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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O processo produtivo de empresas que atuam com desenvolvimento de software, 
como a Dataprev, lida diretamente com questões de natureza jurídica envolvendo a 
negociação de licenças de uso, a adoção de ferramentas de código aberto (open 
source) e os modelos de gestão de direitos autorais.

Para aprofundar a questão, o XXVIII Fórum de TIC Dataprev escolheu como tema o 
Registro e Licenciamento de Software, com painéis e debates  sobre a  importância 
da segurança jurídica nos negócios que envolvem a criação de software. Aspectos 
que podem ser decisivos para o modelo de negócios do setor.

Boa leitura!
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O registro de programa de computador no INPI é uma atividade de todos os serviços 
que são competência do órgão. É um dos mais novos, já que a lei Lei n. 9609, que 
pauta o trabalho do INPI, também é relativamente recente, de 1998. Não que não 
tenha havido nenhum outro tipo de legislação anterior, mas a partir dela houve 
resoluções especificando a natureza do trabalho.

Antes de tratar da sua importância, é preciso considerar o fator proteção. Por que 
proteger? Por que pensar na proteção de um programa de computador? Alguns 
dizem que é por causa da natureza dinâmica do mercado, de dois em dois anos há a 
caducidade (um programa se torna caduco face aos desenvolvimentos da indústria 
da informática). De dois em dois anos, o hardware experimenta profundas mudanças, 
e a parte de software acaba tendo que acompanhar a evolução da máquina.  Algumas 
pessoas consideram até um pouco desnecessário formalizar a proteção, devido à 
própria natureza do mercado, com o lançamento  de novas versões.

Contrário a essa ideia, apresento três razões para a proteção do software. A primeira, a mais 
básica de todas: a proteção do software para obter retorno financeiro sobre o trabalho 
desenvolvido, que inclui pesquisa e desenvolvimento. A pior 
coisa que pode acontecer para uma empresa é ter um 
trabalho desperdiçado devido à apropriação do 
investimento, que envolve capital e pessoal, por parte da 
concorrência.

A segunda razão para a proteção: impedir terceiros de 
obter retorno financeiro com o software. Essa também 
é uma importante razão relacionada à proteção. 
Mesmo que você não pense em obter retorno 
financeiro com o que desenvolve, não ficaria muito 
contente com a ideia de outros obterem retorno 
financeiro em seu lugar. É justamente uma razão muito 
importante para se pensar.

A terceira é impedir terceiros de usar o programa. Ninguém quer que as pessoas 
tenham acesso a uma inovação, a um invento ou programa de computador que você 
tenha desenvolvido. 

¹ Chefe substituto da Divisão de Gestão de Projetos Estratégicos do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), com passagens pela Diretoria de Marcas e pela Divisão de 
Marcas II do mesmo Instituto. Bacharel em Comunicação Social pela UFRJ e em Ciências 
Econômicas pela UFF. Realizou treinamentos em Munique (Alemanha), no Escritório 
Alemão de Marcas e Patentes; e na Virginia (EUA), na Academia Global de Propriedade 
Intelectual (GIPA), sobre normas e obrigações internacionais de Propriedade Intelectual 
(TRIPS), além do sistema de exame do USPTO e proteção para marcas nos EUA.

Rodrigo Moerbeck ¹  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
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Em linhas gerais, pode-se considerar que a proteção ao programa de computador 
ocorre de duas formas: pela legislação e pela proteção informal. Cada uma dessas 
formas de proteção envolve benefícios e também suas desvantagens.  A proteção 
informal ocorre por diversos modos relacionados com o desenvolvedor de um 
software, como dificultar o acesso ao  software por meio de técnicas específicas, 
principalmente de encriptação. Ou seja, você cria um software, mas impede que 
outros o acessem por meio de autenticação, senhas e similares. O firewall é uma das 
formas de proteção informal. Conheço quem são meus compradores, as empresas 
que fazem ou vendem o meu software. E, por uma questão de confiança, elas não 
revenderiam o software que criei.Até essa ideia de conhecer qual o seu mercado é 
uma forma de proteção informal. E a ideia de formação contínua é, pela própria 
natureza do software, a dinâmica da indústria de software. Pode-se dizer que, se você 
desenvolve um software, daqui a seis meses não vai mais se preocupar com ele. Já vai 
pensar no próximo. Se for copiado, como o seu foco é sempre a inovação, não seria 
uma tragédia completa para a empresa. 

No âmbito da proteção formal do software, será abordada a proteção de programa de 
computador, conforme definido na Lei 9609/1998. Também é importante abordar 
outros ramos da propriedade intelectual: marcas, contratos, tecnologia e patente 
também são proteções formais que uma empresa pode adotar em relação ao seu 
programa de computador. 

O regime de proteção estabelecida na lei define é a 
proteção proferida para as obras literárias, conforme a 
Lei de Direitos Autorais. Existe uma legislação 
específica de software no Brasil, da mesma forma que 
uma legislação do direito autoral. A Lei do software 
remete à proteção da obra literária no direito autoral. A 
própria lei de direito autoral faz referência. O programa 
de computador entra como obra intelectual. São duas 
leis que têm paralelos. O trabalho no INPI envolve tanto 
a Lei n.9609/1998 quanto a Lei n.9610/1998, Lei do 
software e Lei de Direito Autoral. 

Mas de todo modo, a ideia é que a proteção do 
programa de computador não seja vista como 
sinônimo à proteção que você pode obter, por exemplo, para um livro, para uma obra 
audiovisual. O trabalho do INPI está muito pautado pela ideia de marcas, patentes, 
desenhos industriais e indicações geográficas.

O nome do INPI deveria mudar para Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. 
Porque o programa de computador não está contido na lei da propriedade industrial. 
Ele na verdade tem uma legislação específica. No caso, o órgão não está no ramo da 
propriedade industrial e sim no direito autoral – embora haja uma legislação 
específica que é a Lei do software. 

Por que o programa de computador acabou sendo protegido como direito autoral e 

Rodrigo Moerbeck

Proteção ao Programa de Computador
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não como patente? No acordo tríplice assinado em 1994, o Brasil definiu, em seu 
artigo 10, que programas de computador serão protegidos como obras literárias 
pela convenção da União de Berna. O acordo tríplice vai fechar a Rodada do Uruguai, 
vai ser a base da Organização Mundial do Comércio (OMC) e é com base nele que 
vários sistemas de propriedade intelectual no mundo serão definidos. Você tem 
legislações sendo alteradas para se conformar a esse padrão mínimo de proteção 
que foi definido no acordo tríplice. 

Em 1994 se definiu que a proteção de programa de computador seria como obra 
literária. Desde a década de 70 e principalmente na década de 80, uma comissão nos 
EUA definiu escolher uma série de estudos para enquadrar a melhor forma de 
proteção para o programa de computador. A comissão definiu que caberia o 
copyright. No caso do Brasil, isso foi definido pelo acordo tríplice.

Hoje quando se fala de proteção de programa de computador, se fala de proteção como 
uma obra literária. Essa é a amplitude dos países signatários do acordo da convenção 
da União de Berna. Houve uma grande adoção mundial dessa convenção em relação a 
uma obra intelectual protegida pelo direito autoral que é objeto da convenção de Berna. 
Se você escreve um livro no Brasil, ele está automaticamente protegido em todos 
esses outros países, sem a necessidade de registro. Desde o momento em que você 
fixa essa obra intelectual no meio físico, a proteção é 
conferida automaticamente. Da mesma forma, isso se 
aplica ao programa de computador. Uma vez criado, a 
proteção é automática, não só no Brasil, mas em todos 
os países da convenção de Berna.

Essa ideia é também mantida na legislação nacional. A 
Lei de 1998, que é a nossa Lei do software, define em 
seu artigo 2º, que o regime de proteção ao programa de 
computador é aquele conferido às obras literárias pela 
lei de direito autorais.

Quais são esses direitos conferidos às obras literárias 
e, por extensão, aos programas de computador? 
Direitos exclusivos ao autor ou titular, se for o caso, de 
utilizar, fluir ou de dispor da obra intelectual. É um direito assegurado e exclusivo. Vai 
depender da autorização prévia do autor todas essas ações que se pode fazer em 
relação à obra. Reprodução, distribuição, utilização, mesmo o armazenamento ou 
outras modalidades de utilização existentes ou ainda que venham a ser inventadas. 
A proteção que você tem via copyright ou direito autoral é muito ampla. Somente com 
a autorização do autor é que é possível utilizar o programa de computador.

O programa de computador, uma vez criado, é automaticamente protegido. E a partir 
daí, terceiros só podem utilizá-lo com autorização do autor. A lei tipifica como 
violação aos direitos autorais qualquer uma dessas atividades em relação à obra, 
reprodução, venda, aquisição. Não precisa nem ser a venda, somente a exposição à 

Registro e Licenciamento de software
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venda já é tipificada como infração do direito autoral. Distribuição, introdução no 
país, a mera ocultação ou guardar o programa em depósito também são violações 
dos direitos autorais.

Ao mesmo tempo em que a Lei do software e a Lei de Direito Autoral definem todos 
esses direitos em relação à propriedade do programa de computador, também 
fazem algumas limitações em relação à amplitude desses direitos. O artigo 6 da Lei 
do software restringe a ideia de utilização dizendo que não vai constituir ofensa aos 
direitos do titular, por exemplo, a citação desse software para fins didáticos. 

Também a ocorrência de semelhança de programa com outro preexistente, tanto por 
força das características funcionais quanto pela limitação de forma alternativa para a 
sua expressão. Esse tipo de limitação encontrada na Lei do software não será 
encontrada em outras formas de proteção. Por exemplo, se o software fosse protegido 
via patente, isso remeteria à ideia de monopólio. No caso do software, a lei previne as 
situações tipificadas como fair use. A própria lei possibilita, por exemplo, a semelhança 
de um programa caso haja limitação de forma alternativa para a sua expressão. 

Além dessas situações, uma coisa importante é também o fato de que, ao criar um 
programa de computador de modo independente de outro, a função desse programa 
será a mesma. Você tem dois programas criados de modo completamente 
independentes um do outro. E, ao final, tem programas de computador atendendo 
às mesmas finalidades. Isso não vai constituir em nenhum tipo de ofensa a nenhuma 
das duas partes nem aos direitos exclusivos que cabem a uma das partes sobre a sua 
obra intelectual.

Nesse sentido, isso é bem diferente de uma patente. Patente cabe ao primeiro que 
depositou independente da ideia da invenção. Óbvio que há algumas restrições com 
relação a isso, mas a ideia básica é: primeiro quem teve a sua carta patente expedida, 
a ele é que vai caber a ideia da proteção por uma patente envolvendo toda a aplicação 
industrial daquela ideia. Materialização sobre uma máquina, que é o caso da patente. 
No programa de computador não. Se há dois programas de computador que 
cheguem à mesma finalidade, têm a mesma funcionalidade, mas que estão sendo 
desenvolvidos de forma completamente independente, então não haverá nenhum 
problema com direitos exclusivos.

