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RESUMO: O presente trabalho tem a intenção de abordar a questão da Propriedade 
Intelectual dos programas de computador, analisando as alterações trazidas pela noviça 
Sociedade Digital. Consoante se poderá observar, necessário se faz que mudanças sejam 
efetivadas nos diplomas legais hoje em vigor - sob pena de pesadas consequências serem 
infligidas à população -, tendo-se em conta o fato de que eles não acompanham pari passu as 
modificações trazidas pela Tecnologia da Informação. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com o transcurso do tempo, tem-se observado elevação paulatina da dependência da 

população mundial em relação às inovações da Tecnologia da Informação e da Comunicação 

(TIC)i. O quotidiano já se encontra permeado de tantos aparelhos tecnológicos que muitos não 

conseguem imaginar suas vidas sem essas novidadesii. Aí se incluem Internet móvel, 

smartphones, computadores pessoais, leitores digitais, televisão digital interativa, dentre 

outros. Afirma-se, inclusive, que os computadores, em razão da utilização dessa tecnologia 

pelo Poder Judiciário, estão sendo dotados de “fé pública”iii . Daí porque se diz que 

hodiernamente se vive em uma “Sociedade Digital” ou em uma “Sociedade da Informação”iv. 

Está-se diante de uma sociedade em que a aquisição, o registro e a replicação daquilo 

com que se tem contato - quer seja uma simples conversa com amigos, até mesmo dados mais 

sensíveis, como transferências bancárias, consultas médicas, ou até mesmo a lista de 

medicamentos a serem prescritos para um paciente internado em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) -, são feitos através de mecanismos que se utilizam da tecnologia para tanto.  

Nessa sociedade içou-se à categoria de bem mais importante o conhecimentov, o qual 

é intangível, daí nascendo o conceito de Capital Intelectualvi. Desse modo, exsurge clara 

diferenciação entre o que antes se observava durante as Revoluções Agrícola e Industrial, em 
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que a força física do homem era que apresentava maior valoração, cabendo ao Estado o 

controle dos meios de produçãovii.  

Observe-se, contudo, que não se trata de mera passagem de uma fase para outra, sem 

que quaisquer rastros da etapa anterior permaneçam, pelo contrário. Tanto o é que até os dias 

de hoje a agricultura representa fundamental importância para a sobrevivência de todos, o 

mesmo havendo que se falar das indústrias. Não restam dúvidas, contudo, que a importância 

delas apresentou certa alteraçãoviii . 

Nesse trilhar, o Poder Judiciário, empós ter içado, com a Emenda Constitucional de 

Nº 45, a questão da celeridade processual ao patamar de  

Desse modo, resta evidente a premente necessidade de que as alterações advindas 

dessas novéis questões surgidas sejam estudadas e regradas, tendo em vista o amplo 

entrelaçamento hoje observado entre elas e o dia-a-dia dos povos. Assim, necessário se faz 

que o Direito, disciplina que visa trazer justiçaix ao meio social, adéque-se a essas modernas 

situações que passaram a ser verificadas. 

Nesse diapasão exsurgem as novéis questões que dizem respeito aos programas de 

computador, comumente chamados de softwaresx. Como adiante se abordará, dúvidas não há 

de que eles são tratados como uma espécie do gênero Propriedade Intelectual, existindo até 

mesmo um Diploma disciplinador, a Lei nº 9.609, Lei do Software (LdS), de fevereiro de 

1998, que “dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, 

sua comercialização no País, e dá outras providências.” 

Faz-se necessário, conforme se defenderá a seguir, que melhor sejam estipuladas 

algumas questões relativamente aos softwares, sob pena de inviabilizar-se a produção e a 

disponibilização desses programas, a se continuar a situação do modo hoje vislumbrado. 

Está-se diante de situação relativamente nova, já que foi apenas por volta de 1980, 

logo, há 30 anos, que os softwares começaram a ser vendidos dissociados do hardware. 

Antigamente, um dado programa de computador somente tinha funcionalidade 

especificamente na máquina para a qual havia sido idealizado, fato que não gerava conflitos 

relativamente à propriedade intelectual dele, uma vez que, não havia que se falar em qualquer 

outro uso, senão aquele especificamente a ele previamente destinadoxi. 

