Isto ocorre frequentemente, quando as empresas comprometem seu pessoal e equipamento em 
obras, serviços ou compras acima de suas possibilidades efetivas de desempenho, já estando absorvidos por outros 
contratos. Diante dessa realidade, é lícito à Administração não só verificar a capacidade técnica teórica do licitante, como 
sua capacidade técnica efetiva de execução – capacidade, essa, que se convencionou chamar operativa real. Advirta-se que 
grande parte dos insucessos dos contratados na execução do objeto do contrato decorre da falta de capacidade operativa 
real, não verificada pela Administração na fase própria da licitação, que é da habilitação dos proponentes”. MEIRELLES, 
Hely Lopes, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores. 2001, p. 385. Também Marçal Justen Filho, 
introduzindo uma distinção importante: "A qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas 
que participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara 
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública. Por 
outro lado, utiliza-se a expressão ‘qualificação técnica profissional’ para indicar a existência, nos quadros (permanentes) de 
uma empresa, de profissionais em cujo acervo técnico constasse a responsabilidade pela execução de obra similar àquela 
pretendida pela Administração. A questão da qualificação técnica profissional somente pode ser compreendida em face de 
obras e serviços de engenharia. É que a legislação que regula a profissão subordina a realização de qualquer obra ou serviço 
de engenharia a um controle específico em face de órgãos de classe (CREA). Esse controle envolve a participação e a 
responsabilidade técnica de um profissional (pessoa física) regularmente inscrito em face do CREA. (...) A responsabilidade 
técnica é de uma pessoa física -que pode ser sócia, empregada ou contratada pela empresa que participa da contratação para 
execução da obra ou serviço de engenharia. Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito referente à 
empresa que pretende executar a obra ou serviço licitados. Já a qualificação técnica profissional é requisito referente às 
pessoas físicas que prestam serviços à empresa licitante (ou contratada pela Administração Pública)." FILHO, Marçal Justen. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 421. 

61 LAU, Art. 13 - Parágrafo único. “A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do 
urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela 
vinculados”. "Art. 3° Não será constituído acervo técnico de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, seja de direito 
público ou privado, mas a ela será consignada capacidade técnico-profissional. Parágrafo único. A capacidade técnico- 
profissional da pessoa jurídica referida no caput deste artigo será constituída pelo conjunto dos acervos técnicos dos 
arquitetos e urbanistas que dela são integrantes." Resolução n° 24, de 6 de junho de 2012. 



encontrou grande oposição 62. Assim que a norma do CONFEA 63 (e, 
posteriormente, do CAU 64) distingue o acervo pessoal do da pessoa jurídica, 
fazendo esse apenas um reflexo do pessoal empregado ou contratado pela 

sociedade 65. Evidentemente que, para outros fins que não os de  ART  ou RTT 
(os registros de responsabilidade), o acervo técnico (no dizer do CAU, 
“capacidade técnico-profissional”) de uma sociedade, por si mesma. pode ser 

considerado relevante 66. 

A configuração do acervo técnico como propriedade pessoal do arquiteto ou 
urbanista não representa, porém, uma postura radicalmente diversa da prevalente 
no regime anterior, eis que também as sociedades de arquitetura terão direito a 
fazer seu RTT, através dos seus responsáveis técnicos, para fins de definição de 

sua “capacidade técnico-profissional” 67, sujeitando-se a penalidades se não o 

fizerem 68. 
 
 

62 Não obstante sua necessidade: “"Oportuno ainda alertar para o fato de que, na prática licitatória, temos conhecimento 
de casos em que, sendo solicitado, por alguns órgãos públicos, apenas a comprovação de capacitação técnico-profissional 
da licitante, ocorreram inúmeros prejuízos à conclusão de obras daí decorrentes. Isso se deu porquanto algumas empresas, 
de má-fé, "compravam" o acervo técnico dos profissionais, contratando-os com data retroativa à da abertura da licitação 
e, por certo, não lograram êxito em concluir satisfatoriamente a obra, uma vez que não possuíam a qualificação técnica 
necessária. É exatamente para salvaguardar o interesse público de ocorrências dessa natureza, que a lei admite que se 
verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu responsável técnico, para efeitos habilitatórios." GARCIA, Gisele 
Clozer Pinheiro, e NEME, Cláudio, Da exigência de atestado de capacitação técnico-operacional nas licitações, encontrado 
em http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6048, visitado em 25/12/2012. 

63 "Art. 52. A capacitação técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos 
dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. Parágrafo único. A capacitação técnico-profissional de uma pessoa 
jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico." Resolução 
CONFEA Nº 1.023, de 30 de maio de 2008.. 

64 Anexo à Resolução nº 1, de 15 de dezembro de 2011 - regimento geral do CAU/BR - Do acervo técnico.Art. 8º (...) 
Parágrafo único. A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da arquitetura e urbanismo será demonstrada 
por meio dos acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela vinculados. 

65 Como já mencionado, o Projeto do Executivo distinguia o acervo técnico, da pessoa natural, e o acervo de produção, 
da sociedade de arquitetura. Opôs-se a esta distinção a Emenda n° 18 (Deputado Carlos Santana) - Suprima-se do texto 
entre os Art. 11 e 12, bem como dos Art. 20 inciso I e Art. 36 inciso VII o termo: de produção. Também a Emenda n° 02 
(Deputado Vicentinho) - Suprima-se o § 2º do art. 14. A Manifestação conjunta das entidades de classe SARJ e IAB/RJ, 
apresentada na Audiência Pública da Câmara dos Deputados sobre a questão dá o sentido eminentemente corporativista 
da exclusão: "O acervo técnico dos arquitetos e urbanistas, assim como dos engenheiros, é um pilar fundador da profissão. 
O registro de autoria, coautoria, responsabilidade técnica e participação é um direito do arquiteto e urbanista e se materializa 
no acervo técnico, consistindo, portanto, em patrimônio inalienável do profissional. Qualquer figura similar tem que existir 
baseada em fatos e direitos reais para que não seja comprometido o direito do acervo técnico. O chamado acervo de 
produção é uma figura imprecisa e indefinida, que passará a representar efetivo direito, reduzindo a importância da existência 
de vínculo entre os profissionais e empresas nos processos licitatórios diminuindo a relevância do disposto no artigo 12 do 
presente Projeto de Lei. As funções e questões técnicas e profissionais são as únicas que cabem ao tratado nesta lei. 
Atividades profissionais de supervisão, coordenação e gestão e orientação técnica, já estão previstos no art. 2º desta lei, 
contemplando a necessidade de registro deste tipo de atividade como acervo técnico, inclusive para titulares das sociedades, 
sócios gestores, arquitetos e urbanistas. O Acervo de Produção afronta diretamente com o Acervo Técnico, reduzindo sua 
necessidade funcional e a importância da presença dos arquitetos e urbanistas nos processos de habilitação de empresas 
junto aos órgãos públicos, licitações, e outros interesses do exercício profissional." Encontrado em 
www.sarj.org.br/news/pdf/pdf2.pdf, visitado em 27/12/2102. 

66 Neste sentido, notou o TCU: "representando o seu know how, composto por patentes, técnicas, procedimentos, 
manuais, ou seja, todo o acervo intelectual e operacional da pessoa jurídica, podendo, por conseguinte, ser objeto de 
transferência para outra sociedade;" TCU, Acórdão 1957/2008 - Plenário, Relator Benjamin Zymler, DJ 12/09/2008. A 
decisão cita o nosso estudo de 1979, cuja última edição é BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Da 
Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC nº 
04, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/societario/ativos2009.pdf. 