Isso está tipificado na Lei de Direito Autoral. O parágrafo 3º do artigo 7 fala que no 
domínio da ciência, a proteção das obras recairá sobre a proteção literária ou artística 
não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. Ou seja, soluções técnicas para 
questão do direito autoral são completamente estranhas. Soluções técnicas não se 
aplicam à ideia de proteção via direito autoral. O que se aplica na verdade é a forma 
literária ou artística, ou seja, a expressão da ideia. A ideia em si está fora da proteção. 
Trata-se da principal crítica com relação à proteção do software  via direito autoral.

No entanto, isso acaba sendo até uma vantagem para o regime de proteção do 
programa de computador. De todo modo, o Artigo 8 da Lei de Direito Autoral 
claramente exclui a ideia da proteção de tudo que envolve ideias, procedimentos, 
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sistemas, métodos. Dois programas de computador desenvolvidos de modo 
independente com a mesma ideia de base não teriam nenhum problema em termos 
de proteção de direito porque a ideia não está em jogo. 

O que está em jogo na proteção de um software é a expressão desse software. A lei de 
direito de software define o mesmo como um conjunto organizado de instruções que 
vão atuar em uma unidade de processamento de uma máquina, no caso o 
computador, permitindo que se chegue a determinados resultados. A ideia é o 
conjunto organizado de instruções. Essa é a ideia que está por trás do conceito do 
software na legislação. Não falamos da funcionalidade em si, mas do conjunto 
organizado de instruções.

A proteção do software pelo direito autoral não é uma boa proteção? As empresas 
tiveram no início proteção intelectual, todo seu processo de proteção ocorreu graças 
ao direito autoral. Basicamente essas empresas se valeram do copyright na sua fase 
inicial de estabelecimento no mercado. Se essas empresas hoje têm alto faturamento 
e atendem a uma clientela enorme, a proteção inicial delas se fez basicamente pelo 
copyright. É importante lembrar a quem é contra a ideia de que a proteção via direito 
autoral não é uma proteção boa, não é eficaz: o software tem uma natureza diferente 
de outras invenções de engenharia. 

A lei de propriedade industrial considera que programa de computador não é uma 
invenção. Ela  exclui  de pronto o programa de computador. Isso deixa algumas pessoas 
contrárias  à proteção do software através do direito autoral. Defendem  a proteção  via  
patente, e ficam  um  pouco  decepcionadas  com relação  ao  âmbito  dessa  proteção. 

Mas  ao  se levar em consideração que o software tem uma natureza diferente – a 
inovação  que  temos  no  software  não  é  uma  inovação,  não  é  o  mesmo  esquema  de 
uma  patente.  Uma  patente,  você  pode  considerar  que tem de vez  em  quando  a 
criação de um pacote inventivo. Você pode considerar um building block em que há a 
mudança do mercado a partir de uma patente.  O software  tem uma natureza muito 
específica  em  que  as  ideias  existem  e  estão  disponíveis.  Você  tem  na  constituição  
de  um software  dez  mil  linhas  de  instrução  e  isso  é  pouco  para  um  programa  de  
computador.

O software é um conjunto de ideias e sua inovação se deve muito mais ao arranjo 
dessas ideias do que efetivamente a uma novidade específica. A combinação é o 
verdadeiro diferencial do software. Se você tem a proteção do software via patente, 
você está excluindo essa possibilidade de ter a organização e a combinação das 
ideias de forma compositiva.

Hoje, quando se fala da indústria de software, estamos falando que a base de 
inovação é muito dinâmica. Se você tem microprocessadores de dois em dois anos 
dobrando sua capacidade de transístores, de certa forma o software também terá 
que acompanhar essa inovação.

Nesse contexto todo, a proteção e direitos de que trata essa lei independe de 
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registro. E o registro que é feito no INPI tem que levar sempre isso em consideração. 
O registro é o próprio registro feito no INPI, o registro de programa de computador e é 
facultativo ao seu autor ou titular fazer no INPI. 

Por que registrar então? A proteção do direito autoral é básica e universal. Ela tem 
uma grande aceitação pela Convenção de Berna no exterior. Se você tem essas 
vantagens em relação à proteção automática, por que registrar? O primeiro motivo é 
que o registro é extremamente simples. Ele não é algo que será complexo de ser feito 
por uma empresa.

O pedido é composto por documentação técnica e formal. Sendo que no caso da 
documentação técnica,  desde 2007, já  é  possível depositar software  via  CD  no  INPI  e 
esse software  é registrado nessa mídia. A documentação formal são os dados 
bibliográficos  do  autor  e  do titular, cessão e direitos, procurações e outros 
documentos  detalhados  no  próprio  portal  do  INPI.

Ele não é complexo como é o de uma patente, por 
exemplo, de contrato de tecnologia, de modalidade da 
propriedade industrial. Esses são mais complexos. 

O processamento é extremamente simples. Essa é uma 
grande vantagem do registro no INPI .  Os 
processamentos ocorrem em grande velocidade. Hoje, 
se não houver nenhuma exigência feita no pedido, o 
certificado será concedido em sete meses. 
Comparando isso com outros serviços do INPI, é um 
prazo extremamente curto. Sete meses é um prazo 
muito bom para chegar nesse certificado de registro.

Antes de 2008, o INPI não fazia publicação na Revista da Propriedade Industrial. A 
partir de 2008, essas notificações começaram a ser feitas. Antes era por carta. O 
titular do registro de programa de computador entrava em contato com a instituição, 
que respondia. Por exemplo, o INPI encaminhava exigências via Correios. De 2008 
para frente, isso foi feito por meio da Revista de Propriedade Industrial.

As notificações sobre uma nova situação àquele pedido são feitas na Revista 
Propriedade Industrial. Em 2010, foram cinco mil tipos diferentes de despachos 
sendo publicados, envolvendo tanto exigências como concessões, deferimentos e a 
própria publicação em si. 

Começamos a receber registros de programas de computador em 1989. Em 2010, 
houve um movimento considerando a indústria de software brasileira. Foram 1100 
pedidos de registro naquele ano. Isso se deve tanto ao desconhecimento com 
relação à propriedade intelectual como um todo, mas também ao desconhecimento 
específico da proteção via software e do trabalho do INPI.
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Hoje, o pedido de registro de um programa de 
computador, por exemplo, para o caso da Dataprev que é 
um órgão publico, sairia apenas R$ 120,00. O valor é 
encaminhado no momento do pedido e depois de um 
prazo de dez anos começa a ter os prazos de prorrogação 
do sigilo. Essa documentação que é depositada no INPI 
tem natureza sigilosa. Uma vez recebida, ele não 
disponibiliza essa informação para ninguém. Essa 
documentação é guardada com toda a segurança.

O INPI utiliza salas-cofre para guardar esse material 
em CD. Antes era feito em papel, mas hoje o CD contém 
os códigos e fontes de programas de computador que são recebidos. Eles são 
processados e o INPI trata isso com muito cuidado. É uma série de categorias da 
indústria que estão comportadas nesse valor reduzido. R$ 300,00 é o pagamento 
desse serviço de depósito inteiro. Sem essas reduções o valor do depósito seria esse. 
No caso de empresa privada, seria não mais do que R$ 300,00. 

Antes em papel, esse depósito podia passar de R$ 3000,00. Hoje por R$ 120,00 ou 
R$ 300,00 se faz o registro de programas. Além dessas vantagens do registro, uma 
das principais é que se trata de um instrumento legítimo para comprovação da 
autoria, ainda que relativa, e da titularidade do software. Isso é muito importante no 
caso, por exemplo, de uma cessão do software. 

O registro de programa de computador no INPI é um instrumento legítimo para essa 
comprovação. É relativo porque é uma informação declaratória. O INPI não vai 
averiguar o que está sendo informado. Se houver depois um terceiro questionando 
aquelas informações depositadas no INPI, dizendo que ele tem autoria do programa 
de computador e havendo comprovação, a informação vai ser contestada e definida 
judicialmente. Mas o registro é o instrumento legítimo para funcionar como meio de 
prova nessas questões de autoria e titularidade do software.

A segurança jurídica nos negócios envolvendo software também é importante. Nos 
casos de transferência, cessão, contrato averbado, o certificado garante o direito 
contra terceiros. Abrangência internacional é requisito indispensável para 
concorrência em licitações, em se tratando de licitações envolvendo 
especificamente programas de computador e, também, é requisito necessário para 
algumas certificações internacionais. Essas são as principais informações do 
registro no INPI. 
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programa de computador não. Ele já entra definido Dataprev: Se há dependência prévia e expressa, 
quem é autor e quem é o titular. Isso já é de pronto e o podemos resumir que o licenciamento depende do que 
pedido já vem contendo isso. A proteção já começa vai ser aplicado a esse software. Por que na licença, que 
antes mesmo do pedido. Uma vez criado, uma vez é o contrato, tenho todos esses termos regidos?
fixado em uma mídia, a proteção já começa a contar a 

INPI: Se for objeto de licença, sim. Você vai colocar uma partir do prazo de 50 anos. 
licença bem feita, vai contemplar essas situações. Se o 

Dataprev: Você está falando do software e não do licenciado tiver reproduzindo o programa de 
código fonte?computador isso não vai conferir uma violação em 

relação à propriedade intelectual dessa obra. INPI: Estou falando do código fonte. O que o INPI fala 
sobre documentação técnica é na verdade a Dataprev: E como está a questão da interpretação de 
transcrição do código fonte em um arquivo PDF. É isso licenciamento implícito e explícito? Temos algumas 
que é depositado neste CD. Não só código fonte, mas pessoas que ajudaram o Creative Commons mundial aqui. 
também outros documentos que permitam definir as Na discussão, estava pela legislação americana que se o 
finalidades do programa de computador, memorial software não consta de licença, automaticamente cai em 
descritivo, fluxogramas, todos os documentos copyright que em si é uma licença.
relativos à autoria desse programa de computador 

INPI: É uma licença que você tem o autor e licença estarão contidos nessa documentação técnica. Mas o 
implícita no sentido de que todas as outras pessoas, INPI exige o código fonte ou até código objeto. Não 
com exceção do autor, não se enquadram em nenhuma precisa ser na íntegra. Pode ser um trecho. 
dessas atividades.

Dataprev: Você disse que poderia fazer o registro do 
Dataprev: Da mesma forma que entra toda a questão código fonte ou somente do código objeto. É possível 
de reprodução, distribuição, se não informo isso, não fazer o registro só de um binário? Sem nenhuma outra 
posso fazer nada, por que tem a questão do copyright. documentação?
Ou estou seguindo uma linha errada? Porque isso entra 

INPI: Sim. Se quiser colocar na documentação técnica na parte de licenciamento, mesmo de registro.
somente o PDF desse binário, o INPI aceita.