Adiante se faz análise acerca da necessidade de proteção da Propriedade desses 

programas de computador, bem como da imperativa reforma por que precisam passar os 

Diplomas que regram o instituto sob comento, mormente se levando em conta terem sido eles 

elaborados quando as questões debatidas relativamente aos programas de computador eram 

sobremaneira distintasxii. 



 

1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS PROGRAMAS DE COMP UTADOR 

 

Certo é que, pelo menos intuitivamente, tem-se uma noção sobre o que é Propriedade 

Intelectual. Sabe-se que aquele que cria uma obra, quer seja um filme, um quadro, um livro, 

enfim, é o proprietário desse artefato. Em razão disso, merece ser remunerado, quando da sua 

utilização, venda, exposição, dentre outros. Daí exsurge a impossibilidade de livremente 

copiar-se um livro ou um filme, por exemplo.  

Ao se adquirir uma obra, via de regra, parte do valor desembolsado é destinado ao 

autor dela. Isso representa o pagamento pelo tempo, trabalho, dinheiro e estudo despendidos 

pelo autor para que pudesse fazê-la, havendo mesmo que se falar em uma função social da 

propriedade, a qual é constitucionalmente previstaxiii . E é aí que se insere a questão da 

Propriedade Intelectual, como uma recompensa ao autor, pela sua dedicação à elaboração da 

obra. 

E essa proteção é de fundamental importância, tendo-se em conta que atua como 

mecanismo de elevação do desenvolvimento da cultura de certa nação, por meio do incentivo 

às distintas formas de criação. Tanto o é assim que a Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, 

XXVII e XXIX dispõe que: 

 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
XXXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 
 

Definição mais formal de Propriedade Intelectual pode ser encontrada na Convenção 

que Institui a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, de 14 de julho de 1967, 

ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Nº 75.541, de 31 de março de 1975:  

 

Para os fins da presente Convenção, entende-se por: (...) 
viii “propriedade intelectual”, os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e 
científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos 
os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e 
modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 
firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência 
desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 
industrial, científico, literário e artístico. 
 



Percebe-se que, hodiernamente, apenas algumas das criações do espírito humano 

estão reguladas pelos ditames da Propriedade Industrial, aí se incluindo a questão relativa aos 

logiciáriosxiv, adiante analisada. Antes, contudo, convém declinar o disposto no art. 7º, XII e 

§1º da Lei dos Direitos Autorais (LDA), Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que assim 

disciplinam:  

Art. 7º 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: XII - os programas de computador. 
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as 
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 

Iniciando o tema principal aqui em debate, fundamental trazer à colação a definição 

legal, constante do art. 1º da Lei do Software, acerca do que se deve entender por programa de 

computador: 

 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 
qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento 
da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados 
em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins 
determinados. (destacou-se) 
 

Cumpre, entretanto, trazer definição menos técnica, que pode facilitar a compreensão 

do foco deste estudoxv. Almejando-se maior didatismo, pode-se dizer que um programa de 

computador (software) é uma criação humana, que pode incluir complexas funções, isto é, 

imagens, música, jogos, filmes, animações, permitindo a interação entre o usuário de um 

computador (peopleware) e os componentes da máquina (hardware). Com o uso deles, podem 

ser realizadas desde funções bastante básicas, até outras sobremaneira complexas, como: 

verificar a validade de um documento eletrônico assinado digitalmentexvi, acessar Internetxvii, 

ou mesmo elaborar outro software. 

Nessa mesma toada segue o escólio do preclaro Fragoso (2009:152-153): 

 

Os programas de computador constituem obras complexas, pois a eles aderem 
elementos das mais variadas formas. Jogos, desenhos, cálculos matemáticos, 
fonografia, fixações audiovisuais, podendo incluir textos, música e imagens, 
dependendo da natureza do programa. Como um complexo sistema interativo, ele 
ultrapassa, de longe, o mero campo da tecnologia adentrando num campo 
vastíssimo de utilização de obras artísticas, literárias e científicas. 
 

Assim, restou evidente que, no direito brasileiro, a questão dos programas de 

computador é tratada dentro do grande tema Propriedade Intelectual, especificamente na 

subdivisão de Direito Autoralxviii , por ser ela a que melhor se adéqua ao estudo pretendidoxix.  