67 E também “tecnico-operacional”. Veja-se o relatório de Carlos Sundfeld a respeito da atual postura da jurisprudência 
quanto à dualidade de repositórios de experiência técnica em face da lei de licitações: "Assim é que, seguindo a linha de 
raciocínio traçada no presente estudo, não se confundem a experiência técnica do profissional (pessoa física), com a 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6048
http://www.sarj.org.br/news/pdf/pdf2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/societario/ativos2009.pdf


Uma série de dispostitivos da LAU se prende à defesa dessa “propriedade”: 

(1) O registro dos projetos e outras realizações é obrigatório 69; 

(2) a implantação ou execução do projeto é vinculada a este, vedando o jus 
variandi do dono da obra 70. 

(3) Vinculação das alterações no projeto e na construção à permissão  

do “titular dos direitos autorais”, “salvo pactuação em contráro” 71. 

(4) Direito do projetista de acompanhar a implantação ou execução do 
projeto 72. 

Como a análise a seguir apontará, tais disposições têm como resultado  a criação 
de uma “propriedade intelectual” sobre o acervo técnico, que é claramente 
distinta do direito autoral, ainda que se possa notar alguns paralelismos aparentes 
entre os dois regimes. 

Da Responsabilidade técnica 

A LAU, ao mesmo tmpo que se estende e demora nos privilégios relativos ao 

Acervo Técnico, chispa pela noção de responsabilidade técnica. Esta se 
configura em dois elementos básicos: 

(1) a exigência que determinadas obras e serviços só possam ser 

realizados sob responsabilidade (Haftung) de um profissional qualificado. 

Com efeito, a isso aponta a norma corporativa: 
 

capacidade gerencial da empresa, para conjugar, harmonicamente, a multiplicidade de fatores essenciais à realização de uma 
obra pública ou de um serviço técnico especializado. A antiga controvérsia, acima referida, se travou em torno da 
possibilidade jurídica de exigência de capacidade técnica operacional, diante do veto ao inciso II (entendiam alguns que isso 
nem poderia ser exigido), mas, atualmente, a jurisprudência já se fixou no sentido de que o edital pode, sim, exigir tal 
comprovação e, de fato, assim procede-se na prática. No mesmo sentido, ou seja, de que os atestados devem prestar-se a 
comprovar dois tipos de aptidão técnica, a melhor doutrina assim já se posicionou: Assim é que, acertadamente, tem-se 
entendido que o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos em vigor, ao tratar das exigências de qualificação 
técnica dos licitantes, preconiza, de maneira simultânea, as duas espécies de exigência de capacitação: técnico-profissional 
e técnico-operacional." SUNDFELD, Carlos Ari et al. Os atestados técnicos na licitação e o problema da cisão de empresas. 
Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, n. 4, p. 61, jan./mar. 2004. 

68 “Art. 5º (...) § 2º São da responsabilidade do arquiteto e urbanista, na condição de profissional a quem competir 
diretamente a responsabilidade técnica pelo empreendimento, ou na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica 
contratada, as providências relativas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) perante o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal (CAU/UF).(...) Art. 8º A falta do Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) sujeitará o profissional ou a pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da 
obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, a uma multa equivalente a 300% (trezentos por 
cento) do valor da Taxa de RRT não paga e corrigida, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC), até a efetivação do pagamento”. Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Do Brasil – CAU/BR nº 9 de 16.01.2012, D.O.U.: 23.01.2012 

69 LAU, art. 13. 

70 LAU, Art. 15. Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de 
arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo 
autorização em contrário, por escrito, do autor. 

71 LAU, Art. 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, 
somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, salvo 
pactuação em contrário. 

72 LAU, (Art. 15) Parágrafo único. Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de projeto 
ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de preposto especialmente designado com a finalidade de averiguar 
a adequação da execução ao projeto ou concepção original. 



Resolução 31, de 2 de agosto de 2012, do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU 
 

(...) Considerando que o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é o 

instrumento por meio do qual o arquiteto e urbanista comprova a autoria 

ou a responsabilidade relativa a atividade técnica por ele realizada; 
 

Considerando que o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
representa a garantia de serviços dotados de qualidade, segurança e 
conforto, prestados à sociedade por profissionais legalmente habilitados 

Neste teor, o precedente do STJ: 

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE. LEI Nº 
6.496/77, ART. 1º. PROCEDÊNCIA DE APELAÇÃO. 
AFASTAMENTO CONSECTÁRIO DE MULTAS. NÃO 
APRECIAÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL. REFORMA NO 
MÉRITO POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS PARA O 
TRIBUNAL A QUO PARA A DEVIDA MANIFESTAÇÃO. I - Nos 

termos do art. 1º da Lei 6.496/77, todo contrato referente a execução de 
obras fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, não 
sendo possível se depreender que os contratos de subempreitada seriam 
exceção. II - A referida exigência funda-se na  segurança  das construções, 
que dependem, a toda evidência, de conhecimentos técnicos adequados e 
comprovados por parte do  executor  do  serviço,  razão pela qual é de  se 
exigir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  do subempreiteiro. 
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.010.209 - PR (2007/0281235-5, Primeira 
Turma do  Superior  Tribunal  de Justiça,  por unanimidade, Min. 
Francisco Falcão, 04 de setembro de 2008. 

E 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRA. AUSÊNCIA DE ART. 
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. MULTA. EXCESSO 

INEXISTENTE. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. 
 

1. O proprietário que realiza obra sem acompanhamento técnico incorre 

no exercício irregular de profissão, sujeitando-se à fiscalização e autuação 

pelo órgão fiscalizador. (...) 3. A falta de apresentação de ART presume 

ausência de acompanhamento técnico, caracterizando exercício irregular 

de profissão regulamentada. 
 

4. Regularização posterior da obra não descaracteriza a infração e muito 

menos torna a multa sem efeito.(TRF4, AC 199904011189649, Terceira 

Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 26/07/2000) 

Ainda: 
 

 
"A falta de apresentação de ART , no momento da autuação, presume 

ausência de acompanhamento técnico, caracterizando exercício irregular 

de profissão regulamentada, e o recolhimento após a fiscalização não sana 



a irregularidade." TRF4, AC 0002158-23.2008.404.7009/PR, 3ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Federal 
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 23 de fevereiro de 2010 

(2) A responsabilidade civil e penal (schuld) pelas obras e serviços 
realizados. E assim apontam os precedentes: 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONTRATO. PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE 
EXECUÇÃO. DEFEITOS ESTRUTURAIS NA OBRA. PRELIMINAR 
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO. 
REJEIÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO NO CREA. 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL. VÍCIOS 
COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 

 

2 - Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.496/1977, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA define o responsável técnico pela 

obra de engenharia, arquitetura ou agronomia. Assim, celebrado o 

contrato para elaboração de projetos de arquitetura, estrutural e execução 

da obra, e registrado na autarquia, com a respectiva ART, o profissional 

responde por eventuais danos decorrentes de vícios dos projetos. 
 

3 - O início da execução da obra antes da emissão do alvará de construção 

não transfere a responsabilidade do profissional para o proprietário da 
obra, uma vez que ambos devem obediência ao disposto no art. 51 do 
Código de Edificações do Distrito Federal - Lei nº 2.105/1998. (...) 

 

O contrato, ao especificar seu objeto, faz referência expressa ao projeto de 
arquitetura (plantas baixas, fachadas, forros, paginação de pisos, 

especificações de materiais de revestimento e acabamento, detalhes 

técnicos); projeto de instalações (hidráulica, esgoto, elétrica, telefone) e 

cálculo estrutural (fundações, pilares, vigas e lajes) (fl. 18). 
 