INPI: É o que constitui violação, segundo a legislação do 
Dataprev: Binário não tem como fazer PDF.direito autoral. Muito provavelmente a licença bem 

escrita estará atenta a essas situações. INPI: Tem.
Dataprev: Num estado inicial, quando você desenvolve Dataprev: Aí entra uma questão interessante. Qual a um programa, em que condição ele é caracterizado? Ele utilidade disso? A utilidade não é registrar o software em si?já nasce com os direitos de proteção ou não? Tem que 
ter um manifesto explícito dessa questão? INPI: Sim. É definir a originalidade do software.
INPI: Uma vez criado o programa de computador, a Dataprev: Caso haja algum questionamento vai ter 
proteção é automática. comparação de arquivos?
Dataprev: Ele já seria atendido dentro dessas questões INPI: Comparação de códigos binários. O INPI não 
que você colocou? participa dessas questões litigiosas, pode participar 

com algum tipo de parecer. No exame não fazemos INPI: Sim. Cabe somente ao autor. É um direito exclusivo buscas por anterioridade.do autor dispor, fluir e utilizar sua obra intelectual. Isso já 
vem desde o momento da criação do programa. Dataprev: Você tem conhecimento de casos judiciais 

sem registro no INPI e casos em que o INPI foi Dataprev: A partir da apresentação do formulário, com acionado? Entendi que vocês não se envolvem, mas a documentação técnica e formal, o requerente já pode podem ser acionados para pareceres?ser considerado proprietário licenciado ou só com o 
certificado? Parece óbvio, mas já tivemos uma questão INPI: Podemos. 
bem interessante na Dataprev.

Dataprev: Se foram acionados, isso ocorreu em que 
INPI: Diferente de uma marca ou de uma patente, em situação, que tipo de licença foi empregada?
que a proteção só começaria aqui nesse ponto, o 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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INPI: Não tenho conhecimento se fomos ou não D a t a p r e v :  1 . 2  e  v o c ê  a c r e s c e n t a  n o v o s  
acionados neste sentido. Não atuo na Divisão de desenvolvedores, a documentação original deveria ser 
Registro de Programas de Computador, mas tem uma alterada, pois novos integrantes participam agora 
equipe que está lá há seis anos e nesse tempo não tem desse desenvolvimento. E, a segunda pergunta é preço. 
nenhum registro sobre algum parecer no sentido de Patente é muito cara?
algo litigioso. De tempos em tempos, fornecemos 

INPI: O preço é a cereja do bolo. Quero deixar todo algum parecer técnico, mas no sentido da definição da mundo de queixo caído quando falar dos preços. Agora, documentação bibliográfica: quem é titular, quem é em relação à questão das versões, curiosamente no autor e se determinado titular tem bens no INPI via INPI exigimos que a cada mudança do código fonte seja algum tipo de obra intelectual. Certamente o judiciário feito um novo depósito de programa. Não se faz vai ter litígios envolvendo programas de computador nenhuma observação no primeiro registro. Nesse sem registro. Mas diria que talvez haja em uma certificado não é feita nenhuma averbação naquele quantidade maior do que os que têm registro. Existe certificado. Em um certificado na versão 1.0, se você muito pouco registro sendo feito no INPI, mas como tem alguma modificação por menor que seja, é exigido isso vai ser apurado pela lei e pelo judiciário, não sei. na verdade que seja feito outro depósito. Não é possível Imagino que seja com algum parecer técnico fazer alteração do código fonte em um processo já encaminhado para a autoridade da área. depositado no INPI. 
Dataprev: No final das contas estou tentando ter uma 

Dataprev: A minha pergunta recai um pouco em relação visão pragmática de cada pedaço dentro do processo ao que você comentou. Dois softwares podem ter as de desenvolvimento de software. Particularmente, me mesmas funcionalidades e não seriam considerados lembro de um amigo que me disse há sete anos que como cópias. Isso não seria uma abertura para alguém poderia gravar tudo em um CD e mandar tudo por registrar apenas o código objeto? A pessoa copia um Sedex para mim mesmo, lacrar e entregar na mão do software, registra e troca os logos e funcionalmente é juiz para ele abrir. Tem o mesmo valor de depósito, idêntico ao outro, registrando apenas o código objeto. porque outra empresa confiável, que se chama Como isso fica em um caso de litígio?Correios, poderia fazer isso. A parte de código estaria 
descartada do processo de registro. Acho que o que INPI: Dois programas não são considerados. Não vai 
está sendo realmente preocupante dentro de um haver nenhum problema no caso de dois programas 
processo de software, por exemplo, é a questão de com as mesmas funcionalidades, caso se consiga 
marca. O código acho que é muito mais fácil defender, já comprovar que a criação deles foi completamente 
falando em litígio, do que uma questão, por exemplo, de independente. Se houve a cópia ou tradução de uma 
marca. A marca é o complicado. Pois posso perguntar linguagem de programação para outra ou algum tipo de 
sobre as modificações do código. Às vezes acontece de apropriação de uma linguagem aí, sim, teremos 
pegarmos código (não necessariamente em relação à problemas. Nesse caso que você definiu, é necessário 
Dataprev, mas a terceiros) que quando olhamos a comprovar que não houve acesso àquele programa e 
fonte, está lá o cabeçalho de licenciamento do software que dele não foi feito nenhum tipo de cópia. 
indicando o desenvolvedor, a empresa que 

Dataprev: Essa comprovação é passiva ou o INPI tem desenvolveu e o outro sequer o retirou. Na esfera de 
algum dispositivo para reconhecer na hora se o registro litígio isso é suicídio imediato. A marca tem seu valor 
já existe, ou se é uma cópia?agregado que é difícil de mensurar.
INPI: Não. O INPI faz o exame a respeito de INPI: Quando você fala de programa de computador 
similaridades ou anterioridades. Simplesmente você não fala unicamente de código fonte. Você tem aí 
observa a documentação formal do programa de um pacote de propriedades intelectuais que envolve 
computador, vê se a documentação técnica está também tanto a parte de logos quanto a de marcas 
depositada conforme as definições. Ele possui atos envolvidas. Também tem a parte de som que é uma 
normativos que definem como tem que ser feito esse obra intelectual envolvida.
depósito. É diferente de uma patente que tem a 

Dataprev: Minha pergunta é sobre a evolução. Como questão da novidade e das marcas que não podem ter 
tudo é muito dinâmico, você faz um registro hoje e similares no mesmo ramo de atuação.
amanhã o código binário sofre alteração. Como fica 

Dataprev: Em relação à autoria do desenvolvimento de essa evolução dentro desse registro?
software em si, temos um caso onde a dúvida era até 

INPI: Versão 1.1, 1.2. onde iria a autoria do software. Na Dataprev, o software 
é desenvolvido por uma equipe, mas tem o amparo da
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área de arquitetura, da área de qualidade, da área de da lei, desenvolve mas é contratada por outra para 
produtos que também fez a parte de análise inicial de desenvolver, em tese o INSS é que seria o proprietário 
negócio. Quem deveria constar como autor: a equipe de desse software? A segunda pergunta é: essa exceção se 
desenvolvimento ou todo mundo? aplica também para pessoa jurídica? Se a pessoa 

jurídica utiliza suas instalações, seus equipamentos 
INPI: Ótima pergunta. Acho que tem muito a ver com o para desenvolver ainda que contatada, seria uma interesse da Dataprev nesse sentido. Se no contrato coautoria? Teria algum direito de titularidade? Ou, dessas pessoas com a Dataprev, se nessa equipe de permanece tão somente do INSS, da entidade desenvolvedores está definido que o contrato com a contratante?Dataprev é para desenvolver o software, se elas foram 
contratadas para isso, a autoria, a titularidade, seus INPI: A Dataprev desenvolve um software para o INSS.
nomes deverão constar como autores. Autor é quem 

Dataprev: O INSS a contratou para desenvolver um participa da criação de um programa de computador e software.isso é um direito moral e inalienável. É algo que não se 
pode nunca fugir a essa ideia da autoria. INPI: Você tem ali o contrato definido especificando a 

natureza do software. Nesse caso, você fala da autoria?Dataprev: Independente de ter codificado ou não, pode 
ter participado da concepção. Dataprev: Isso. A titularidade desse programa que a 

Dataprev desenvolveu, seria de quem? Do INSS?INPI: Participou da concepção, conta como um dos 
autores. Mas a titularidade vai ser da Dataprev. A Lei de INPI: Do  INSS.
Programa de Computador difere da Lei de Direito 

Dataprev: Certo. Mas considerando aquela exceção de Autoral nesse sentido. A questão dos direitos morais é 
que a Dataprev desenvolveu utilizando sua diferente. Direitos morais têm similaridades, restrições 
infraestrutura, suas instalações. Não entra na exceção? no programa de computador. No caso da Lei de Direito 

Autoral são sete direitos autorais e, no caso de INPI: A lei define condições para você chegar à ideia da programa de computador são dois. Agora, a lei de titularidade. O fato de você ter desenvolvido na direitos patrimoniais é divergente. dependência de uma empresa é uma delas, mas, na 
verdade, envolve também a ideia do contrato. Você tem Dataprev: Existe alguma forma de autoria parcial? 
um elenco de condicionamentos para definir a Alguém que participou de apenas um módulo do 
titularidade. sistema, vamos dizer assim?
Dataprev: Mas a pergunta principal é: mesmo entre INPI: Coautoria de participação. E isso não cabe em um 
pessoas jurídicas a ideia é a mesma? Uma pessoa pedido de registro. No caso, cabe em um modelo em 
jurídica contratando a outra e a que contratou é a titular que temos a cessão de direitos feita pelos autores ao 
do software desenvolvido. titular. Supomos que não seja na vigência de um 

contrato. Uma empresa decidiu contratar uma pessoa INPI: Sei que tem essa questão das dependências e essa pessoa desenvolveu um software. Mas a área físicas. Mas isso seria em caso de inexistência de dela não era de TI para desenvolvimento de software. contrato. Nesse caso, pode ser alegado que o titular não é a 
empresa. Você vai ter que apresentar no registro desse Dataprev: Na verdade aí entra o ponto chave: o 
programa de computador, além dos formulários fornecimento de infraestrutura. Por exemplo, esses 
iniciais, um dos documentos compostos na serviços web que estão dentro dos nossos CPs, dentro 
documentação formal, que é a cessão de direitos. Vai de área de contrato que vende o produto.
ter o autor daquele programa cedendo os direitos e 

Dataprev: No contrato está expressa a titularidade. definindo de que forma está fazendo isso para o titular Está expresso no contrato que todo o software em termos de tempo e valores envolvidos. produzido pela Dataprev é do cliente.
Dataprev: Tem uma pergunta interessante da 