Ocorre que, nas demais nações, nem sempre isso se dá desse modo, havendo aquelas 

que albergam o estudo dos programas de computador dentro do sistema de Direito de 

Patentes, bem como as que incluem sob outras formas distintas de proteção. 

Adiante, passa-se a traçar rápido paralelo entre os Direitos Autorais e os Direitos de 

Propriedade Industrial, evidenciando as principais características de cada um deles, a fim de 

que melhor se consiga entender as questões que efetivamente dizem respeito aos programas 

de computador. 

 

1.1 Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial 

 

Como acima se traçou, a Propriedade Intelectual é o ramo do Direito que se destina a 

estipular a proteção dos bens imateriaisxx, congregando tal disciplina, basicamente, duas 

categorias de direitos: o Autoral e o da Propriedade Industrial, cujos principais aspectos se 

passa adiante a analisar. 

O Direito Autoral visa à proteção de obras literárias e artísticas, aí se incluindo suas 

diversas formas de expressão, como textos, obras de arte, música, bem como obras 

tecnológicas, como os bancos de dados, e os programas multimídia e de computador, foco do 

presente estudo, ainda que sejam eles originados do exteriorxxi.  

A Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, de 9 de 

setembro de 1886, a mais antiga que trata sobre a temática, promulgada no Brasil por meio do 

Decreto nº 15.530, de 21 de junho de 1922, traz conclusiva interpretação sobre o tema: 

 

Artigo 2 
1) Os termos “obras literárias e artísticas” abrangem todas as produções do domínio 
literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, 
tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões 
e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as 
obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem 
palavras, as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ou da 
cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de 
gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por um processo análogo 
ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os 
projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura 
ou às ciências. (destacou-se) 
 

Decerto que, quando da redação do dispositivo acima transcrito, nos idos do século 

XIX, não havia ainda as inovações tecnológicas hoje presentes, razão pela qual, na 

Convenção, não há alusão a quaisquer inovações tecnológicas - frise-se que o texto passou por 

uma grande revisão em 1971, o que se convencionou chamar de Revisão de Paris. Apesar 



disso, não restam excluídos os softwares, já que o rol acima não é exaustivo como se percebe, 

por meio da expressão “tais como...” nele presente, acima destacada. 

A questão do Direito Autoral abrange, simultaneamente, os aspectos atinentes aos 

direitos patrimoniais como já acima tratados, bem como os que dizem respeito a direitos 

moraisxxii, aí se incluindo os direitos de reivindicar a autoria da obra; de ter seu nome indicado 

como o autor, na utilização de sua obra; retirar a obra de circulação, dentre outros (art. 24 

LDA), sendo inalienáveis e irrenunciáveis (art. 27 LDA). Em razão desse aspecto duplo, há 

quem afirme ser o Direito Autoral, um direito sui generisxxiii. 

 Os direitos patrimoniais do autor, de modo geral, perduram por 70 anosxxiv, contados a 

partir do dia 1º de janeiro subsequente ao de seu falecimento (art. 41 LDA), salvo no que toca 

às obras audiovisuais e fotográficas, relativamente às quais o prazo se inicia no dia 1º de 

janeiro após a sua divulgação (art. 44 LDA). 

Finalizando esse bosquejo acerca dos direitos autorais, mister abordar a 

desnecessidade de registro para fins de acobertamento da proteção da LDA, como se confirma 

através do seu art. 18, o qual proclama que: “a proteção aos direitos de que trata esta Lei 

independe de registro”. 

Passa-se a traçar, em apertada síntese, o que de maior relevo sobressai no que toca à 

Propriedade Industrial, com o fito de se possibilitar a estipulação das aproximações e 

distinções entre ambos os aspectos sub examine. 

Diversamente dos direitos autorais, os direitos de propriedade industrial, regidos no 

Brasil pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), Nº 9.279, de 14 de meio de 1996, albergam as 

questões relativas a marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e repressão 

à concorrência desleal.  

Tal se encontra estipulado na Convenção da União de Paris, o primeiro acordo 

internacional relativo à Propriedade Industrial, assinado em 1883, e promulgado em 20 de 

novembro de 1896 no Brasil, por meio do Decreto Nº 2.380, tendo passado por uma última 

revisão em 1967, na cidade de Estocolmoxxv. De lá se tira o seguinte excerto: 

 

Art. 1º 
(2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os 
modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o 
nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem 
como a repressão da concorrência deslealxxvi. 
 