Os documentos juntados às fls. 19 e 20 mostram que no mês de 

maio/2001 o projeto foi registrado no CREA-DF, fazendo-se a 

correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, sendo que 

o item nº 41 do documento (fl. 19), que trata da descrição da obra ou 

serviço contratado, especifica, in verbis: 
 

"41. Objeto da obra ou serviço, descrito conforme o contrato: 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: ESTRUTURAL, 

ARQUITETÔNICO, HIDROSANITÁRIO, TELEFÔNICO, 

ELÉTRICO (BT) E EXECUÇÃO DE OBRA RESIDENCIAL COM 

ÁREA TOTAL DE 276,00M²" (grifei) 
 

Do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) consta, 

ainda, o campo "DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 

CONTRATADO", cujo item nº 25, intitulado "Característica da ART", 

destaca os itens PROJETO e OBRA. (...) 
 

Nesse contexto, deve-se registrar que a Lei nº 6.496/1977 estabelece, in 

verbis: 



"Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 

prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à 

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade 

Técnica' (ART). Art 2º - A ART define para os efeitos legais os 

responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e 

agronomia." (grifei) 
 

Assim, por expressa determinação legal, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica define o profissional a ser responsabilizado tecnicamente pela 

obra e, consequentemente, a responder por eventuais vícios que 

apresentar (...) 
 

Conforme consignado na r. sentença vergastada, "...cabe ao profissional 

responsável técnico registrado no ART a obrigação de acompanhar a obra 

desde a fundação até a fase final, respondendo civilmente pelos danos 

ocorridos na construção, seja por ele mesmo cometido, seja por furtar-se 

no dever de fiscalização a ele imposto." (fl. 257). E continua o MM. Juiz, 

in verbis: "Em assim sendo, se consentiu que o autor assumisse a execução 

da obra e nada fez para evitar o acontecido, responde pelas falhas 

ocorridas na construção por erro ou inexatidão. " TJDF, AC 

20050110608070APC, 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios, Des. Angelo Passareli, 5 de maio de 2011. 
 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA CONTRATADA MEDIANTE 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. FALHAS NA 
FUNDAÇÃO, NO PROJETO ARQUITETÔNICO E NA 
EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DO 
CONSTRUTOR. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. 
CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DO MONTANTE GASTO 
PELA CONSUMIDORA PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS 
ESTURUTURAIS DO IMÓVEL. DANO MORAL. 
CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS 
DE FIXAÇÃO. 

 

A anotação de responsabilidade técnica instituída pela Lei n° 6.496/77 tem 

por objetivo individualizar a responsabilidade do engenheiro ou arquiteto 

por uma obra ou projeto determinado, possibilitando, mediante o controle 

de suas atividades pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, a 

observância dos princípios constitucionais da livre iniciativa e do bom 

exercício profissional, garantindo, ainda, em contrapartida, a segurança da 

sociedade em geral. 
 

Constatando-se que a obra contratada pela autora apresentou, após o ato 

de entrega, vícios estruturais que comprometeram a respectiva solidez, 

chegando mesmo a ser interditada pela Defesa Civil em razão do risco de 

desmoronamento, os quais foram ocasionados pela imperícia e a 

negligência do arquiteto encarregado da respectiva execução na qualidade 

de responsável técnico, indiscutível a responsabilidade do mesmo pela 

composição dos danos materiais e morais experimentos pela contratante  



dos serviços." (20060110350658APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 06/06/2007, DJ 10/07/2007 p. 111 - grifei) 

 
 

“Quando o engenheiro se declara responsável pelo projeto de construção, 

isso não constitui mera formalidade, para efeito de aprovação pela 

Prefeitura; representa, isto sim, contrato pelo qual, embora não 

executando diretamente a obra, o engenheiro assume a obrigação de 

acompanhar rigorosamente a sua execução, notadamente nos aspectos 

mais relevantes, quais sejam os de estrutura. Se permitiu que um leigo 

tomasse a si decisões importantes e se esse pedreiro se afastou das 

instruções recebidas, cabia ao engenheiro tomar as providências cabíveis, 

notadamente junto à Prefeitura, para que a construção não obtivesse o 

alvará de habite-se' (1º TACSP - Ap. - j. 27.10.81 - JATACSP-RT 74/145). 

Note-se que tal responsabilidade não se confunde com a garantia quinquenal do 
empreiteiro construtor do art. 618 do CC 73, pois: 

(1) se endereça apenas às “empreitada   de edifícios ou outras 
construções consideráveis” e 

(2) se volta tão-somente à “solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo 74” e 

(3) não se concentra apenas na pessoa natural titular do RTT 75. 

Do registro da autoria 

Como se pode ler da LAU, o registro instituído tem, além de propiciar a 
formação de acervo técnico e precisar a responsabilidade técnica, a função de 
identificação da autoria. 

Este registro não garante direitos autorais sob a LDA 

Entenda-se que tal registro não cria ou reconhece direitos autorais para ninguém; 
nenhum registro o faz 76, e a rigor a Convenção de Berna proíbe 77

 

 
 

 
 

73 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

74 No entanto, “A jurisprudência vem acertadamente alargando o conceito de  solidez  e  segurança,  para responsabilizar 
o empreiteiro quando a obra se revela imprópria para  os fins  a  que  se  destina.  Com  efeito,  é  inseguro o edifício que 
não proporcione a seus moradores condições normais de habitalidade e salubridade. Consideram-se defeitos graves as 
infiltrações, vazamentos e demais vícios  que  afetem  a  salubridade  da  moradia,  e não apenas o risco de ruína.” 
ANDRIGHI, Nancy , BENETI, Sidnei e ANDRIGHI, Vera . Comentários ao novo Código Civil, v.  IX:  Das  várias  
espécies  de  contratos,  do empréstimo,  da  prestação  de  serviços,  da  empreitada,  do depósito. Rio de Janeiro, Forense, 
2008, p. 314). 

75 Sobre a distinção, vide FARIA, Claude, cit., p 78. 

76 Diz a LDA: Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. Art. 19. É facultado ao autor 
registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
Diz a Convenção de Berna: Artigo 5 2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade. 



que se condicione a aquisição de tais direitos à formalidade do registro. No 
entanto, a LAU o obriga para a comprovação da “autoria” de que fala 78. Assim, 
acreditando que a sistemática dos direitos autorais não será excepcionada pela 
LAU, como ela própria afirma, o registro obrigatório da lei de 2010 não cria os 

direitos autorais do âmbito da LDA 79. 

Para efeitos de mera publicidade pode a lei requerer registro, mas o direito 

protegido pela LDA existirá, ou não existirá, independentemente do registro. 
Dizem Lucas e Lucas: 

“as formalidades rejeitadas pela Convenção são aquelas das que depende a 
própria existência do direito do autor, para seu reconhecimento inicial 
assim como para sua recondução ulterior, e não as formalidades de 
publicidade das quais só depende a oponibilidade dos atos resultando 

desses mesmos direitos 
80

 

Desta feita, não é pelo fato de se obter o registro da LAU que ninguém pode 
imaginar ser titular dos direitos autorais da LDA. Aliás, igualmente não o pode 
imaginar quem registra seu livro na Biblioteca Nacional, ou seu quadro na Escola 
de Belas Artes da Universidade do Brasil; como se acabou de afirmar, 

 
 

77 Como dissemos em nosso Direito Autoral, cit: “"A primeira regra é, aqui, o da inexigência de qualquer formalidade para 
obter a proteção; para países, como o Brasil, onde se prevê o registro da obra, este é apenas ad probandum tantum, e 
completamente opcional. Assim, o resultado deste princípio é que - ao contrário do que ocorre, por exemplo, no tocante 
às patentes - o direito exclusivo nasce da criação, e não de qualquer declaração estatal , e é garantido sem exigência de 

qualquer outra formalidade - como a marcação com o "  ", imposto anteriormente pela legislação americana.” O mesmo 
se lê no próprio Manual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que administra a Convenção: "5.170 The 
Convention rests on three basic principles. (…) Secondly, there is automatic protection, according to which such national 
treatment is not dependent on any formality; in other words protection is granted automatically and is not subject to the 
formality of registration, deposit or the like." Encontrado em www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, vistado em 
27/12/2012. 