INPI: Nas universidades têm muitos casos em que um Dataprev que é a seguinte: quando a pessoa física faz o professor desenvolve um software junto com seus software? Consideremos que a pessoa jurídica alunos e há muita dúvida de quem seria a titularidade. Dataprev tem um contrato de prestação de serviços No caso, os alunos não têm contrato de trabalho com a com o INSS. A Dataprev desenvolve o software, universidade. Poderiam constar como autores e utilizando todas as instalações dela, todos os ativos, titulares também. Para ser feito um depósito de equipamentos. Via da regra a primeira pergunta é: se a registro no INPI é exigida uma cessão e direitos dos pessoa jurídica nessa linha de raciocínio, pelo amparo 

Fórum de TIC Dataprev 15

Rodrigo Moerbeck

Registro e Licenciamento de software

DEBATEProteção ao Programa de Computador



autores. Entra a universidade como titular. Mas aí tem Ele é comercialmente apresentado assim, você terá 
o argumento também das dependências e isso pode sempre o pacote sendo oferecido como um todo. 
extrapolar as competências do INPI, têm essas 

Dataprev: Uma dúvida ainda com relação ao conceito questões envolvidas. de autoria. O que acontece? A Lei n.9610/1998 de 
Dataprev: Se a Dataprev desenvolver para o INSS e Direito Autoral, no artigo 8, item 2,  informa que essa lei 
proceder ao registro que você citou, ela pode entrar não trata de objetos de proteção como direitos 
como procuradora. Essa é uma questão entre as duas autorais. Os esquemas, planos ou regras para realizar 
instituições. Mas vamos supor que ela vá fazer esse atos mentais, jogos ou negócios. Temos a figura da 
registro para o INSS. Ela pode? pessoa que muitas vezes está no cliente e que é quem 

desenha as regras de negócios e não necessariamente 
INPI: Se o INSS constar como titular, quem vai ter que o desenvolvimento em si? E, pegando outro conceito fazer o depósito é o titular. que você colocou, o programa de computador é um 

conjunto organizado de instruções que ainda não tem Dataprev: A Dataprev não poderia fazer com uma 
uma especificação de onde participou cada uma procuração do INSS?
daquelas pessoas e nem para onde vai a documentação 

INPI: Se houver procuração, sim. do INPI como autor. Nesse caso, essas pessoas que 
definem as regras de negócio, mesmo na lei, não Dataprev: Tem um campo no formulário: dados do procurador. colocam essa parte de regra de negócios, colocam? 

INPI: Se for nesse contexto de procuração sim, mas o Sobre o desenvolvimento, sobre esse conjunto de 
depósito de registro de programa de computador é instruções, essa pessoa realmente entra como autora? 
feito pelo titular. Ela participa no começo e não entra na programação, 

no desenvolvimento do código fonte? Pela lei, já que 
Dataprev: Gostaria de reforçar que existem muitos não participam da proteção às regras de negócio, isso sistemas, programas antigos sem documentação entra como autor. E essa pessoa entra também?técnica que poderiam ajudar na comprovação da 
autoria, ou até mesmo da originalidade do programa. INPI: O programa de computador é conceituado na Lei 
Gostaria de saber como é o registro e se é possível n.9609/1998, só que o pedido de registro, se não me 
apenas com o código fonte. E que tipo de engano, consta no Decreto n.2356/1998 e lá é definido 
vulnerabilidade tem esse registro frente a um litígio. como vai ser feito esse depósito. O depósito é 
Outra pergunta é com relação ao conceito de programa. composto pelo pedido de registro e o código fonte do 
Um sistema pode ter diversos programas. Nesse caso, programa de computador. Além do código fonte, 
teria que registrar individualmente cada programa ou constam outras informações. O decreto é muito 
poderia registrar um conjunto de programas genérico no sentido de especificar quais são as 
internacionais? documentações que constituíram a documentação 

definida como técnica. O programa de computador é 
INPI: Em relação à primeira pergunta, são programas certo, mas também cabem outras informações que antigos desenvolvidos há muito tempo. É importante, permitam definir a originalidade do programa de caso haja um registro no INPI, que haja o código fonte. A computador. Para chegar em um programa de lei define isso. O documento básico no caso de um computador, existem vários passos até a sua fixação pedido é o código fonte do programa de computador. em uma linguagem de programação. O Decreto fala Pode ser parcial, contanto que permita definir a sobre memorial descritivo, sobre o programa de questão da originalidade. Os aspectos relevantes do computador, fluxogramas. O pedido vai além disso. código fonte precisam estar nessa documentação Temos uma definição: quem consta como autor do encaminhada ao INPI. Não poderia ser sem isso. Além programa de computador é quem participou de sua do mais, é necessário definir a questão de autoria e criação. Se há uma pessoa que fez a transcrição dele titularidade. Os autores teriam que ser recuperados em em uma linguagem de programação e outras pessoas relação à autoria para definir se caberia ou não algum participaram do processo, essas outras pessoas tipo de cessão dos direitos do autor para o titular da também vão constar como autoras e, não unicamente Dataprev. Se for um sistema de cotitularidade, vai dar a que fez o trabalho final. É possível, sim, que haja não um pouco de trabalho. Em relação ao pacote, a lei só pessoas diretamente ligadas ao código fonte, mas define que é possível ter um programa de computador pessoas que participaram desse processo de autoria.apresentado como um pacote. Em um único pedido 
você poderia apresentar vários códigos-fonte, mas Dataprev: Uma prática comum e cada vez mais intensa 
desde que ele funcione totalmente de modo comercial. é a reutilização de código, no sentido de melhorar a 
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produtividade. Em um cenário bem presente, na INPI: Desde que você consiga comprovar que a única 
carteira de clientes são aproveitados diversos pedaços forma de fazer é aquela. Você não tem formas 
de soluções empregadas para outros clientes, para alternativas de chegar àquele resultado. Se você 
melhorar a eficiência do processo de desenvolvimento. comprovar isso, é possível sim fazer a reprodução de 
Como temos contratos em que a propriedade trechos do programa de computador. 
intelectual é do nosso cliente e a Dataprev é contratada 

Dataprev: No caso global, talvez a Dataprev registre o como serviço de desenvolvimento, como você enxerga 
framework como autora e titular. Aí podemos usar, por a reutilização dos componentes, de pedaços de 
exemplo, o framework Java para INSS, MPS. Tem que software aplicado em confronto com a propriedade 
ter isso colocado claro em contrato.intelectual? Porque o software aplicativo nada mais é 

do que a junção de todos esses pedaços em prol de um Dataprev: Se tiver no contrato que a titularidade é 
objetivo em comum? integral ao cliente, o framework utilizado também faz 

parte e a titularidade também é do INSS. INPI: Diria que não só é uma tendência atual essa 
reutilização e sim a própria natureza da indústria de INPI: A lei que fala sobre derivações têm que ser 
software. A reutilização é o arroz com feijão dessa autorizada pelo titular. A questão é você definir.
indústria. Raras são as inovações baseadas em uma 

Dataprev: É o artigo 4º do Decreto. Ele fala que quando se ideia inédita nesse mundo. Percebe-se isso pelo 
tratar de programa, o requerente deverá juntar instrumento desenvolvimento dos programas. Existem versões e 
pelo qual foi autorizada a realização da derivação.mais versões, Adobe Reader 10, sempre tem 

aprimoramento de códigos anteriores. O que não pode INPI: Nesse caso, sim. Você tem que ter o titular ter em termos do que constituiria uma violação, em autorizando isso. Agora, a questão dos trechos de termos de direito de autor, seria pegar um determinado código é uma questão em que a lei não vai nesse trecho desenvolvido por outra empresa, outro autor e mérito. Não é o trecho do código que tem que ser se apropriar sem a autorização expressa do mesmo em autorizado pelo titular. É a derivação. uma obra que você criou. Esse é um problema 
envolvido nessa questão dos direitos relativos aos Dataprev: Voltando à questão da titularidade. Na hora 
programas de computador. de preencher o formulário, a Dataprev não vai figurar? 

Aparecem as pessoas físicas como autores e a N.I: Autor ou titular? titularidade é do INSS por contrato?
INPI: Autor. Estamos no âmbito do autor. Têm casos INPI: Depende do contrato que foi firmado com o INSS. em que titular e autor são a mesma pessoa. Na verdade Pode ser firmado o contrato de cotitularidade, em que aqui no caso, é titular. Estou sempre no âmbito do caberiam os dois participando dessa titularidade do direito autoral de programa de computador. No caso é programa de computador.ao titular que cabe autorização para uso. No caso de 
programa de computador, diferente do livro, é o titular Dataprev: Isso não poderia ser resolvido pela cessão?
sim. A reutilização é algo que pode constituir violação, a 

INPI: Sim. A cessão de direitos também. A Dataprev não pelo artigo que coloquei no início. É o fair use. A 
pode desenvolver o software e constar como titular. reutilização é uma possibilidade no contexto de usar 
Depois, ela cede a titularidade dele.  Ela vai até o INPI, trechos de programa de computador desde que você 
se for o caso, e informa que vai haver a cessão de consiga provar que não haveria outra forma de se 
direitos para o INSS. atingir aquele resultado.
Dataprev: Mesmo constando em contrato a Dataprev: Quer dizer que se a Dataprev desenvolver 
titularidade do INSS, a Dataprev pode figurar como um componente “x” e, esse componente é usado em 
titular no formulário do INPI e depois fazer a cessão?um produto cuja titularidade é do INSS, esse mesmo 

componente pode ser reescrito de outra forma, mas INPI: Pode sim. 
pela reutilização. É mais adequado utilizar esse mesmo 

Dataprev: Se já consta no contrato que o INSS está componente em outro produto para outro cliente. Na 
contratando a Dataprev não tem como. Certo? É só na teoria, o INSS deveria emitir uma autorização de uso 
ausência de contrato, aí, sim, a Dataprev poderia fazer desse componente, já que a titularidade é dele, para ser 
cessão.usado em outro código. Ou seja, se você tiver que fazer 

uma classe que faz determinada coisa, você vai ter que Dataprev: A minha pergunta é se consta em contrato.fazer determinada classe dez vezes?
INPI: Dependendo da forma como estiver fechado o 
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contrato, pode ter até cotitularidade. Mas, de praxe, 
quando você tem uma empresa contratando outra 
para definição de software, normalmente é ela que vai 
constar como titular.

Dataprev: A contratante.

Dataprev: A Dataprev não pode figurar como titular e 
fazer a cessão?

Dataprev: Nesse caso não, até questionei a questão de 
uso das instalações e da infraestrutura. Até foi 
comentado que se tinha um contrato regulando, nem 
caberia essa ressalva. O contrato fala: INSS contratou a 
Dataprev para desenvolver, ele é o titular. A questão é: 
se não houvesse esse contrato. Sabemos que o órgão 
público para contratar outro tem que ter ajustes, mas 
vamos supor que não ocorra nenhum ajuste, nenhum 
instrumento. O INSS chega à Dataprev e pede para 
desenvolver algo. A Dataprev desenvolve e, se não tiver 
nenhum contrato, em tese a Dataprev é o titular. Ela 
poderia fazer um termo de cessão. Está correto isso? 