Relativamente à questão do prazo de proteção, diferentemente dos direitos autorais, 

não há a instituição de termo uno, havendo variações para cada uma das modalidades 

analisadas, existindo, em algumas situações, prazos diversos para um mesmo instituto.  

Sobre as patentes, por exemplo, podem ser referidos dois prazos distintos, sendo de 

20 anos nos casos de invenção e de 15 anos, no que pertine aos modelos de utilidade (art. 40 

LPI). O dies a quo desse prazo se dá com o depósito do pedido de patente, isto é da data em 

que se efetivou o pedido perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Frise-

se a observação do parágrafo único do art. 40 da LPI, no sentido de que “o prazo de vigência 

não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de 

modelo de utilidade, a contar da data de concessão”. 

No que toca aos desenhos industriais, o registro deles apresenta prazo de proteção de 

10 anos, iniciando-se a contagem do prazo da data do depósito, podendo haver a prorrogação 

desse direito por até 3 períodos sucessivos, de 5 anos cada, a teor do que dispõe o art. 108 da 

Lei de Propriedade Industrial. 

Sobre as marcas, convém o estudo do art. 133 da LPI, no qual se observa ter o 

registro da marca duração de 10 anos, tendo como marco inicial a sua concessão, no que 

difere do que acima se analisou relativamente às patentes e aos registros de desenhos 

industriais. A proteção aqui referida pode ser diferida por períodos iguais e sucessivos, 

indefinidamente, isto é, sem limite, cabendo ao interessado requerer que isso seja efetivado 

durante o derradeiro ano de validade do registro, ou, no máximo, durante o semestre 

subsequente ao vencimento, mediante a quitação de um valor suplementar. 

Por fim, cumpre analisar a questão da necessidade de registro para proteção das 

espécies acima declinadas, acobertadas sob a proteção da Propriedade Industrial. O 

procedimento deve ser efetivado junto ao INPI, uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Cabe, portanto, ao Poder Público, 

verificar o amplo obedecimento a todos os requisitos legais para, empós, conceder, ou não o 

Direito de Propriedade Intelectual requerido. 

Feita essa análise proemial, passa-se ao estudo da proteção dos programas de 

computador, analisando alguns institutos jurídicos que, entende-se, precisam ser remodelados, 

em razão das alterações promovidas pela Sociedade da Informação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Diante do que acima se declinou, observa-se que, hodiernamente, apesar de em 

outros países ocorrer de forma diferente, no Brasil, os programas de computador encontram-

se albergados sob os ditames do Direito Autoral, havendo, inclusive, uma lei específica para 

deles tratar, que entretanto, precisa passar por alguns ajustes. 

E isso tem tomado ainda mais importância levando-se em conta o modelo de 

sociedade em que hoje se vive, a denominada Sociedade da Informação, na qual a troca de 

conhecimento e de diversos outros dados se dá, primordialmente, por meio da Internet. 

Ocorre que o diploma legal regulamentador dos softwares no Brasil, elaborado há 

mais de 10 anos, apresenta aspectos relativamente aos quais se fazem necessárias algumas 

mudanças a fim de que não sejam imputados prejuízos à sociedade.  

Resta evidente, pois, que o Legislativo ainda não consegue acompanhar pari passu as 

mudanças que a Sociedade da Informação tem trazido, devendo-se atentar para essas 

questões, especificamente no que diz respeito aos temas acima refletidos, sob pena de a 

evolução da ciência e da sociedade ser refreada, em razão de institutos legislativos 