 
78 LAU, Art. 13. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, o arquiteto e 
urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da Federação onde atue. 
Compare-se como o que se diz dos art. 17 e 18 da Lei 5.998/73, que persiste regendo o registro autoral: “O registro da 
obra, como, aliás, ocorre no conjunto do nosso sistema de direito autoral, não é indispensável para obter a proteção: o 
titular da obra autoral pode, mas em geral não é obrigado a levar a registro sua criação. A propriedade sobre a obra autoral 
nasce do ato de criação original, e qualquer evidência desta criação substituirá o registro. O depósito da obra autoral e do 
material informativo para o registro é uma forma de facilitar a prova de que a obra autoral é original ou que foi aquele, e 
não outro, o resultado de seu trabalho. O primeiro objetivo do depósito, assim, é a comprovação de que a obra autoral é 
criação independente, resultante de elaboração autônoma. Que não é cópia de outra obra. No entanto, uma vez mais cabe 
repetir que o registro é constitui prova condicional: não só pode ser superada por outra evidência mais convincente, como 
também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a eventual criação anterior da qual o autor da obra não tenha 
conhecimento não tira a originalidade da posterior - desde que, é óbvio, não tenha havido indevida apropriação de material 
da primeira pela segunda criação. O segundo objetivo do depósito é a identificação da obra autoral em face de outros, 
especialmente dos eventuais contrafatores. Para quem tais propósitos são irrelevantes, o registro não tem menor sentido." 
BARBOSA, Direito Autoral, cit 

79 ‘Projeto arquitetônico. Construção de edifícios. Utilização de planta do autor, que se achava registrada e aprovada. 
Alteração das fachadas externas e internas, figurando o nome da construtora como criadora do projeto. Prejuízo causado 
ao autor pela ação das Rés. Indenização devida. Apelação provida para esse fim. Voto vencedor e vencido. [...] Projeto 
arquitetônico. Construção de edifícios. Utilização de planta do autor com o acréscimo de um subsolo para garagem. 
Irrelevância da falta de registro do projeto. Indenização devida. Sentença confirmada.” TJSP, AC 29.005-1, 3ª. Câmara 
Cível, Des. Juramdyr Nilsson, 11/11/1982. 

80 « les formalités écartées par la Convention sont celles dont dépend l’existence même des droits de l’auteur, pour leur 
reconnaissance initiale comme pour leur reconduction ultérieure, et non les formalités de publicité dont ne dépendrait que 
l’opposabilité des actes pontant sur ces mêmes droits.” Traité de la Propriété Litteraire et Artistique, Litec, Paris, 1994, p. 
905 

http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf


o registro – nenhum registro, em nenhum lugar – confere ou retira a proteção 
da LDA. 

O “autor” da LAU não é o autor da LDA 

O que ocorre é que a noção de “autor” da LAU não corresponde à expressão 
cognata da LDA. O registro, que comprova a “autoria” para a LAU, refere-se  a 
outra autoria, que não necessarimente é a da LDA. Vejamos: 

(1) A LAU distingue entre autor e participante, ainda que obrigando ao 
registro de ambas hipóteses 81; também 

(2) refere-se como sendo três hipóteses diversas o “projeto”, o “trabalho 

técnico” e a “criação” 82. 

(3) Habilitam-se ao registro tanto ao “autor” quanto “responsável” pela 
obra ou serviço 83. 

(4) Num outro dispositivo crucial, a LAU também distingue entre  criação 

e autoria 84, pelo qual se conclui que nem toda  autoria  será criação. 

Imaginando-se que por “criação” 85 a LAU queira contextualmente se referir  ao 
objeto dos direitos autorais (o dispositivo menciona que o registro em questão 
pode ser feito seja “para fins de comprovação de direitos autorais”, seja para 
“formação de acervo técnico”) então a lei enfatiza que nem tudo o que vai ao 
registro será, necessariamente, objeto de direitos autorais  no  sentido da LDA. 

Assim, haverá participantes ou responsáveis registrados, que  autores  não serão; 
haverá projetos, que não serão criações, e haverá estudos técnicos que 
igualmente não o serão; e quaisquer profissinais (autores, responsáveis e 
participantes) integrarão o acervo técnico com suas realizações, desde que façam 
o respectivo registro. Também haverá autores, que criadores não serão, mas 
originarão estudos técnicos ou projetos – não criativos. 

 
 

 
 

81 Art. 13. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, o arquiteto e urbanista 
deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da Federação onde atue. 

82 Art. 18. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina: registrar projeto 
ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico, 
que não haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem requerer o registro; 

83 "Art. 5º Ficará sujeito às sanções disciplinares previstas na Lei nº 12.378, de 2010 , sem prejuízo da responsabilidade 
ética, o arquiteto e urbanista que demandar registro de atividade: I - da qual não foi autor ou responsável; ou II - que não 
tenha sido efetivamente realizada." Resolução CAU/BR nº 31, de 02.08.2012 - DOU de 17.08.2012. 

84 Art. 15. Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de arquiteto e 
urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo autorização em 
contrário, por escrito, do autor. 

85 Como veremos, “criação” pode ser, entre muitas outras coisas, o ato do criador de uma solução técnica que dê origem 
a patente de invenção, o qual não será tutelado pela LDA. 



De outro lado, os autores de criações (entenda-se, criações expressivas  que não  sejam 
meramente técnicas, e que tenham originalidade e liberdade criativa) poderão usar 

esse mesmo registro para ajudar a comprovar os respectivos direitos autorais 86; 
como já se afirmou, o registro – qualquer registro, em qualquer lugar – não cria, 
nem declara a existência dos direitos da LDA. Mas pode ajudar a comprovar 
anterioriedade e autoria da criação, como presunção juris tantum. 

Assim, o registro pode ajudar a comprovar a autoria para efeitos da LDA, se for 
este o caso, além de com ele o arquiteto se habilitar à propriedade do acervo técnico 
e submeter-se à responsabilidade técnica, configurando-se assim o triplo efeito 
do registro. 

A qualificação subjetiva e objetiva da autoria na LDA 

A distinção entre “autor” para a LAU e autor para a LDA toma por pressuposto 
de que a simples identificação de um projetista como originador de um projeto ou 
estudo técnico não o fará, necessariamente, titular de quaiquer direitos previstos 
na LDA. Como se pode dizer isso? Explica-se: a “autoria”  do projeto, das obras 
e dos serviços não se identifica necessariamente com o elemento subjetivo da 
LDA, e muito menos com o elemento objetivo dessa última lei. 