INPI: Curiosamente, na ausência de contrato, a 
titularidade seria da contratante.

Dataprev: Continuaria sendo do INSS?

INPI: A lei fala isso.

Dataprev: Os direitos que são ressalvados 
independentes do registro?

INPI: São direitos patrimoniais que são específicos da 
Lei do software.

Rodrigo Moerbeck
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A proposta deste painel é falar sobre o processo dentro da empresa ou de qualquer 
empresa de Tecnologia da Informação (TI ) desenvolvedora de , que atua sob 
demanda de um cliente. No caso da Dataprev, o cliente entra em contato com a 
empresa, que levanta os requisitos iniciais, e esse material é levado à arquitetura – 
onde é feita a definição de tecnologia. A partir disso, a área de contrato entra e 
compõe o orçamento, passa pelo produto, chega até o cliente. Ele aprova esse 
orçamento, o contrato é elaborado e a empresa começa efetivamente seu trabalho. 

Daí em diante entra na pré-venda e na venda em si, o 
levantamento é feito. Esse material vai até a área de 
desenvolvimento para codificação em cima da 
infraestrutura levantada. É entregue um produto e 
deve ser feito o licenciamento. O software tem que ter 
uma licença. Se nenhuma é definida explicitamente, a 
licença é copyright. A partir disso pode ocorrer ou não o 
registro e os softwares chegam ao uso. Vai ser o usuário 
final, seja cliente interno ou externo. A Dataprev faz 
uma análise de cada um dos itens dessas etapas com 
um pouco mais de cuidado.

Vamos entender as questões jurídicas desde o início do 
processo. Através da solicitação do cliente, é feito um 
levantamento e depois segue para arquitetura. A 
arquitetura pega o problema do cliente trazido pela área de produto, avalia e sugere 
qual tecnologia deve ser empregada – a partir de exemplos que a empresa possui. A 
Dataprev tem trabalhado forte ultimamente na conjuntura Linux – hoje a maioria 
dos servidores é Linux, mesmo rodando Oracle, PL/SQL e PHP. Existem outras 
linguagens, mas aqui é definido o cenário de como será dado o desenvolvimento de 
determinado produto. 

É nesta etapa que começam as primeiras questões jurídicas: há licenciamento para 
esses produtos? É uma questão jurídica que tem que ser avaliada. E também de 
custo. No momento em que a empresa tem a definição da arquitetura do cenário 
tecnológico, encaminha para o orçamento. A partir de então a área de contrato, de 
acordo com as ferramentas já estabelecidas internamente, avalia a questão do 
desenvolvimento, do adicional de licença e a questão adicional de infraestrutura. O 
custo de desenvolvimento é implícito.

A Dataprev é uma fábrica de software, seu principal item. Além dela, tem os custos de 
infraestrutura, o que precisa ser comprado ou expandido. No caso da licença, se a 
empresa já possui ou se precisa de expansão. Ao ser aprovado pelo cliente, contrato 
é gerado e em seguida se dá o processo de levantamento.

software

Demandas Jurídicas no Desenvolvimento de 
Software
Claudio Ferreira Filho ¹
Dataprev

¹Atualmente, trabalha na Dataprev, na Unidade de Desenvolvimento de software Livre e 
participa dos projetos de CA/SL brasileiros. Graduado em Sistemas de Informação, trabalha 
com TI desde 1988 e com Linux desde 1994. Criou as comunidades brasileiras do 
OpenOffice.org/BrOffice, PostgreSQL e Mozilla, além de ser um dos fundadores da TDF, do 
projeto LibreOffice.
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Sobre a questão das patentes nos Estados Unidos e a questão do acordo tríplice, não 
temos registro de patente de software. Temos registro do software. Como fica essa 
dualidade? A regra de negócio acaba sendo representada dentro do código, é 
possível registrar o código. É algo meio complicado. Finalmente chegamos na parte 
da codificação que, na minha visão técnica, é um dos pontos mais periclitantes do 
processo de desenvolvimento de software dentro do foco jurídico. Isso porque dentro 
da codificação da parte técnica há problemas de toda natureza – bibliotecas, 
aplicação, imagens, sons, esquema de dados, configurações de aplicação em bancos 
de dados, funcionários e documentação.

No momento em que se começa a desenvolver o código, já se tem a regra de negócio 
e já se sabe o que o cliente quer. Vamos supor que será utilizado o Java. Muita coisa 
não vai ser gerada porque há bibliotecas prontas que facilitam. Por exemplo, a 
questão de geradores de relatório. Já existem bibliotecas prontas para isso. Só que 
elas podem ter um licenciamento próprio. E observamos o licenciamento das 
bibliotecas empregadas dentro do sistema.

A aplicação é a outra parte do sistema. Ela está relacionada com o trabalho da Dataprev. 
Os desenvolvedores desenvolvem o código. Esse item aqui tenho certeza do destino 
que posso dar porque, por meio dos contratos trabalhistas que foram atualizados 
recentemente, todo o desenvolvimento feito por um funcionário é da empresa. A 
empresa está pagando e isso já está dentro da sua política de recursos humanos.

No entanto, as aplicações e o conjunto final não são mais compostos de código. As 
aplicações também podem ter, por exemplo, imagens. A Dataprev conta com o 
Sistema Integrado de Administração de Caixa (SIAC) - que está sendo desenvolvido 
com vários países. No que tange à empresa, precisava de imagens e as mesmas já 
eram protegidas por direito autoral. Ou seja, tinha copyright. Antes de fazer a 
liberação do código, foi preciso trocar todas as imagens da aplicação.

Sons e imagens entram basicamente no conceito artístico devido ao seu foco 
artístico. Não entram no direito autoral de software. É preciso trabalhar um pouco 
diferente e é um pouco complicado. No entanto, também há outros elementos 
passíveis de análise jurídica de direito autoral. É a questão, por exemplo, do esquema 
do banco de dados. O próprio esquema empregado dentro de um banco de dados 
pode ter um licenciamento. Os dados podem ter outro licenciamento.

As configurações são outras características. A documentação é própria do sistema, 
então também tem um licenciamento e ainda podemos ter um licenciamento para o 
conjunto da distribuição. Posso ter licenças próprias e o conjunto da distribuição de 
todas elas. Porque se utilizar bibliotecas cujas licenças sejam General Public Licence – 
Licença Pública Geral (GPL), não será permitido a distribuição das bibliotecas  junto 
com meu produto. E estou distribuindo e com isso infringindo a licença. A licença 
nada mais é do que o contrato. Estou quebrando um contrato dos desenvolvedores 
ou do fornecedor dessas bibliotecas. É um ponto jurídico passível de gerar um 
processo. 

É preciso ter esse conhecimento dentro da etapa de desenvolvimento. É a fábrica de 
software mesmo, falando no nível de desenvolvedor. Ele tem que ter mais clareza do 
que acontece dentro do seu processo. Claro que as demais áreas da empresa, tendo 
esse conhecimento, sempre contribuirão para que não se chegue a gatilhos jurídicos 
dentro do negócio.

Claudio Ferreira Filho
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Outro ponto importante dentro da área de 
desenvolvimento é a própria questão dos softwares 
empregados para esse desenvolvimento. Temos o foco 
de fazer todo o controle do andamento desse conjunto 
para que essa máquina funcione. O software de gestão 
de projeto geralmente tem foco Intelligent Platform 
Management Interface – Interface de Gerenciamento de 
Plataforma Inteligente (IPMI), esse software pode ser 
licenciado ou não. Aliás, todo o software é licenciado, 
sendo gratuito ou não. 

Daí vem à questão jurídica. Estou conseguindo atender 
toda a minha empresa nessa demanda? Tenho licença 
para todos os usuários caso seja software pago? Ou, 
todos os usuários têm acesso desde que seja um software livre ou de código aberto? 
Também tenho as questões de gestão de configuração, que é complementar à gestão 
de projeto e que é a parte de codificação em si. Eu caio na mesma armadilha de ter 
licenças ou não. Além da questão do ferramental. 

No momento em que escolho determinada tecnologia, tenho uma ferramenta 
própria para utilizar. Exemplo: quando falo de Java, estou falando de Builder, Eclipse, 
de uma série de outras ferramentas. Qual é a nossa opção? A nossa opção por 
desenvolvimento é o que? Eclipse? A licença me permite fazer uso irrestrito dela. 
Então, posso distribuir para toda a empresa? Se eu usar Builder, eu tenho licença 
para todo mundo que está desenvolvendo? Essas são questões que precisam ser 
analisadas. Como está a nossa questão de licenciamento? Também é algo jurídico 
relacionado ao desenvolvimento do software. 

A questão da linguagem é outra coisa curiosa. Por exemplo, no portal do software 
público existem alguns softwares desenvolvidos em Application Service Provider – 
Fornecedor de Serviço de Aplicação (ASP). Daí, vem a pergunta: no momento em que 
uso ASP, como posso desenvolver em ASP? Eu posso desenvolver código e, via de 
regra, ter um bloco de notas, que é gratuito. Não tem esse problema de ferramenta. 
Mas todo o aparato que preciso de servidor de aplicação, de banco de dados para 
rodar ASP é um gargalo. E isso leva às demandas anteriores da tecnologia e da 
arquitetura. Será que vou ter isso dentro da estrutura? Pode acarretar a partir da 
linguagem, custos e, no momento, dependendo do licenciamento que for empregar 
no meu software, posso ocasionar ônus a meu cliente, meu usuário final e que pode 
não estar extrínseco dentro do contrato.

Ele lê o que vai ser desenvolvido. Mas chega no final e a conta para o 
desenvolvimento foi uma e ele ainda tem que arcar com mais o custo da 
infraestrutura para poder alocar esse software. E entra também a questão de 
relações trabalhistas e contratos com terceiros. Relações trabalhistas estão 
resolvidas dentro da empresa, pelo menos nas últimas atualizações dentro do 
departamento de pessoas. No entanto, temos casos externos em que o 
desenvolvedor pediu para si a autoria do software. Foi um contrato milionário porque 
ele ganhou. Foi ele quem fez, mas ele era bancário. Não era analista, mas 
desenvolveu. E aí vem o problema. Esse passivo trabalhista é uma questão 
complicada. Como é que está? Os nossos desenvolvedores são desenvolvedores ou 
são de outras áreas e estão desenvolvendo? Temos que tratar esse problema. É um 
problema real que ocorre nas fábricas de software.

Claudio Ferreira Filho
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Além da questão de contrato com terceiros. Esse é um detalhe que geralmente não 
fica muito claro. Mas no momento em que se faz um contrato de uma terceirizada, 
por exemplo, para desenvolvimento, tem que constar a questão que todo o trabalho 
desenvolvido pela fábrica é de posse da empresa. Às vezes não fica claro na questão 
contratual e eles acabam usando essas brechas jurídicas para trazer o bônus para si e 
deixar o ônus para a contratante, no caso, a empresa. Isso só na parte de codificação.