anacrônicos. 
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i “Durante uma entrevista nos anos 50, Albert Einstein declarou que três grandes bombas haviam explodido 
durante o século XX: a bomba demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações. Aquilo que 
Einstein chamou de bomba das telecomunicações foi chamado, por meu amigo Roy Ascott (um dos pioneiros e 
principais teóricos da arte em rede), de ‘segundo dilúvio’ o das informações.” (LÉVY, Pierre. Cibercultura . 
Tradução de Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 13). 
ii “A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na Era 
Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, 
em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana.” 
(CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Tradução 
de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003, p. 7). 
iii  “(...)os computadores terão “fé pública”, vez que realizarão atividades fundamentais para o desenvolvimento 
das demandas judiciais antes desempenhadas tão somente por seres humanos”. (LIMA, Caio César Carvalho. A 
perícia forense e a questão dos documentos eletrônicos no Processo Civil brasileiro. In: International Conference 
of Forensic Computer Science – ICCyber, VI, 2009, Natal, Proceedings of the Fourth International 
Conference on Forensic Computer Science – ICoFCS, Anais. Brasília: ABEAT, 2009, p. 37). 
iv  “‘Sociedade da Informação’ não é um conceito técnico: é um slogan. Melhor se falaria até em sociedade da 
comunicação, uma vez que o que se pretende impulsionar é a comunicação, e só num sentido muito lato se pode 
qualificar toda a mensagem como informação”. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da 
sociedade da informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.71). 
v Nesse ponto, fundamental diferenciar ‘informação’ de ‘conhecimento’. Recorrendo ao Dicionário Houaiss, 
relativamente à primeira palavra, tem-se que ela representa: “fato de interesse geral a que se dá publicidade”. 
Quanto à segunda, ela é apresentada como “ato ou faculdade do pensamento que permite a apreensão de um 
objeto, por meio de mecanismos cognitivos diversos e combináveis, como a intuição, a contemplação, a 
classificação, a analogia, a experimentação etc.” Vê-se, pois, que o conhecimento é obtido após o devido 
tratamento dado à informação, razão pela qual se tem o conhecimento como o ativo mais poderoso dos dias 
modernos, o que vem provocando profundas alterações no Direito, tendo em vista a imaterialidade desse bem. 
vi “El capital intelectual – en su concepto más amplio – puede ser definido en consecuencia como aquellos 
productos, procesos o capacidades generados por la actividad espiritual e intelectual humana se transmiten 
como cultura.” (BERNARDEZ, Mariano L. Capital intelectual: creación de valor en la sociedad del 
conocimiento. AuthorHouse, 2008, p. 39). 
vii “Na Era Agrícola, o instrumento de poder era a terra, cujo domínio, no mundo ocidental, estava fortemente 
centralizado pela Igreja. (...) Na Era Industrial, o instrumento de poder era o capital, que viabilizava os meios de 
produção. O domínio dele deveria ser do Estado, que deveria proteger suas reservas contra ataque de outros 
Estados, sob a justificativa da soberania. (...) Na Era Digital, o instrumento de poder é a informação (...). A 



                                                                                                                                                                                     

