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Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
NUP: 00848.000276/2022-40
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: PROGRAMA DE COMPUTADOR
À Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal - STF
Praça dos Três Poderes s/n, Brasília - DF
CEP 70175-900
Ref: Ofício Eletrônico 3100/2022 de 21/03/2022 - ADPF 922

Em atenção ao expediente acima referido, encaminhamos, em anexo, os esclarecimentos
prestados pela Diretoria de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
Sendo o que nos cabia, renovamos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador Federal
Coordenador-Geral Contencioso

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00848000276202240 e da chave de
acesso 6895b194

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CAVALIERE GOMES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
856015060 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
16:15. Número de Série:
e
Hora:
30-03-2022
CAVALIERE
GOMES. Data
ANTONIO
5909602393817691221. Emissor: AC SOLUTI Multipla v5.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Serviço de Apoio ao Contencioso
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n2 52402.002863/2022-14
Assunto: Programa de Computador.

À DIRPA,

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Coordenador-Geral de Contencioso, solicitamos instruir e informar
quanto ao que foi requerido pelo STF.
Retorno até 29/03/2022.

Respeitosamente,

Ricardo Pereira de Azevedo
Analista de PGI em Propriedade Industrial
Matrícula SIAPE n2 1824241
Documento assinado eletronicamente por RICARDO PEREIRA DE AZEVEDO, Chefe de Serviço
Substituto(a), em 22/03/2022, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0585484 e o código CRC 768040AF.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 52402.002863/2022-14

Despacho SC.X.) T 0585484

SEI 524

SEI n° 0585484

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n° 52402.002863/2022-14

Assunto: Atendimento.

À Coordenação-Geral de Estudos Projetos e Disseminação de Informação Tecnológica,

Prezados,

Encaminhamos os autos para atendimento, conforme solicitação contida no Ofício eletrônico n°
3099/2022 (0585066).

Atencisa mente,
Documento assinado eletronicamente por DANUSA DANTAS BASTILHO COELHO, Técnico em
Propriedade Industrial, em 22/03/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6°, § 12, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0585625 e o código CRC 1E71DAD3.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n 2 52402.002863/2022-14

Despacho DIRPA 0585625
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SEI n 2 0585625

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Coordenação-Geral de Estudos Projetos e Disseminação de Informação Tecnológica
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n2 52402.002863/2022-14

Assunto: Programa de Computador.
À DIPTO

Senhor Chefe,

Encaminho o presente processo para atendimento do solicitado conforme despacho
DIRPA 0585625.

Atenciosamente,

ra

letrõrrica

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE GOMES CIANCIO, Coordenador(a)
Geral, em 30/03/2022, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°,
§ 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0588713 e o código CRC EE71CC78.

Referência: Caso responda este Ofício, indica r expressamente o Processo n 9 52402.002863/2022-14

Despacho CEPIT 0588713
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SEI n 9 0588713

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n2 52402.002863/2022-14

Assunto: Programa de Computador.

