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A união entre o autor e a obra criada constitui a 

própria essência do Direito de Autor, como 

assinalou Eduardo Vieira Manso, para quem “o 

vínculo autor-obra bem pode ser chamado de 

direito de autor propriamente dito ou

titularidade”, já que “os nomes paternidade ou 

propriedade só devem ser entendidos em seu 

sentido metafórico ou exemplar” (Cf. Eduardo Vieira 

Manso. O que é Direito Autoral São Paulo: Brasiliense, 

1987. p. 73).

Sujeitos. Titularidade originSujeitos. Titularidade origináária e derivada.ria e derivada.
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A obra existiria sem a intervenção da pessoa jurídica ou 

física que a organizou ? Carlos Alberto Bittar respondia 

tal indagação afirmando que a pessoa (física ou jurídica) 

deveria ser considerada criadora da obra “sempre que 

se não puder individualizar a contribuição de cada 

elaborador”, adequando-se tal orientação “à própria 

natureza dessas entidades de direito (pessoas jurídicas), 

que participam dos atos da vida civil, sendo 

representadas, em sua exteriorização, por pessoas 

naturais” (Cf. Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor na 

Obra feita sob Encomenda. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1977. p. 80.)
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Art. 11 – Lei 9.610/98 - Autor Autor é a pessoa física criadora de obra literária, 

artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às 

pessoas jurpessoas juríídicasdicas nos casos previstos nesta Lei.

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, 

artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas 

iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, 

aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo 

anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa 

qualidade na sua utilização. 

Sujeitos. Titularidade originSujeitos. Titularidade origináária e derivada.ria e derivada.
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Pessoa Jurídica

Art. 5º da Lei 9.610/98  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

VIII - obra: h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e 

responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob 

seu nome ou marca e que é constituída pela participação de 

diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação 

autônoma; 

Art. 12 da Lei 9.610/98. Para se identificar como autor, poderá o 

criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, 

completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou 

qualquer outro

sinal convencional 

(?)
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TTéécnicas circnicas cirúúrgicasrgicas

Art. 10. Não se considera inven ção 
nem modelo de utilidade:
(...)

VIII - técnicas e m étodos operat órios 
ou cir úrgicos , bem como métodos 
terapêuticos ou de diagn óstico, para 
aplica ção no corpo humano ou 
animal ; e
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Não são protegidas pela Lei 9.279/96Não são protegidas pela Lei 9.279/96

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 

educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 

estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 

ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer 

ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
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Não são protegidas pela Lei 9.279/96Não são protegidas pela Lei 9.279/96

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 

compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público 

antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso 

ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 

e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado 

no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de 

depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 

subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de 

patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja 

processamento nacional.
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Patentes

Nacional 

1) Aperfeiçoamento introduzido em protetor de Calcâneo.

Inventor: Profª Leila Blanes e Profª Lydia Masako Ferreira

Processo número: MU8500119-8

2) Use of stem cells, method of tissue engineering, use of dental tissues and tooh biological substitute.

Depositantes: UNIFESP - Brasil, Forsyth Institute - USA e Masachussetts General Hospital - USA.

Inventor: Prof. Sílvio Eduardo Duailibi e Profª Monica Talarico Duailibi

Processo número: MSK/PCT/BR2005/000121

3) Uso de células tronco na substituição biológica de tecidos mieralizados – novo método de engenharia tecidual gera novos dentes, 

ossos e cartilagem a partir de células-tronco adultas.

Depositantes: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Inventor: Prof. Sílvio Eduardo Duailibi e Profª Monica Talarico Duailibi

Processo número: PI0402659-4

4) Equipamento DAME - Aparato Dissetor Cirúrgico - Processo de Produção e Método de Dissecação de Tecidos.

Depositantes: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Inventor: Prof. Naif Thadeu Naif de Andrade; Profª Drª Lydia Masako Ferreira; Prof. Dr. Bernardo Sergio Hochman, 2010

5) Dispositivo Válvula Cardíaca Montada em Encoprótese Expansivel Aplicada em Posição Aórtica ou Pulmonar - Modelo de Utilidade 

N. Pi0901411-0 A2.

Inventor: Domingo M. Breile; G. Agreli; José Honório Palma; Enio Buffolo

Prof. Antonio Carlos Morato - Esta aula é protegida de acordo com o artigo 7º, II da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais)



AgradeAgradeçço a ateno a atençção de todosão de todos
Prof. Antonio Carlos MoratoProf. Antonio Carlos Morato

Professor Doutor do Departamento de Direito Civil Professor Doutor do Departamento de Direito Civil 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Antonio Carlos Morato - Esta aula é protegida de acordo com o artigo 7º, II da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais)