liberdade individual e a soberania do Estado são hoje medidas pela capacidade de acesso à informação”. 
(PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27-28) 
viii  “Da mesma forma que a Revolução Industrial não eliminou a agricultura, mas a marginalizou como fonte de 
renda, de trabalho e de poder, o advento da Revolução da Informação fez migrar o capital para a própria 
informação, sua distribuição e recuperação. A sociedade e a economia transformam-se rapidamente com o 
declínio acentuado dos custos de hardware e software, o que veio a possibilitar o acesso a um número cada vez 
maior de usuários”. (WACHOWICZ, Marcos. A Revolução Tecnológica da Informação – Os valores éticos para 
uma efetiva tutela jurídica dos bens intelectuais. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos. 
(coords.). Direito da Propriedade Intelectual – estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: 
Juruá, 2006, p.44) 
ix Buscando a melhor acepção atribuída ao verbete, utiliza-se da sabedoria do célebre jurisconsulto romano 
Ulpiano, que se expressou no sentido de que “os preceitos do Direito são estes: viver honestamente, não lesar 
ninguém, dar a cada um o que é seu.” (Digesto, 1.1.10.1, Institutiones 1.1.3 (Ulpiano): "Iuris praecepta sunt 
haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"). Ou seja, em ultima ratio, justiça seria “dar a 
cada um o que é seu”. 
x Neste ponto, de fundamental relevo esclarecer que, apesar de tratados geralmente como semelhantes (e aqui 
não se fará de modo diverso), os termos programa de computador e software não são sinônimos. À risca, o 
software é o resultado da reunião do programa de computador, do material de apoio e da descrição do programa. 
Neste sentido: “O software abrange, além do programa de computador em si, que é a linguagem codificada, 
também a descrição detalhada do programa, as instruções codificadas para criar o programa, a documentação 
escrita auxiliar deste, bem como outros materiais de apoio relacionados”. (WACHOWICZ, Marcos. 
Propriedade Intelectual do software & revolução da Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
71). 
xi “Na década de 60 os computadores eram fabricados com o seu próprio programa de computador. Isto é, o 
software era desenvolvido para ser utilizado apenas em um hardware previamente determinado. (...) A partir da 
fundação da Apple Computer em 1976, as idealizações de Steven Wosniak e Steve Jobs ganharam forma de um 
microcomputador doméstico, denominado Apple II, lançado em 1978 e que resultou num sucesso de vendas. A 
IBM não tardou em reagir. Com o intuito de competir no mercado de computadores pessoais, toma uma decisão 
que marcaria toda a forma de negócios e a evolução do setor de informática, qual seja: o desenvolvimento apenas 
do equipamento (hardware), terceirizando o desenvolvimento do software. Surge, assim, o conhecido contrato 
de cessão de direitos do software operacional MS-Dos (...). Por meio do contrato havido entre as empresas IBM 
e Microsoft é que surgiu a regra de que em cada hardware (equipamento) somente seria possível instalar um 
software”. (WACHOWICZ, Marcos. A Revolução Tecnológica da Informação..., p.46/47) 
xii Os avanços tecnológicos viabilizaram uma ampla difusão e uso de obras protegidas pelo direito de autor 
jamais vista, a tal ponto de os tradicionais modelos de negócios estarem sendo superados pelas novas tecnologias 
da informação. (...) A atual legislação autoral brasileira está diante de um impasse para atender os interesses e 
anseios da sociedade por um justo acesso ao conhecimento. Verifica-se um desequilíbrio de interesses entre 
verdadeiros autores e os titulares destes direitos que comercializam as obras”. (WACHOWICZ, Marcos. 
Tecnologia da Informação e Direito Autoral. In: WACHOWICZ, Marcos; DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. 
(coords.). Estudos de Direito de Autor e interesse público. Florianópolis: Boiteux, 2008, p.83/84). 
xiii  “A Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 dotaram a propriedade de uma função social, 
o que se repetiu com a Constituição brasileira de 1988, que assegura, em seu artigo 5º, inciso XXII, o direito à 
propriedade e posteriormente, nos princípios da ordem econômica, consagra a função social.” (MATIAS, João 
Luís Nogueira; ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Repensando o Direito de Propriedade. In: Congresso 
Nacional do CONPEDI, XV, 2006, Manaus, Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI, Anais. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006). Cumpre informar que a Constituição, ao se utilizar do vocábulo 
Propriedade, fá-lo em amplo sentido, abrigando todo tipo de propriedade, quer material, imaterial, móvel, 
imóvel, etc. Inclui-se, pois, a Propriedade Intelectual aqui tratada. Sobre o tema, recomenda-se a leitura de: 
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. Vol.2. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 128) 
xiv No Brasil alguns autores traduziram a expressão em inglês software por logiciário, tendo indo buscá-la do 
francês logiciel. Nesse sentido, ver: MANSO, Eduardo Vieira. A informática e os direitos intelectuais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 1985, p. 221, 227 e 233; MOREIRA, Marcílio Marques. O Brasil no contexto 
internacional do final do Século XX. In: Lua nova – revista de cultura e política, n. 18. São Paulo: Centro de 
Estudos de Cultura Contemporânea, 1989, p. 10; BITTAR, Carlos Alberto e BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. 
Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.85; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito 
Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 32. 
xv “De uma forma genérica e restritiva, poderíamos dizer que [software] é tudo aquilo que não é hardware. Isto 
é: seria a parte imaterial, literalmente intelectual do processamento de dados: a inteligência da informática. Os 



                                                                                                                                                                                     