Com efeito, autor também o é quem inventa (CF88, art. 5º, XXIX: A lei 
assegurará aos autores de inventos industriais ....), assim como o de descobertas, 

concepções abstratas, soluções científicas 87, regras de jogos, etc. 
– todas essas sendo realizações não patenteáveis nem protegidas pela LDA. 
Autor também é quem exerce sua pretensão numa lide, perante o judiciário (o 
que dá testemunho as inúmeras notas introduzidas neste estudo  para  distinguir  
quando  um julgado  fala de  autor de  ação  e quando fala do criador 

 
 
 

86 Lei 5.988/73 (dispositivo em vigor por força da remissão do art. 19 da LDA) Art. 17º - Para segurança de seus direitos, 
o autor da obra intelectual poderá registra-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema ou no Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

87 Sobre a proteção da autoria desses descobridores, formuladores de leis e algoritmos, inclusive contra a ocultação de sua 
autoria, completamente fora da LDA, vide o nosso longo estudo constante da obra Direito Autoral, Da noção de plágio 
acadêmico e autoral. Veja-se que nem em relação a esses autores fora da LDA se admite toda e qualquer realização 
indiferenciada ou aqualificada. Assim postulamos no estudo em questão: “Para se reconhecerem esses interesses privados, 
e se prestigiarem os interesses coletivos de que recém se falou, é preciso definir quais ações humanas serão objeto do dever 
de atribuição. Como indicamos anteriormente, os interesses relativos ao ato humano de criação, para que seja suscetível de 
imputação, e daí vedação de plágio, pressupõem a satisfação de alguns requisitos. Todos esses requisitos dizem respeito 
primordialmente aos efeitos sociais do ato inaugural, sem desmerecer a carga de dedicação e de dignidade humana de outras 
ações humanas que não atinjam esse patamar. Pois há que se ter uma criação intelectual. Não haverá criação, para esses 
propósitos, no simples aporte de trabalho, esforço ou investimento sem realização específica; essa realização será um 
corpus, como o a descoberta de um novo astro, ou a configuração de uma concepção abstrata, ou a reunião de dados 
significativos que sejam necessários ao prosseguimento de uma pesquisa; excluídos, pois interesses que não alcancem uma 
realização a esse título para os efeitos de atribuição da origem de que se fala. De outro lado, essa realização será dotada dos 
dois requisitos de objetividade (que não seja exclusivamente contido na sua subjetividade do originador); e de pertinência 
ao discurso da ciência, da doutrina, etc. Ou seja, que nesse discurso tenha "uma existência em si, reconhecível em face do 
universo circundante". Finalmente, não haverá interesse a reconhecer se a realização replicar, sem acréscimo, contribuição 
anterior já suscetível de atribuição (novus), ou fazê-lo de forma tão marginal que a imputação não contribua em nada aos 
requisitos objetivos de veracidade, coerência e sindicabilidade do discurso.” 



beneficiado pela LDA). Autor também é aquele que pratica a ação criminalmente 
punível. 

Assim, não é por identificar-se alguém como “autor” que se transforma tal 
pessoa como beneficiário da LDA. Na verdade, a LAU tem o cuidado de manter 

intactas as qualificações e regras da LDA, sem revogá-las - como já se viu 88. Ora, 
autor, para a LDA, presume dois elementos essenciais: 

(a) [elemento subjetivo] aquele que cria um objeto suscetível de proteção 
pela LDA 

Assim se distinguem quem é beneficiário subjetivo da tutela da LDA, em face de 
terceiros que, ainda que contribuam ou sugiram material protegido, não 
preenchem os requisitos da autoria. Assim se distinguem, de outro lado, aqueles 
que inventam soluções técnicas para problemas técnico (invento industrial) ou 
descobrem, formulam leis da natureza, e tenham idéias de novos negócios. 

(b) [elemento objetivo] que a criação, sendo um dos objetos suscetíveis 
em tese de proteção pela LDA, tenham objetivamente a natureza não- 
técnica e não-funcional, tenham a originalidade e o exercício da liberdade 
criativa que caracterizam, materialmente a caso caso, a existência de uma 
obra efetivamente protegida pela LDA. 

Assim, o “autor” da LAU (todo aquele que originar projeto, estudo técnico ou 
criação) não se confunde – necessariamente - com o autor da LDA. Será autor na 
LAU o inventor (criador ...) que faça jus a patente de invenção, sem  nenhum 
aporte expressivo. Será autor para a LAU aquele que originar projeto de que não 
seja criador (nem invenção nem obra expressiva, mas simples trabalho técnico, 
como um conjunto de cálculos, etc. 89). 

O regramento dos autores da LAU 

Afirmando que os “autores” da LAU não se identificam com os autores da LDA, 

vejamos quais as normas específicas atinentes àqueles. 

Vinculação da realização ao projeto 

O mais notável instituto, típico da LAU, é o da vinculação absoluta da 

implantação ou realização do projeto ou qualquer trabalho técnico, ao mesmo 
 
 
 
 
 
 

88 Reveja-se: “Art. 12. O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é composto por todas 
as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a legislação do Direito 
Autoral.” E, como também já se viu, não há nenhuma revogação explícita das normas relativas aos arquitetos e urbanistas 
da LDA: Art. 66 da nova lei: “As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por esta Lei”. 

89 Como se viu André Bertrand menciona especificamente este exemplo como trabalho de arquiteto que não leva à 
proteção pelas leis do tipo da LDA. 



projeto ou trabalho técnico 90. Note-se que nem a Lei 5.194/66 contém 
dispositivo igual a este, nem se pode comparar o dispositivo altamente 
condicionado do Código Civil, acima analisado, ao preceito absoluto e 
incondicional da LAU. 

O corolário dessa regra de vinculação absoluta é a proibição do jus variandi do 

dono da obra 91, pelo menos quando haja proteção cumulativa pela LAU e   pela 
LDA, ou seja, o projeto, etc., seja, também, suscetível de proteção pela LDA e 
reuna materialmente os requisitos substanciais de tutela desta última  lei. Com 
efeito, a supressão do jus variandi se fará só quando houver uma  pessoa natural 
que seja titular de direitos autorais. Se ela for simplesmente participante, ou autor 
de projeto não criativo, etc., não se aplica a supressão   do direito do dono da 
obra de mudar o objeto do RTT. 

Neste caso – de cumulação -, no entanto, diferencia-se  claramente  o estamento 
do direito criado pela LAU daquele outro instituído e aplicado pela LDA. Com 
efeito, a LAU permite que o titular do registro pactue a mudança não autorizada. Tal 
renúncia à integridade não é compatível com a sistemática central da LDA, que 
entende que os direitos pessoais (ditos morais) seja irrenunciáveis 92. Certo que 
se os possam não exercer, mas  não, antecipadamente, os renunciar. 

Assim, se conclue que (a) mantida a LDA como princípio, e (b) a regra da 

irrenunciabilidade dos direitos pessoais sendo um elemento central da LDA, cuja 
alteração importa em completa sublevação de um de seus princípios, a supressão 
do jus variandi não é uma regra pertinente à LDA. 

Desta maneira é que, não obstante - e exatamente devido às - citações que a LAU 

faz das leis autorais, se tem uma estrutura normativa à parte da LDA, com as 
consequências que disso resultam. 

Da supressão do jus variandi 

Compare-se aqui os disposto na Lei 5.194/66 e a LAU: 
 
 

Art. 18. As alterações do projeto ou 

plano original só poderão ser feitas 
pelo profissional que o tenha 
elaborado. 

Art. 16. Alterações em trabalho de 

autoria de arquiteto e urbanista, tanto 
em projeto como em obra dele 
resultante, somente poderão ser feitas 

 
 
 

90 De novo: LAU, Art. 15. Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria 
de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo 
autorização em contrário, por escrito, do autor. 

91 Uma vez mais: Art. 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele 
resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, 
salvo pactuação em contrário. O mesmo, lembre-se, consta do art. 15 quanto aos benefícios da vinculação obrigatória, que 
pode ser renunciada por “autorização em contrário, por escrito, do autor”. 

92 LDA, Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 



 mediante consentimento por escrito da 
pessoa natural titular dos direitos 
autorais, salvo pactuação em 

contrário. 
 