Continuando o processo, quando temos essa visão, ocorre o registro no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).  Já tivemos aqui a colocação de como é 
feito esse processo. Temos também a questão do uso propriamente dito. E porque 
trago aqui questões legais na entrega desse produto? Porque geralmente não está 
claro o processo de licenciamento do software e começo a fazer, por exemplo, uma 
distribuição do mesmo. Eu tenho direito de distribuir esse software ou não? É meu 
cliente que vai distribuir ou não? Como está essa relação? Tem que tomar este 
cuidado. Às vezes fica subentendido e executamos alguma operação e depois vem a 
ação jurídica por falta de cuidado em ver se tinha letra miúda ou não.

Também temos questões de constrangimentos que podemos infringir ao nosso 
cliente. No momento em que se executa algum tipo de operação, o cliente acaba 
confiando o desenvolvimento à fábrica de software, no caso a Dataprev. E se não 
tomarmos cuidado, podemos gerar um constrangimento moral para a empresa. Por 
exemplo, distribuir algum componente pirata dentro do software. 

Isso é muito possível – além de entrar propriamente no litígio. Desse modo vamos 
para a disputa, por exemplo, referente às questões de uso de software deles ou ainda 
de empresas que pegam nosso código e dizem que é seu e acabam disputando com a 
Dataprev que desenvolveu. No caso, há uma série de nuances jurídicas das quais 
temos que nos precaver em todo o processo anterior, antes de chegar ao usuário final.

No entanto, os tempos mudam e passamos por uma mudança de paradigma. 
Basicamente, há duas formas de apresentar nosso trabalho: como serviço ou como 
produto. O que eu quero dizer com isso? Serviço: são os softwares que 
desenvolvemos e que estão dentro da infraestrutura da Dataprev. A característica é 
que estão dentro dos Centro de Processamentos de Dados (CPDs). Não existe acesso 
às fontes. Quem acessa as fontes, caso queira, é o 
cliente. Ele pede as fontes e a Dataprev entrega porque 
está contratada. Só que o usuário final vai acessar a 
partir de seu navegador. Ele não está vendo o que está 
acontecendo nos bastidores. Isso aqui é o que estou 
chamando de serviço. 

Produto é o software desenvolvido e entregue ao cliente, 
que vai dar algum destino para esse software. Por 
exemplo, o cliente distribuiu para todos os municípios e 
estados brasileiros. Isso é algo mais complicado. Se for 
um programa Java, consigo anexar as faces. Se for um 
binário fica mais difícil de proceder. Mas e se for, por 
exemplo, um software que desenvolvi e publiquei? Tudo 
isso tem diferença na questão de licenciamento. Qual a 
licença que vou utilizar para cada um deles?

Para se ter uma visão geral dos problemas, trouxe um estudo de caso do Sistema de 

Claudio Ferreira Filho
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Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social SIPREV
internalização que a Dataprev desenvolveu para o Ministério da Previdência.

O SIPREV foi desenvolvido originalmente e tinha a versão 1.0. Uma das ideias do 
Ministério da Previdência era de que fosse utilizado por todos os municípios e estados 
brasileiros, que houvesse uma evolução desse software. Foi repensado para ser reescrito 
totalmente. Tivemos uma versão 2.0 – que foi totalmente criada dentro da casa. 

A partir dessa situação, foi solicitada a publicação desse código no INPI e a posterior 
publicação como um software público dentro das estratégias de compartilhamento 
do governo federal. Ele foi feito todo em tecnologia Java. Na época que estávamos 
entregando o produto, foi utilizado um banco de dados MYSQL, foi solicitado todo 
esse processo de verificação jurídica.

Qual foi a verificação que fizemos? Todos os componentes estão adequados para essa 
publicação? Aí vem a primeira pergunta. Nossa primeira preocupação foi com o banco 
de dados. Por quê? Na licença de uma SQL, basta entrar em uma SQL.com e pedir para 
ver a licença, é um software bilicenciado. A licença, resumidamente, tem dois pontos. 
Primeiro: se o seu software é GPL, eu sou parceiro e você pode usar uma SQL como 
GPL. Se o seu software não for GPL, você vai comprar a licença. É simples assim. 

Nosso software não era GPL até aquele momento. Levantamos a primeira questão 
jurídica. Imaginem distribuir um software que não é GPL. Atualmente quem é a 
proprietária da MYSQL? A Oracle. Isso poderia trazer um problema, um 
constrangimento para o nosso cliente que estava distribuindo o produto. 

Imediatamente entramos em um processo de troca de banco de dados de MYSQL 
para POSTGRESQL. A licença do POSTGRESQL é permitida para qualquer tipo de uso. 
Tiramos o primeiro empecilho jurídico do processo. O segundo passo foi fazer a 
análise dos seus componentes. Todos esses arquivos são bibliotecas que podem ser 
acompanhadas pela coluna B, as licenças. Apache é uma licença legal e posso fazer 
qualquer uso, inclusive transformar em software privativo depois.

Não é software proprietário, é software livre. Todos são softwares proprietários, não 
existe software não proprietário, exceto domínio público. O software que pagamos, o 
comercial na Espanha é chamado de software privativo porque nos priva de poder 
estudar, distribuir e modificar. Aqui, quando começo a analisar Apache, Eclipse, 
Domínio Público, GPL. É GPL? Não sei. Pode ser GPL? Também não sei. GPL não pode 
ser distribuído com Apache. GPL é virótico. Ou tudo é GPL ou nada é GPL.

Quem é técnico pode até entrar no site e dizer que é um software livre. Eles não 
definem licenciamento e pela lei americana o que não está descrito é copyright. 
Licenças da SUN, IBM e, mais abaixo, não tenho licença. Como isso está licenciado? 
Não sei. Não consta em lugar nenhum. Licença da SUN. Isso aqui é de propriedade da 
SUN e depois que ela foi adquirida, Oracle, é proprietária, é privativa. Oracle Tecnology 
Network (OTN). Esse é o top link da Oracle. Domínio público, artístico, LGPL, OTN. O 
que dá para fazer e o que não dá? Tem que sentar e analisar essas licenças. 

Essa foi a análise inicial. Depois que começamos a apontar esses possíveis 
problemas, levamos para o ODCE, que foi o pessoal que desenvolveu e que 
conseguiu localizar todas as bibliotecas equivalentes com licenças compatíveis. 
LGPL, MIT, Apache. Conseguimos fazer o pacote todo dentro de um rigoroso 
esquema de licenciamento. Conseguimos publicar no software público. Esse cuidado 

( ). Ele foi um projeto de 

Claudio Ferreira Filho
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que foi tido para esse software em minha opinião deve-se ter em qualquer software 
house de qualquer porte. Ou até mesmo outras áreas que envolvam, por exemplo, 
internalização.

A Dataprev utiliza o software Expresso para mensageira e correio. O Expresso é GPL 
ou LGPL? Ele é LGPL. Então, quando fazemos modificações no código, também 
participamos da propriedade do software porque fica descrito que aquele trecho de 
código foi feito pela empresa. Isso acontece até mesmo na manutenção. Em 
qualquer internalização. Uma coisa é quando se tem um contrato e vem à questão da 
interpretação. Por exemplo, a questão da marca. Contrato um designer para 
desenvolver uma marca. A marca é de minha propriedade, mas a autoria não perde. O 
artista não perde a autoria.

Claudio Ferreira Filho
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev: Você colocou que durante o processo de Dataprev: Só para tirar do seu rol de preocupações 
levantamento é possível construir um produto em que sobre o contrato com terceiros, a empresa não 
o cliente descubra novos custos ao se implementar. terceiriza a atividade, não teria a terceirização do 
Eles não eram esperados? desenvolvimento. 

Dataprev: Isso ocorre na indústria de software. Dataprev: Essa inclusive é uma orientação da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de 

Dataprev: Na empresa pode ser evitado. Na própria Contas da União (TCU). Nossa atividade inclui além dos negociação posso apresentar para o cliente todos os serviços de TI, o desenvolvimento. É praticamente custos que ele terá com essa implementação. Posso vedado isso, e as orientações do TCU são de acórdãos fazer na pré-venda todo o preenchimento da para que se abstenha de terceirizar. Salvo em casos documentação necessária para que ele conheça o muito excepcionais.custo de implementação daquele produto. O quanto vai 
custar já na fase de negociação para que ele Dataprev: Aqui são as exceções. Têm as consultorias 
implemente. Certo? também. Entendo que é uma política a ser seguida. No 

caso também há o interesse em mostrar os problemas de 
Dataprev: Isso é uma política mais do que aceitável. um foco de desenvolvimento justamente para ter feedback 

de nossos doutores presentes. Continuando, pode ter Dataprev: Até da DCT (Divisão Técnica de Engenharia) e 
problema com contratos com terceiros, consultorias.das outras coisas?
Dataprev: Essa questão do contrato com terceiros está Dataprev: A questão cultural é algo interessante. O 
claro que a Dataprev não pode. Mas eventualmente o pessoal de produtos é a linha de frente. É quem está de 
cliente faz isso e repassa o produto para que a Dataprev cara com o cliente e negociando e, às vezes, fica em 
faça manutenção. E aí é preciso ter cuidado ao receber uma situação complicada se trás o aparato não 
esse produto, verificando se ele também não contém funciona adequadamente. Já aconteceram várias 
componentes de titularidades diversas contratadas. E vezes essa preocupação de ter todo esse 
que, eventualmente, um terceiro violou. Porque na envolvimento. Essa preocupação jurídica em todas 
hora em que se assume, também se está violando.essas áreas facilita, inclusive, na hora de fazer essa 

negociação. Não estou dizendo usar tecnologia A ou Dataprev: O que quer dizer com assumir? Cuidado com essa tecnologia B, mas a tecnologia que for empregada, frase. Assumir o quê? TI dar suporte não quer dizer assumir.que fique claro, principalmente por conta dos 
aspectos jurídicos, para se evitar surpresas. “O Dataprev: Recebemos as fontes e daí para frente a 
combinado não custa caro”. Se está combinado, fica manutenção do software é feita por nós. 
bom para ambas as partes.
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Dataprev: Mas não passamos a ser titulares dele. Dataprev: Quando internalizamos o software, a 
titularidade é da empresa que foi contratada para 

Dataprev: Mas se recebo o software com violação de desenvolver o software ou do cliente que contratou? É direitos, se a empresa que desenvolveu incluiu preciso avaliar o contrato entre nosso cliente e o componentes de terceiros que não estavam fornecedor do software. O que estamos fazendo autorizados, eu não sei. Também sou técnico. Já que internamente é a manutenção, seja corretiva ou não, recebemos, de alguma forma estamos dando nesse código aqui. Quando for uma manutenção manutenção em um software que está em uma corretiva ninguém vai alegar titularidade dessa situação jurídica ilegal. correção. Quando for uma manutenção evolutiva, entra 
na questão da titularidade, da autoria da Dataprev. Dataprev: O problema é sobre a evolução desse software.
Essa funcionalidade nova que estamos acrescentando 