manuais de instrução (livros impressos) são evidentemente protegidos pelo direito autoral (copyright), já que são 
“textos” imediatamente percebidos e lidos por seres humanos. A nossa legislação também concede a proteção 
autoral aos programas de computadores, equiparando-os a “escritos” (textos) lidos pelas máquinas” 
(GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: Direitos Autorais na era digital, 4. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2001, p. 138). 
xvi “Na prática, a verificação da autenticidade [de um documento assinado digitalmente] funciona por meio de 
aplicativo de software incorporado ao computador do usuário. Normalmente, o software que faz a verificação de 
um certificado digital tem algum mecanismo ou função para confiar em ACs (Autoridades Certificadoras)” 
(REINALDO FILHO, Demócrito. Comunicação Eletrônica de Atos Processuais na Lei nº 11.419/2006. In: 
Revista IOB de Direito Civil e Processo Civil, v. 47, maio-jun. São Paulo: IOB, 2007, p. 51). 
xvii Destaque-se que a Internet também influenciou o mercado dos programas de computador, trazendo 
consequências na área da Propriedade Intelectual, aqui sub examine: “(...) o advento da Internet trouxe uma nova 
forma de disponibilização do software e de informações, agora independentes do meio físico para 
armazenamento, o download.” (MARCOS, Wachowicz. Propriedade Intelectual do software & revolução da 
Tecnologia da Informação..., p. 84). 
xviii  “PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) - NATUREZA JURÍDICA. DIREITO AUTORAL 
(PROPRIEDADE INTELECTUAL). (....) O programa de computador (software) possui natureza jurídica de 
direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente 
às obras literárias. (...) (STJ - REsp 443.119 - RJ - 3ª Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi - DJU 
30.06.2003)”. 
xix Apesar disso, entretanto, há fortes vozes que fazem coro em sentido diverso, entendendo que, na verdade, não 
se deveria tratar a questão dos softwares sob os ditames do Direito Autoral. Nesse sentido: ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002, passim; CORREA, 
Carlos (Coord.). Derecho de patentes: el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad. 
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996, passim; BARBOSA, Denis Borges. A Proteção do software, 2001, 
passim. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/77.DOC>. Acesso em: 25 mar. 2010. 
xx “A ideia de coisa incorpórea não é recente, muito pelo contrário, ela nos remete às Instituições de Gaio. 
Entretanto, tal conceito deve ser estendido para atingir a complexidade da sociedade digital. Segundo as 
Instituições, coisa corpórea é tudo aqui que pode ser tocado, e coisa incorpórea é o que não pode ser tocado. 
Carnelutti adotou tal concepção e ampliou: “res corporalis é coisa de existência material; res incorporalis é um 
bem de existência abstrata.” (PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital ..., p. 109). 
xxi  “DIREITO AUTORAL - SOFTWARE - PIRATARIA - MEIOS DE PROVA. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. CAUTELAR. PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL DE SOFTWARE. (...) 3. Desnecessária a 
comprovação da reciprocidade em relação à proteção ao direito autoral de software a estrangeiros, pois o Brasil e 
os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto nº 
75.699, de 06.05.1975, e Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotam o regime de proteção a 
programas de computador.” (STJ - REsp 913.004 - (2006/0241900-1) - 4ª Turma - Relator Ministro João Otávio 
de Noronha - DJe 19.10.2009). 
xxii Relativamente aos softwares, os direitos morais foram limitados tão somente ao Direito de Paternidade e ao 
Direito à Integridade da obra, a teor do §1º do art. 2º da LdS: “não se aplicam ao programa de computador as 
disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a 
paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando 
estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a 
sua honra ou a sua reputação.” 
xxiii  “A lei brasileira (Lei Nº 9.610, de 19/02/1998), não obstante estabelecer que os direitos autorais reputam-se 
como “bens móveis”, em nada altera a circunstância de ser o Direito Autoral um direito sui generis, em razão da 
convivência daquele duplo aspecto já referido, de natureza patrimonial e de natureza moral, cada qual seguindo 
um regime particular, como se verá.” (FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito Autoral : Da Antiguidade à 
Internet. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 28). 
xxiv Cumpre observar que, como adiante será explicitado, o prazo de proteção dos programas de computador é de 
50 anos, não seguindo, pois, a regra geral disposta na Lei de Direitos Autorais. 
xxv “O avanço tecnológico imanente da Sociedade da Informação não se desenvolve dissociado da ordem 
econômica. Este fato levou os Estados industrializados à preocupação de estabelecerem diretrizes mundiais, 
como se depreende da Convenção de Paris (1883), com especial atenção na revisão de Estocolmo (1967), 
quando foi criada a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)” (WACHOWICZ, Marcos. 
Desenvolvimento Econômico e Tecnologia da Informação. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio 
(organizadores). Propriedade Intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p. 76). 
xxvi Previsão bastante semelhante se encontra no art. 2º da LPI, que praticamente repete, dividindo em incisos, o 
que dispõe a Convenção de Paris. 