 

Em primeiro lugar, a supressão do jus variandi não só se estende ao projeto ou 
plano original, como era na lei de 1966, como também, agora, à obra dele resultante. 
Nunca mais a obra realizada poderá ser alterada, modificada, ou demolida, sem 
o consentimento, não obstante a inconveniência ou ônus econômico, ainda que 
por fato superveniente, ou por razões de ordem técnica (evocando aqui os 

parâmetros do CC 621) 93. 

De outro lado, agora deve-se buscar consentimento obrigatório “por escrito  da 
pessoa natural titular dos direitos autorais”. Ou seja, se houver tal pessoa. Nem 
sempre o “profissional que tenha elaborado” o projeto (no dizer de  1966) será 
titular de direitos autorais. Se o projeto tiver a proteção da LDA (condição externa 
que é o fato gerador das consequências da LAU), já com base não na LDA, mas 
na LAU, a obra adquire uma intangibilidade sem moderação ou ponderação. 

O que acontece, se tal pessoa não emitir o consentimento? Comparemos,  outra 

vez a lei de 1966 e a de 2010: 
 
 

Parágrafo único. Estando impedido ou 
recusando-se o autor do projeto ou 
plano original a prestar sua 
colaboração profissional, 
comprovada a solicitação, as alterações 
ou modificações dêles poderão ser 
feitas por outro profissional habilitado, 
a quem caberá a responsabilidade pelo 
projeto ou 

plano modificado 

§ 2o Em caso de falecimento ou de 
incapacidade civil do autor do projeto 
original, as alterações  ou modificações 
poderão ser feitas pelo coautor ou, em 
não havendo coautor, por outro 
profissional habilitado, 
independentemente de autorização, 
que assumirá a responsabilidade pelo 
projeto modificado. 

Assim é que, antes, a lei profissional de 1966 contemplava a possibilidade de 

impedimento (qualquer que fosse) ou recusa do autor do projeto, a consequência era 
a transferência da responsabilidade técnica pelo projeto ou plando modificado 
desde que “comprovada a solicitação”. A consequência pela LDA para essa exata 
hipótese, como vimos, era a possibilidade do repúdio, ao que  os precedentes 
judiciais e parte da doutrina acresciam a necessária interpelação 

 
 

93 Lembremo-nos do que disse o Prof. Ascensão sobre essa hipótese, conforme citado acima: “O art. 26 LDA estabelece 
atualmente uma conciliação que permite o respeito do direito pessoal de autor do arquiteto. Ir mais longe seria confundir 
o direito sobre a obra com o direito sobre o suporte: levaria no limite a proibir a demolição do edifício, com a consideração 
de que assim seria atingido o direito (de natureza pessoal, repare-se ) do autor do projeto. Na realidade, a obra intelectual 
nem sequer está dependente da subsistência do suporte.”. 



do autor (aqui, autor segundo a LDA e não só o “autor do projeto ou plano original”, 
que podia ou não ser autor para a LDA). A obrigação do art. 621 do CC, de 
outro lado, ao introduzir certas limitações, não aboliu o jus variandi. 

Na LAU, não é o impedimento ou recusa que escusam a modificação, mas a 
incapacidade civil ou a morte. Ainda que completamente impossibilitado de fazer 
as modificações, por outras ocupações, ou por ter se retirado do país, ou 
desaparecido, ou se desinterssado da arquitetura, nada se modificará nem na 

construção, nem jamais, até o fim dos tempos 94. 

Necessidade de leitura conforme à Constituição do dispositivo 

Parece resultar do conjunto desses dois preceitos um  notável  desquilíbrio entre 
interesse constitucionais, o do autor do projeto e o do dono da obra, ou da 
construção terminada. A completa e absoluta dependência do direito de 
propriedade física ao interesse do autor do projeto se afigura como 
desponderada; e impressiona a necessidade de uma interpretação que recupere o 
equilíbrio desses interesses constitucionais. 

Tal avulta, ao se perceber que não se tutelam os valores constitucionais da 
dignidade humana, pois tudo isso é completamente disponível e renunciável.  O 
interesse que os dispositivos em comento resguardam é de natureza corporativa: 
desde que pago o consentimento (se não interditado ou morto o arquiteto), toda 
a intangibilidade do projeto ou da obra resultante desaparece. Dir-se-ía que 
avulta a função egoística do arquiteto em face do exercício normal da função 
social da propriedade física. 

A análise da Corte Constitucional colombiana, quanto à qual nos demoramos 
acima, marcou enfaticamente a necessidade de se equilibrarem os interesses 
relativos à propriedade dos bens físicos, os disreitos fundamentais à habitação  e 
à segurança, com o interesse de integridade do arquiteto sobre sua obra. A nosso 
ver, esse equilíbrio falta na LAU. 

Da coautoria para efeitos da LAU 

Mudemos agora o foco. Vejamos o que a LAU prescreve sobre a noção de 
coautoria do projeto ou estudo técnico. 

Em primeiro lugar, o controle do projeto ou estudo técnico – criativo ou não 
– é cometido igual e uniformemente a todos os autores da realização 95, ainda 
que esta regra, como todas demais, possa ser renunciada mediante pactuação em 
contrário. Assim, o interesse no controle é suscetível de  renúncia  ou venda, o 
que o configura mais uma vez como de natureza estritamente patrimonial. 

 
 

94 Nada se provê aqui quanto à hipótese de autor indeterminável, ou desapareceido, como o faz a lei australiana já 
mencionada. 

95 LAU, Art. 16 § 1o No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância  
de todos os coautores. 



Da exclusão da responsabilidade técnica em face da alteração 

De outro lado, o profissional que tiver sua obra ou trabalho alterado, pode levar 
tal fato a registro para fixar o que é de sua “autoria” (para os efeitos da LAU) e 
responsabilidade técnica 96. Assim, vê-se que não é impossível que a obra seja 
realizada ou alterada após a construção, sem que o arquiteto inicial participe. Sem 
dúvida, em qualquer hipótese em que ele consentir explicitamente com a 
alteração; mas também nas demais hipóteses que a lei prevê. 

Por exemplo, quando a “autoria do projeto ou estudo técnico” não importar em 
aquisição de autoria perante a LDA, por exemplo nas hipóteses em que 

(1) o projeto ou estudo técnico se ativer a aspectos estritamente 

técnicos ou, 

(2) reproduzir estritamente elemento prescrito por norma edilícia, ou 

(3) replicar projeto anterior apenas localizado, ou seja, sem novidade,  
ou ainda 

(4) aplicar sem originalidade o que já esteja no estoque geral do seu 
ofício. 

Do repúdio à nominação e responsabilidade técnica na LAU 

Curiosamente, a LAU prevê uma hipótese de repúdio do projeto ou estudo 
técnico, no caso em que o autor do primeiro projeto preferir não ser coautor da 

realização modificada 97. Assim, pode desvincular-se da responsabilidade técnica 
pelo elemento modificado 98. 

A faculdade ou dever de acompanhar o projeto 

Coisa comum à lei de 1966 e a de 2010 é  da faculdade de acompanhamento  do 

projeto: 
 

 
 

96 LAU, § 3o Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é permitido o 
registro de laudo no CAU de seu domicílio, com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites de sua 
responsabilidade. 

97 LAU, § 4o Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o resultado final terá como 
coautores o arquiteto e urbanista autor do projeto original e o autor do projeto de alteração, salvo decisão expressa em 
contrário do primeiro, caso em que a autoria da obra passa a ser apenas do profissional que houver efetuado as alterações. 
Vide o a nota imediatamente anterior para a questão da responsabilidade técnica. 