Dataprev: Exatamente. Prestou-se serviço. Em minha ao software que recebemos é uma coautoria da 
opinião, se você verifica alguma ilegalidade de pirataria, Dataprev. E a titularidade, por contrato nosso, é do 
por exemplo, cabe informar ao cliente sobre tais cliente. O que veio internalizado acho que não cabe em 
problemas. Agora, a Dataprev não é solidária ou nosso questionamento. Temos que separar um pouco, 
s u b s i d i á r i a  e m  r e s p o n s a b i l i z a ç ã o  p e l o  senão estaremos preocupados com tantos códigos e 
desenvolvimento desse terceiro que o próprio cliente vamos discutir uma questão que não é nossa.
contratou e desenvolveu. Agora, no ponto eventual de 

Dataprev: Dentro desse processo de desenvolvimento devolução, sim. Está assumindo um risco de utilizar 
formal de um novo produto geralmente acontece de produtos de terceiros indevidamente registrados, 
entrar demanda, levantamento, codificação – que é a autorizados. Por ter sido desenvolvido por este terceiro 
internalização. O cliente tem a demanda com um que o próprio cliente contratou e desenvolveu. No 
produto que quase o atende. Só precisa melhorar. ponto de eventual evolução, aí sim, você está 
Acaba indo apenas para codificação para fazer a assumindo um risco de utilizar produtos de terceiros e 
manutenção ou evolução. Temos que olhar novamente indevidamente registrados ou autorizados. 
a própria correção e o licenciamento do software. Temos 

Dataprev: Há uma inocência de não acompanhar permissão para fazer isso? Não sei.
juridicamente o processo. Por que não é difícil acontecer 

Dataprev: O artigo quatro é o que regula o formulário uma falha no contrato que um cliente terceirizou, fez 
usado para registro. Está lá o Decreto n. 2556/1998. Se um desenvolvimento e a autoria está regida em 
você pegar um programa de computador já em uso e for contrato, que é da software house. Mexemos em uma 
derivar é questão técnica de evolução, derivação. Ele coisa que é de terceiros e não temos contato com ela.
fala que o requerente, se você fizer uma coisa 

Dataprev: Cabe à Dataprev visualizar isso e informar. Já utilizando a inteligência para um novo registro, deve 
que temos esses problemas de licenciamento, juntar o instrumento pelo qual foi autorizada a 
devemos informar ao cliente e dar também uma utilização da derivação. Ou seja, tem que ir até quem fez 
solução alternativa. É o que recomendo. o primeiro programa de computador – daí a 

necessidade de perguntar, pesquisar e pedir uma Dataprev: Também nesse sentido talvez pedir, junto autorização para fazer essa eventual derivação. Esse com a internalização do software, o contrato. cuidado faz todo sentido ainda mais mexendo com algo 
Dataprev: Perfeitamente. Tentar resgatar todo o público, no caso da Dataprev. Não tenho a menor 
caminho. Onde está o registro, o contrato de dúvida de que esse cuidado é importante. No momento 
licenciamento, quem desenvolveu, como e onde. de elaborar uma norma é preciso observar todos esses 

critérios de verificação e cuidados. A ideia é que se o 
Dataprev: Eu acho que isso já está valendo, pois é o tipo terceirizado ou quem nos apresentou o programa não de preocupação que não vemos no dia a dia. Essa for fidedigno, que se procedam às averiguações e orientação pode servir para que tomemos mais alguns forneçam as informações devidas ao cliente. Não tem cuidados na hora de internalizar um produto outro caminho a meu ver.desenvolvido por terceiros.

Dataprev: Os conceitos são muito conflitantes. A partir 
Dataprev: Perfeito. Muitas vezes há erros por falta de do momento em que o cliente fez o registro, a orientação, por falta de vivência, da pragmaticidade da titularidade é dele. Quando delega à Dataprev a aplicação da lei, do decreto, das orientações. As execução de uma manutenção ele é o dono do produto.melhores práticas levam a esse convencimento.

Dataprev: Não há nenhum viés. Isso não muda em 

Fórum de TIC Dataprev 25Registro e Licenciamento de software

DEBATEDemandas Jurídicas no Desenvolvimento de Software
Claudio Ferreira Filho



nada. Você só está prestando uma manutenção. Não Dataprev: Só um esclarecimento, o Siprev foi 
passa a ser subsidiário solidário em uma eventual desenvolvido externamente por terceiros e chamado 
responsabilização por um produto ser indevido ou não Siprev 7. Esse é um código à parte. Quando a Dataprev 
l i ce n c i a d o .  Vo cê  n ã o  e n t r a  n a  e s fe r a  d a  foi chamada, não entramos e não aceitamos a 
responsabilização. internalização desse software e optamos pelo 

desenvolvimento de um novo produto, que também Dataprev: A evolução também faz parte da saúde denominamos Siprev, só que agora os Siprevs já estão desse software. na gestão de Regimes Próprios de Previdência Social  
(RPPS). Chamamos Siprev Gestão. É um software que Dataprev: Exatamente.
tem as mesmas finalidades de seu anterior, mas tem um 

Dataprev: A evolução da legislação é muito dinâmica. processo de construção e conceituação bem distinto.
Toda a semana tem uma coisa nova. Se o cliente 

Dataprev: Só para complementar, ele roda nos estados comprou de um terceiro e esse terceiro entregou esse 
e municípios que têm Regime Próprio de Previdência produto para ele com as fontes, ele é o dono deste 
Social e não na totalidade. produto e delegou à Dataprev ou a qualquer outra 

pessoa a manter este produto. A evolução faz parte. Dataprev: Com relação à questão da evolução de um 
código internalizado, não ficou muito claro a questão Dataprev: A questão aqui é o licenciamento. Como 
do versionamento. Porque ao acrescentar um novo aquele sistema chega ate nós?
código a um produto, é gerada uma nova versão e 

Dataprev: Como está escrito no papel. Não sem talvez possamos alegar uma coautoria e passar para o 
autorização e verificação da regularidade. contratante a titularidade desse pedaço do código 

acrescentado. Registrar isso em uma nova versão e Dataprev: Nem todo o produto comprado pelo INSS ou 
dizer que a coautoria é só com referência a essa nova qualquer outra entidade detém a titularidade. Se ela 
funcionalidade. Com a nova versão do código você pega um software livre, por exemplo, e usa um 
estará sempre fragmentando e acrescentando novos fornecedor, ela não detém a titularidade daquele 
autores e novos titulares a esse produto. A questão do código. Isso é divergente porque no próprio 
código internalizado vai ter que ser por essa linha. licenciamento livre há divergências. Você não pode 
Acrescentar novas versões e registrá-las.misturar o código, por exemplo, de uma licença com o 

código de outra licença. E mesmo que você compre um INPI: Registrar somente o código é uma questão que 
software do proprietário, muitas vezes as empresas não faz parte de um programa. No INPI, aceitamos 
não delegam a titularidade daquilo. somente programas na sua integralidade. O código não 

seria algo tranquilo para fazer via pedido de registro. Dataprev: Nesse fórum aqui uma peça importante para 
Sempre está envolvida a ideia de um programa de participar seria o próprio cliente, assim ele pode conhecer 
computador desenvolvido para determinado fim. Isso as nuances para quando contratar um serviço de terceiro.
está no conceito definido na Lei 9609/1998. O código 

Dataprev: Podemos adiantar nossa parte. É para isso específico seria algo que poderia ser pleiteado de forma 
que estamos aqui. que a ideia é que você tem ali um fim sendo alcançado. 

A princípio, no INPI seria sempre o programa de Dataprev: O cliente deveria saber seus direitos e seus computador na sua integralidade.deveres, com certeza, mas o objetivo principal deste 
fórum é nos resguardarmos ao máximo de todos os Dataprev: Pacote fechado.
problemas jurídicos focados no desenvolvimento, já 

Dataprev: Nesse caso específico do Siprev, podemos que é o objetivo da empresa. 
perceber que estaríamos sujeito a pelo menos cinco 

Dataprev: É meio que obrigatória a internalização de contendas judiciais. São vários atores diferentes, a 
um produto quando o nosso cliente nos solicita. Oracle e a IBM. Estamos violando licença de software de 
Recebemos isso o tempo todo. vários proprietários. Estaríamos provocando 

constrangimento para quem nos contratou. Isso Dataprev: Se essa internalização é ilegal não é obrigatória. complica bastante a vida deles e a nossa.
Dataprev: Não estou dizendo que é ilegal. Mas sim que Dataprev: Inclusive a software Foundation questiona. o cliente, até por questões de não termos estrutura Consideramos software livre como um bolo só. E na para desenvolver para ele em alguns momentos, acaba verdade não é. O próprio movimento de software livre se vendo em uma situação em que precisa adquirir no hoje sofre algumas divergências de licenciamento e mercado. Acontece. É dinâmico. E, ao fazer isso, regras jurídicas que impedem muitas vezes que o sabemos que teremos que internalizar no futuro.
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software de determinada licença esteja embutido junto INPI: Você chegou na listagem de todas essas 
com outro. Por mais que o desenvolvedor queira liberar bibliotecas, das licenças envolvidas. Não seria o 
aquele código voluntariamente, já houve diversos próximo passo lógico chegar e fazer esse 
casos, por exemplo, que componentes do Linus não mapeamento? Ou seja, no que cada licença está 
puderam ser incluídos dentro do BSD e vice-versa. envolvida? A listagem foi levantada?
Sendo um driver para funcionar um dispositivo de rede, 

Dataprev: Eu acho que o problema não é fazer. Isso já por exemplo, isso acontece  e quando ele listou aquelas 
existe. A questão é divulgar isso dentro da casa. Aí, fica várias licenças, duvido que tenha havido um trabalho 
p a r a  a s  á r e a s  r e s p o n s á v e i s  a v a l i a r e m  o  jurídico de mapear o que é e o que não é compatível, 
encaminhamento. É necessário ter esse material porque em toda a licença se diz quais são as regras para 
inclusive publicado.se distribuir. Muitas vezes se pode fazer o que quiser 

em uma determinada licença desde que tudo siga suas Dataprev: A intenção desse fórum é criar uma norma 
regras. Isso se torna incompatível e esse trabalho é interna para que esses espaços sejam efetivados, para 
extremamente delicado de ser feito. que isso seja sistemático. Ou seja, essa análise de 

licenciamento, esse mapeamento seja sistemático e Dataprev: Existe um trabalho de mapeamento. Talvez 
seja sempre validado, inclusive, em um dos passos do não nessa profundidade que, inclusive, era uma de 
desenvolvimento de software. minhas missões dentro da Diretoria de Relacionamento 

e Desenvolvimento (DRD), só que ficou engavetado. É Dataprev: E os autores envolvidos. Quem são os 
justamente ver essas compatibilidades. Ver e mostrar responsáveis em cada etapa?
isso. Mostrar dentro da DRD onde eles comparam as 