À CEPIT,

Senhor Coordenador,

Em atendimento ao solicitado seguem os seguintes esclarecimentos:
O objeto de registro de um programa de computador é seu código fonte ou partes dele. O
programa de computador é protegido pela Lei de Direito Autoral (9.610/98) e pela Lei de
Software (9.609/98).
A proteção assegurada pela lei para os programas de computador independe de registro, como
diz a redação do parágrafo 3° do artigo 2° da Lei de Software:
"Art. 2° O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o
conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no
País, observado o disposto nesta Lei.
§ 3° A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro."
Enquanto que para se registrar uma patente é necessário o depósito no INPI e um exame
técnico para verificar se o objeto do pedido atende a quesitos como aplicação industrial,
novidade e atividade inventiva, para o registro de um programa de computador, que é
facultativo, é necessário apenas que a criação do espírito tenha concebido um código fonte,
sem que o mesmo tenha sido copiado de outro criador.
Uma vez que o objeto de proteção seja o código fonte e não as funcionalidades do programa,
não existe a figura do exame de mérito para a concessão do registro, já que a proteção autoral
nasce com a criação da obra.
Caso o criador decida registrar seu programa, ele não precisa divulgar sua obra para a
sociedade. O objeto do registro, ou seja, o código fonte é guardado em sigilo, como previsto
uespaho uw U uzú14d
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no artigo 23 da INSTRUÇÃO NORMATIVA/INPI/PR N° 099, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Art. 23.A documentação técnica de caráter sigiloso não poderá ser revelada, salvo por
ordem judicial ou a requerimento do próprio titular ou seu procurador."
Antes de Setembro de 2017, o INPI guardava essa documentação técnica lacrada, e só
levantava o sigilo a pedido do titular do programa ou mediante determinação do Poder
Judiciário. Após Setembro de 2017, com a desburocratização do setor responsável pelo
serviço de registro de softwares no INPI, o código fonte passa a ser guardado pelo próprio
titular do programa, que apresenta ao INPI o resumo digital hash, o qual somente o seu códigofonte (ou partes deste) pode gerar. Em havendo qualquer alteração nos arquivos usados para
a geração do resumo hash, jamais será gerado um resumo hash igual ao apresentado no
formulário e publicado no certificado de registro. Desta forma, o resumo hash garante a
integridade do código-fonte registrado.
A função criptográfica hash é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um
documento eletrônico, de modo que um perito técnico possa comprovar que não houve
alteração neste documento desde a época em que este foi transformado. Assim, uma simples
alteração neste documento acarretará uma alteração do resumo hash original, desconstituindo
a prova de integridade do depósito do programa de computador.
Para realizar o depósito de registro de programa de computador é necessário promover a
transformação, em resumo digital hash, do código-fonte do programa (ou apenas trechos do
código) e, opcionalmente, outros dados que se considere relevantes para identificá-lo, ficando
a responsabilidade da guarda do objeto com o titular do direito, pois esta é sua propriedade
intelectual e deve ser preservada na sua forma original e em ambiente seguro. A apresentação
da informação de resumo hash no formulário eletrônico e-Software, no ato do registro,
garantirá que o objeto não foi alterado ao longo do tempo desta guarda. Esta documentação
técnica é fundamental para caracterizara originalidade do programa de computador junto ao
Poder Judiciário, quando foro caso.
Outra característica importante do registro de software é que ele é declaratório. Quando o
titular de um programa solicita o registro no INPI, ele assina um documento chamado
Declaração de Veracidade, onde ele reconhece sua exclusiva responsabilidade pelas
informações prestadas no ato de registro, conforme o disposto no artigo 2° do Decreto n°
2.556, de 19 de fevereiro de 1998:
"Art. 2° A veracidade das informações de que trata o artigo anterior são de inteira
responsabilidade do requerente, não prejudicando eventuais direitos de terceiros nem
acarretando qualquer responsabilidade do Governo."
Sendo o registro facultativo, declaratório e sigiloso; por consequência não há exame
técnico.
Para conceder o certificado de registro, o INPI realiza apenas um exame formal para se
certificar de que todas as exigências legais tenham sido cumpridas, de acordo com a Lei de
Software, artigo 3°, parágrafo 1° e seus incisos:
"Art. 3° Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em
órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do
Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. (Regulamento)
§ 1° O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as
seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do
autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
jhO DIPTO 0590148
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II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para
identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a
responsabilidade do Governo."
Esse exame formal é feito por meio de formulário eletrônico, automatizado, o que impossibilita
a supressão de quaisquer das informações legais exigidas. Sem o preenchimento de todos os
campos obrigatórios do formulário, o sistema não efetua o registro. Isso afasta qualquer
possibilidade de descumprimento de princípios da administração pública (legalidade,
impessoalidade, isonomia etc.).
Do acima exposto, conclui-se que o registro do REP-P no INPI, embora não seja
submetido a exame de mérito que analisaria suas funcionalidades, tem a sua importância
no sentido de garantir não ter havido alterações no código-fonte registrado, uma vez
que o código alterado geraria resumo hash distinto do constante do certificado de
registro. As atualizações do sistema devem ser feitas em outra cópia do código-fonte e
não naquela que gerou o resumo hash, a qual deve ser guardada em segurança para
futura (se foro caso) comprovação da integridade do código-fonte registrado no INPI.
Joelson Gomes Pequeno
Chefe Substituto da Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos
Integrados — DIPTO/CEPFT/DIRPA

Documento assinado eletronicamente por JOELSON GOMES PEQUENO, Chefe de Divisão
Substituto(a), em 30/03/2022, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.
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http://sei.inpi.gov.brisei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0590148 e o código CRC 4FC12921.