98 Curiosamente, a LAU deixa de cuidar de uma série de questões que a Lei 5.194/66 regulava, e que não deverão, no 
entanto, ter tratamento diverso: “Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem 
numa parte do projeto, deverão ser mencionados explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada, 
tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, 
especificações e outros documentos relativos ao projeto, sejam por eles assinados. Parágrafo único. A responsabilidade 
técnica pela ampliação, prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou 
agronomia caberá ao profissional ou entidade registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a 
responsabilidade das obras, devendo o Conselho Federal adotar resolução quanto às responsabilidades das partes já 
executadas ou concluídas por outros profissionais. Art. 21. Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho 
do seu encargo, o concurso de profissionais da organização de profissionais, especializados e legalmente habilitados, serão 
estes havidos como corresponsáveis na parte que lhes diga respeito.” 



 

Art. 22. Ao autor do projeto ou  a seus 
prepostos é assegurado o direito de 
acompanhar a execução da obra, de 
modo a garantir a sua realização  de 
acôrdo com as condições, 
especificações e demais pormenores 
técnicos nêle estabelecidos. 

(Art. 15) Parágrafo único. Ao arquiteto 
e urbanista é facultado acompanhar a 
implantação ou execução de projeto ou 
trabalho de sua autoria, pessoalmente 
ou por meio de preposto 
especialmente designado com a 
finalidade de 

averiguar a adequação da execução ao 
projeto ou concepção original 

Como já marcaram os precedentes citados, não há faculdade aqui, mas na 

verdade dever, pois não isenta o arquiteto de sua responsabilidade técnica o fato 

de descurar de como seu conceito é realizado. 

De uma propriedade intelectual específica e inconstitucional 

Como se viu, a LAU define a relação do profissional, pessoa natural, com seu 
acervo técnico como sendo propriedade. Já pela pouca ou nenhuma participação 
do Ministério da Cultura ou outros entes públicos na geração do projeto do 
executivo, e a discussão nula da questão durante o procedimento legislativo, a 
expressão parece atecnicamente utilizada. 

Melhor seria a utilização da expressão “patrimônio inalienável” do arquiteto, 
mencionada na manifestação do Instituto dos Arqueitetos do Brasil ao 
Congresso Nacional, para descrever a natureza do direito. Ou, como nota um 
manual de ética da profissão, “Direito ao domínio curricular” 99. 

Olhemos, com atenção, o seu objeto. Ele se constitui de “todas as atividades por 
ele desenvolvidas, conforme discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a 
legislação do Direito Autoral”. Como já enunciado, a remissão aos art. 2 e 3 da 
LAU faz compreender nas  atividades  compreendidas pelo objeto da 
propriedade as prestações privativas ou de competência repartida com outras 
profissões, literalmente listadas na lei. 

 
 
 
 

99 "Direito ao domínio curricular. CEP – art. 12, m - à propriedade de seu acervo técnico profissional. Trata de uma 
peculiaridade institucional destas profissões. Acervo técnico é entendido comumente como o registro acumulado das 
anotações de responsabilidade técnica (ART) efetuadas em um dado período pelo profissional junto aos CREA. 36 - Ética 
e Direitos Profissionais Há que se observar que a lei que institui a ART é de cunho formal e não obriga expressamente os 
contratos dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas. Assim, a prevalecer este conceito, ficaria traído o ânimo do 
CEP que pretende atingir a todos os profissionais e geneticamente anteceder à lei, sem a ela se subordinar. Este conceito 
pode ser ampliado para o melhor entendimento deste direito, indo além do ato registral formal na instituição controladora 
do exercício profissional. Como acervo técnico, entenda-se o histórico comprovado da experiência do profissional. Diz 
respeito à memória de vida profissional, ao seu currículo de realizações. Vincula-se conceitualmente à propriedade 
intelectual. Dentro deste conceito ampliado, o mandamento quer que a propriedade do acervo seja direito do profissional, 
exclusivamente. Vale dizer, que tudo o que o profissional haja realizado seja apenas a si vinculado, reconhecido e respeitado. 
O acervo técnico faz o diferencial entre os profissionais e se constitui em um direito estrito da pessoa." PUSCH, Jaime, 
Ética e Direitos Profissionais do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo, Cadernos do CREA- PR, 5a. Edição, CURITIBA 
- 2011 encontrado em http://www.apeam.com.br/wp-content/arquivos/Caderno%202%20- 
%20%C3%89tica%20e%20Direitos%20Profissionais/caderno02_5ed.pdf, visitado em 27/12/2012. 

http://www.apeam.com.br/wp-content/arquivos/Caderno%202%20-


Veja-se que o acervo técnico não é uma coisa tangível; ele não se resume, e antes 
transcende inteiramente, os atestados, comprovações documentais,  todos os 
suportes físicos que informam e documentam as atividades. Além  disso, o acervo 
técnico não corresponde às atividades elas mesmas, mas a memória certificada de 
tais atividades. 

Como já se demonstrou, entre tais atividades estão serviços de várias espécies, 
como inspeção de obras, ensino, etc., que de forma nenhuma se traduzem em 
criações do espírito, ou obras intelectuais. Além disso, as eventuais criações do 
espírito constantes ou resultantes das atividades podem – ou não – classificar- se 
em objeto protegido pelo sistema de patentes industriais, por objeto potencial 
de registro de desenho industrial, por matéria em tese protegida pela Lei do 
Software, por realizações suscetíveis de tutela pela LDA, além de fatos  e 
atividades que não recebem nenhuma proteção por qualquer direito exclusivo de 
propriedade intelectual. 

Tem-se então, uma universitas rerum multifacetada, proteiforme, e de cunho e 
extensão indeterminada e variável. 

Há outros objetos intangíveis comparáveis, no que - sendo  imateriais – não são 
protegidos como uma universalidade por quaisquer direitos exclusivos, como   o 
fundo de comércio, ou o know how, muito embora possam compreender também 
elementos protegidos. Assim, como essas outras universalidades, tem-se no 
acervo técnico um bem imaterial – como já descrito, a memória certificada das 
atividades 

Pois o sentido sistemático do instituto, como resultante da lei em vigor, é garantir 
que a história e experiência pessoal do arquiteto, como pessoa, só se comunique 
às sociedades empresárias pela presença da pessoa natural que as detenha. O 
trabalhador intelectual detém, para si, e inalienavelmente, o conjunto de suas 
realizações profissionais durante toda sua vida. 

Assim, inalienável 100, o direito ao acervo técnico carece do jus abutendi, faculdade 
elementar da propriedade na fórmula analítica da tradição jurídica. Um interesse 

patrimonial, sem dúvida, mas não propriedade 101. 

De outro lado, suas manifestações importam em oponibilidade erga omnes, como 

a que tutela o projeto contra modificações em sua realização física, e a 
exclusividade do uso do acervo técnico, e – na forma da LAU -, a vinculação 

 
 

100 "em consonância com o entendimento majoritário de ser personalíssima a experiência profissional, portanto, 
intransferível. " Brunízio, Gilmar, Comentários Sobre a Nova Lei dos Arquitetos e Urbanistas, encontrado em 
http://mendes-brunizio-advs.jusbrasil.com.br/noticias/2543467/comentarios-sobre-a-nova-lei-dos-arquitetos-e- 
urbanistas-lei-12378-2010, visitado em 27/12/2012. 

101 Se há inalienabilidade, a prática e precedentes judiciais consagram a licença de uso deste bem imaterial, como exercício 
do jus fruendi: "Contrato visando cessão de acervo técnico relativo a projeto para a construção de um conjunto habitacional 
(...) O contrato firmado entre as partes em 11 de junho de 1989, denominado “compra e venda de bens, de cessão de 
direitos e de locação de serviços”, previa a cessão do acervo técnico pertencente à autora para construção de um conjunto 
habitacional, além de assessoria técnica no curso das negociações até a assinatura do contrato de construção, além de 
obtenção de todas as provações e licenças, atualizadas à data da assinatura do referido contrato". TJRJ, AC 0048919-
96.1992.8.19.0001 (2008.001.04554), por maioria, Des. Mario Assis Goncalves, 04/08/2010 

http://mendes-brunizio-advs.jusbrasil.com.br/noticias/2543467/comentarios-sobre-a-nova-lei-dos-arquitetos-e-


da obra construída à intangibilidade de corporificação (como Ascensão nota,   uma 
vinculação do suporte ou corpus mechanicum ao controle do originador) acompanha 
a coisa como um jus propter rem. 

Isso é um direito exclusivo sobre bem imaterial que, aliás, se projeta muito além  dos 
insteresses criados pelo direito autoral do art. 5º., XXVII, XXVIII  e XXIX da 
Constituição. 

Patrimonial, mas com elementos de cunho não-patrimonial. Além de ter como 
escopo garantir o valor profissional do arquiteto na empregabilidade em 
condições de trabalho subordinado, às oportunidades de associação e à 
possibilidade de participação em licitações públicas, a “propriedade” sobre o 

próprio acervo técnico constitui parte da honra profissional 102 como parte do 

direito à propria história 103. 

Assim essa “propriedade” tem substância equivalente a uma série de outros 
institutos da propriedade intelecual, com abrigar interesses patrimoniais e não- 
patrimoniais, constituindo-se numa exclusividade sobre um bem imaterial, e 
tendo efeitos erga omnes. 

Da falta de previsão constitucional específica dessa propriedade sobre bem 
imaterial 

Como o know how ou o fundo de comércio, o acervo técnico não está previsto na 

Constituição. 

Enquanto bem imaterial, de cunho patrimonial, o acervo técnico pode ter a  tutela 

constitucional das propriedades, como notamos em nosso Tratado 104: 

Note-se que mesmo bens imateriais fora da entretela da propriedade 
intelectual têm reconhecida a tutela constitucional da propriedade, como o 
fundo de comércio. Da abundante jurisprudência do STF sobre o tema, 
veja-se aqui a invocação constitucional direta: 

 

“RE - Recurso Extraordinário Processo: 95689 UF: Rj - Rio de Janeiro 

Órgão Julgador: Fonte DJ 06-08-1982 Pg. -07351 Ementas Vol. -01261-02 

Pg. -00737 RTJ Vol. -00106-02 Pg. -00682 Relatores (A) Rafael Mayer, 

Unânime. Resultado Conhecido E Improvido Veja ERE-28748, RE- 

82909, RE-85420. Ano: 1982 Aud: 06-08-1982, Ementa Desapropriação. 

Locação. Indenização. Fundo de Comércio. CF, Arts. 107 E 153, Par-22. - 

É devida indenização ao locatário pelos prejuízos advindos da 

desapropriação do imóvel em que estabelecido comercialmente. 

Precedentes do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido, Em 

Parte. 

 
 

102 Código de Ética do Engenheiro, art. 8º, II: “A profissão é alto título de honra...”, encontrado em 

http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/codigo_de_etica.pdf, visitado em 28/12/2012. 

103 "Apelação. (...) O princípio da dignidade da pessoa humana inclui o direito à própria história (...)." TJRJ, 

AC 2008.001.09048. 2ª C. Cív., Rel. Des. Jesse Torres, J. 19.03.2008. 

104 Cit., vol. I, cap. II, [ 7 ] § 3. 6. - Resumo da noção constitucional de propriedade das marcas. Nota 414. 

http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/codigo_de_etica.pdf
http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/codigo_de_etica.pdf


Mas, ao contrário do fundo de comércioe do knoe how, o acervo técnico é 
constituído como um direito exclusivo, ao monopolizar o uso e exploração 
econômica do acervo técnico ao seu titular. E isso traz um grande problema. 

Consultemos o magistério de Luiz Roberto Barroso 105: 

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica 
brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um 

fundamento do Estado de forma geral) 106 e a livre concorrência. A mesma 
Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder 
econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. 
Confiram-se os dispositivos constitucionais pertinentes: 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) 

 

IV – livre concorrência; (...) 

Art. 173. (...) 

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação 

dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros;” 
 

31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre 
concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou 
não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver 
determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar 
aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre 
restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato sensu) 
daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os 
benefícios da livre concorrência – competição e disputa pelo mercado, 
gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade – ficam 
prejudicados em um regime monopolista. 

 

32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem 

econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto 

quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o 

sistema não é assim tão simples. 
 

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a 

mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística 

 
 

105 Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação 

constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária 

concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 

106 [Nota do original] CF/88: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” 



em determinados setores da economia107. Trata-se naturalmente de uma 

exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina 

entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais,  não 

sendo possível instituir novos monopólios por ato  infraconstitucional.108 

E confirma tal entendimento doutrinário decisão do Supremo Tribunal Federal: 
 

RE 158676 / MG - Minas Gerais Recurso Extraordinário Relator(A): Min. 

Octavio Gallotti Relator(a) p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence - 

Julgamento: 14/08/2007. Órgão Julgador: Primeira Turma 
 

Serviços de Telecomunicações. Exploração. Edição de Listas ou Catálogos 
Telefônicos e Livre Concorrência. Se, por um lado, a publicação e 
distribuição de listas ou catálogos telefônicos constituía um ônus das 
concessionárias de serviço de telefonia - que podem cumpri-lo com ou 
sem a veiculação de publicidade - não se pode dizer que estas tinham 
exclusividade para fazê-lo. O artigo 2º da L. 6.874/80 ("A edição ou 
divulgação das listas referidas no § 2º do art. 1º desta Lei, sob qualquer 
forma ou denominação, e a comercialização da publicidade nelas inserta 
são de competência exclusiva da empresa exploradora do respectivo 
serviço de telecomunicações, que deverá contratá-las com terceiros, sendo 
obrigatória, em tal caso, a realização de licitação") era inconstitucional - 
tendo em vista a Carta de 1969 - na medida em que institui reserva de 
mercado para a comercialização das listas telefônicas em favor das 
empresas concessionárias. RE desprovido. 

Assim, impõe-se-nos entender que, já por esse motivo, a ‘propriedade” instituída 
pela LAU é inconstitucional. 

Como já vimos, uma das manifestações desta “propriedade”, a que se traduz  na 

oneração do dono da obra ou da construção ao comtrole incondicional do 
 
 

107 [Nota do original] O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto 

(art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, 

poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1º). 

108 [Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das 

referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, “Monopólio público e domínio público” in Direito 

Público: estudos e pareceres, 1996, p. 149: “A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de 

enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) 

monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no 

regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no 

texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem 

econômica (art. 170).”; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 1996, p. 441: 

“Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente 

as seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se 

confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em ‘serviços governamentais’, sujeitos, pois, 

às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do 

âmbito da livre iniciativa.”; e Nelson Eizirik, “Monopólio estatal da atividade econômica”, Revista de Direito 

Administrativo nº 194, p. 63: “Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, 

embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a 

criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional.” Em igual sentido, Luís Roberto 

Barroso, “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in Temas de 

direito constitucional, tomo II. 



titular do acervo técnico, sem que se estabeleça ponderação entre os interesses 
constitucionalmente tutelados das partes me questão, também tem a pecha da 
inconstitucionalidade. 

Por ambas razões, é de se entender que a nóvel “propriedade” sobre o acrevo 
técnico dos arquitetos e urbanistas - na forma introduzida pela LAU - é nula e 
inaplicável em seus termos. 

 
 
 
 
 

 