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo rig- 52402.002863/2022-14

Despacho DIPTO 0590148
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SEI n9- 0590148

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Coordenação-Geral de Estudos Projetos e Disseminação de Informação Tecnológica
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n2 52402.002863/2022-14

Assunto: Solicitação Judicial

À DIRPA, SCONT

Em atendimento ao solicitado, encaminho manifestação da área competente conforme despacho DIPTO
0590148.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE GOMES CIANCIO, Coordenador(a)
Geral, em 30/03/2022, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62,
§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0590265 e o código CRC 82638393.

Referência: Caso responda este Oficio, indica r expressa mente o Processo n 9 52402.002863/2022-14

Despac -
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SEI n 2 0590265

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
Rua Mayrink Veiga, 9- Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

DESPACHO
Ref.
Processo INPI n9 52402.002863/2022-14

Assunto: Solicitação Judicial.

À Serviço de Apoio ao Contencioso,

Senhores,

Em atendimento ao solicitado, encaminho manifestação da área competente conforme
despacho DIPTO 0590148.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANUSA DANTAS BASTILHO COELHO, Técnico em
Propriedade Industrial, em 30/03/2022, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http:fisei.inói.gov.br/sei/controlador externo.phb?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador
0590284 e o código CRC 56F4AA79.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n 2 52402.002863/2022-14

Despacho DIRPA 0590284
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SEI n90590284

ENC: Resposta ao OFÍCIO ELETRÔNICO 3100_2022 - ADPF 922
PROTOCOLO JUDICIAL <Protocolojudicial@stfjus.br >
Qua, 30/03/2022 18:05
Para: Adriano Miguel Diniz da Silva <Adriano@stfjus.br >

De: Atendimento <atendimento@stf.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:43
Para: PROTOCOLO JUDICIAL <Protocolojudicial@stf.jus.br>
Assunto: ENC: Resposta ao OFÍCIO ELETRÔNICO 3100_2022 - ADPF 922
Prezado(a) Senhor(a),
Encaminhamos para análise e providências.
Atenciosamente,
Central do Cidadão
Supremo Tribunal Federal —STF
Anexo II - Térreo - Sala C/011 - Brasília (DF)— 70175-900
12(61) 3217-4465
De: comunicacaosej <comunicacaosej@stf.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:30
Para: Atendimento <atendimento@stfjus.br>; G-GABSEJ <G-GABSEJ@stf.jus.br>
Assunto: ENC: Resposta ao OFÍCIO ELETRÔNICO 3100_2022 - ADPF 922

De ordem, encaminho para ciência e providências cabíveis.
Atenciosamente
Gerência de Expedição de Comunicações Processuais e Autos de Processos Físicos
Coordenadoria de Processamento Final
Secretaria Judiciária

Mensagem original
De: Ricardo Pereira de Azevedo <ricardo.azevedo@inpi.gov.br >
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:24
Para: comunicacaosej <comunicacaosej@stfjus.br >
Assunto: Resposta ao OFÍCIO ELETRÔNICO 3100_2022 - ADPF 922
À Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal,

Encaminho, em resposta ao Ofício eletrônico n° 3099/2022, expedido no âmbito da Medida Cautelar
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 922, o OFÍCIO n.
00007/2022/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU com os esclarecimentos prestados pela Diretoria de

Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Respeitosamente,

Ricardo Pereira de Azevedo
Procuradoria Federal Especializada
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI Rua Mayrink Veiga, n° 9, 23° andar - Centro - RJ
Tel: (21) 3037-3994