Dataprev: Além disso, é importante dar um novo foco licenças. Isso é interessante porque a GPL fica fora. 
para o setor jurídico que, além de se preocupar com as Todas as licenças livres e GPL, por conta dos problemas 
questões de contratos e questões trabalhistas, deve se que já sabemos. Mas isso também e curioso. Esse 
preocupar também com questões de licenciamento e pessoal de software livre, apesar de ser técnico estuda, 
registro de software. Que o nosso jurídico esteja sempre um pouco mais a questão jurídica. A questão sociológica 
atento a essas questões.tem um pouco mais da visão da coisa porque está no 

nosso dia a dia, até mesmo para poder fornecer o Dataprev: Auditoria de sistemas também.software. 
Dataprev: Principalmente, porque é a finalidade da empresa. INPI: Esse trabalho foi feito no Siprev. É um trabalho que 

está sendo feito pela Dataprev de modo sistemático? Dataprev: O nosso objetivo é ter essa cultura dentro da 
Dataprev. Não é só uma questão do desenvolvimento, Dataprev: Não. A ideia deste fórum é justamente mas de direito digital e suas implicações.levantar essa discussão e observar quais serão os 

resultados. Até vou deixar aqui duas perguntas para os Dataprev: Desculpe se levei a transparecer isso. Aqui, 
próximos palestrantes: a questão do licenciamento, estou falando de todas as áreas da empresa.
mas, principalmente, a questão de histórico na justiça 

Dataprev: A questão da norma é um caminho brasileira em relação a software. Não só em relação a 
importante. Aliás, acho que é uma consequência desse software livre, mas em um contexto geral. No Brasil, 
trabalho que vamos fazer e que começa com a não vi ainda a discussão séria de software, mas não sou 
conscientização. Conhecer melhor o contexto todo e advogado. Seria interessante, pois nossa principal 
chegar a uma norma que de fato seja aplicada dentro de preocupação é defender a empresa o máximo possível 
todo o nosso processo de desenvolvimento. Na para evitar chegar ao litígio. Quais são os caminhos? 
legislação está bem claro no INPI que quem presta Ainda falta muito para os nossos doutores da casa 
essas informações somos nós.  E  mais ,  a  ficarem mais confortáveis, até mesmo na hora de 
responsabilidade por esses dados não responder se levantar essa bandeira para a diretoria. Assim, ela pode 
houver alguma incorreção. Esse trabalho precisa estar dizer que precisa de um grupo para estudar a questão 
bem regulamentado internamente na Dataprev e ser de direito digital dentro da empresa.
aplicado da melhor forma possível. Levantar, mapear, 

Dataprev: Em última instância nosso cliente é o Governo aplicar e normatizar e seguir isso como boa prática. 
Federal. O Siprev está sendo distribuído pelo Governo 

INPI: No formulário do INPI, o depositante, no caso o Federal. Em uma situação dessas em que você tem um 
titular, tem que declarar sob as penas da lei que as litígio com empresas tão grandes, multinacionais contra 
informações são verdadeiras.o  Governo  Federa l ,  f i car ia  rea lmente  um  

constrangimento grande para todo mundo. 
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Dataprev: O mais interessante é que você pode formalizar 
e informar a própria possível violação de direitos autorais 
e assim por diante. O INPI cuida do processo.

Dataprev: Depósito.

Dataprev: Ele não vai analisar o que você está colocando.

Dataprev: Eu sei. Isso foi uma coisa que levantamos em 
outro fórum. Você formalizou no INPI que você está 
pirateando de outro. 

Dataprev: É uma tentação muito grande para o 
desenvolvedor, ir até a internet e achar um 
componente. Baixa o mesmo, faz o upload e vai 
embora. Ele está preocupado em produzir e resolver o 
problema dele. E infringe uma licença de software. 
Concordo que a área de qualidade tem que estar atenta.

Dataprev: Há dois anos, um professor russo detectou 
uma vulnerabilidade no PDF. Ele inseria um código 
dentro do PDF mandava e abria no seu computador. O 
Acrobat lia aquela informação e executava. Tinha que ser 
Windows, pois no Linux não dava. Ele mandou vários e-
mails para Adobe informando a vulnerabilidade e nunca 
teve resposta. Então, publicou na internet isso e 
rapidamente apareceu a atualização do Adobe. Esse 
professor foi convidado a participar do maior evento de 
tecnologia em 2007 para falar sobre a vulnerabilidade 
que encontrou. Chegou aos Estados Unidos, fez a 
palestra e quando desceu a escadaria, lá estava o 
pessoal do FBI. Ele ficou preso por dois anos. A esposa 
estava passando fome, filho também e foi feita uma 
campanha mundial para arrecadar dinheiro para 
sustentar a família, enquanto ele estava preso por 
conta dessa divulgação. Qual a moral da história? Ele se 
esqueceu de ler que, na licença do Acrobat, diz que 
qualquer problema ou vulnerabilidade é de propriedade 
da Adobe e essa informação não pode ser divulgada. 
Como ele divulgou a informação em solo americano foi 
preso por dois anos e, se não fosse a movimentação das 
redes sociais que em 2007 não era a mesma coisa que 
hoje, ainda estaria preso. Isso porque não leu a licença 
do software gratuito.
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Nossa vida é cercada de operações e equipamentos eletrônicos. A sociedade 
depende de sistemas. As operações e as empresas estão alicerçadas em e-mails, 
contratos eletrônicos, Short Message Service (SMS), internet e processos de modo 
geral. Anteriormente se falava em documento e originalidade, mas o que sofre 
mudanças é o suporte, ou seja, da pedra passamos para o papiro e depois para o 
papel e, agora, estamos na versão eletrônica, digital.

Software é um elemento de desenvolvimento e necessita de adequação legislativa 
para proteção jurídica dos programas de computador. Proteger para incentivar 
pesquisas e inovações, direitos autorais, patentes e outras modalidades sui generis. 

Comentou-se sobre a responsabilidade da Dataprev em adquirir um software de 
terceiros. Tivemos demandas similares no escritório. Uma empresa que era a 
detentora de titularidade desenvolveu um software para determinada empresa que 
continha cláusulas relacionadas à titularidade do mesmo, que era cedido para outra 
empresa, e essa empresa contratou uma terceira e não demonstrava de maneira 
velada essa titularidade. Como ficava essa relação na violação dos direitos autorais 
desse contrato? O contrato não tinha a titularidade do software para a empresa. A 
empresa fazia o uso do sistema, da aplicação, mas não era a titular. Na aplicação em 
si ela tinha que ficar com os pontos abertos. Contratamos outra empresa que não 
teria, em um primeiro momento, a possibilidade de verificar a situação na hora em 
que era chamada para aquela relação. Foi feita uma denúncia alegando que uma 
empresa estava se aproveitando do software. Foi instaurado um processo para 
apurar e a empresa foi levada em juízo, mas conseguiu trazer o contrato que tinha 
firmado. É importante lembrar-se das minutas, das cláusulas contratuais. Isso dá 
responsabilidade para o cliente, esclarecendo tudo e não ferindo nenhuma licença ou 
algo similar. Esse era um ponto importante. 

Os programas estão em mais de uma posição dentro da cadeia de direito. As 
empresas de grande porte não apenas contratam software, mas também 
desenvolvem as próprias soluções. Hoje existem diversas relações em que o 
software é o objeto em si. Muitas vezes é difícil até identificar uma minuta, uma 
cláusula relacionada a isso. O que estou contratando? Estou contratando uma 
licença, uma prestação de desenvolvimento de um software, uma manutenção ou 
melhoria? E assim por diante. As empresas têm essa dificuldade de identificar. Como 
garantir que os softwares da organização não violem direitos de terceiros? Então, 
dependendo das condições estabelecidas nos termos, ajustamos os módulos, os 
aplicativos, as classes, os pacotes que conseguirmos agregar no sistema.

Saber se o objetivo do contrato é um software, produto ou serviço, licenciamento, 
uso, atualmente, é o principal ponto relacionado à questão. Desenvolvimento de 
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soluções internas, contratação para desenvolvimento e licenciamento de software 
customizado, contratação de serviços. Uma situação apresentada também foi o 
cenário em que vocês possuem um know-how para desenvolver determinado 
aplicativo e firmam um contrato com outra instituição, e esse contrato passa a 
titularidade de um aplicativo para essa outra instituição. Deve-se deixar no contrato 
estabelecido o que de fato está sendo contratado, quem é o responsável e se existe 
exclusividade sobre o mesmo. 

Na verdade, quando a empresa pede um contrato de exclusividade, ou seja, a partir 
do momento que entrego toda a minha solução de software para outra empresa, 
cesso esse uso, devemos então pensar algo para desenvolver do zero. Fora isso, 
podemos continuar com esse desenvolvimento. 

Sobre direitos autorais, seria uma invenção técnica com um fim utilitário. A 
jurisprudência internacional e a nossa legislação entendem que um software é uma 
obra e está relacionada à decisão da instância de Paris 
de 1983, que estende aos softwares os direitos 
autorais, obviamente com um modelo como patente. 

No Brasil, o Google pagou uma multa de R$ 5 milhões 
por quebra de patente do Linux (Allegro), comunidade 
do software Linux. Foi uma situação que aconteceu em 
março ou abril desse ano. Eles utilizaram uma versão 
Linux, que era um modelo de licença e seria possível a 
comercialização e distribuição de uma derivação ou 
distribuição de outro software com aquela solução.

A Inglaterra, em 1981, editou a lei de direitos autorais 
incluindo programas de computador. A França, em 
1985, trouxe a expressão software na área de 
legislação de direitos autorais. A partir de 1980, 
diversos outros países trouxeram também os 
programas de computador à esfera dos direitos autorais. No Brasil, a proteção 
jurídica do software está nos princípios constitucionais no artigo 5º. Além dos direitos 
autorais que prevêem a proteção dos programas de computador, temos a Lei n.9609 
de 1998, específica sobre programas de computador, em que o software é protegido 
independente de registro. O registro, na verdade, dá uma força probatória da data. 
Como eu consigo comprovar que minha empresa desenvolveu muitas vezes antes 
da outra? Esse é um dos pontos importantes no jurídico.

No departamento jurídico, além de falar depois em perícia, em identificação, se existe 
similaridade, aproveitamento ou algo parecido, como consigo colocar uma data? Uma 
data é a do pedido de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI). Proteção por 50 anos e direitos limitados. O desenvolvedor instala a ideia da 
paternidade e de alterações, de futuras alterações que modificam o próprio software 
em si. Precisaria de uma autorização para os diretos patrimoniais, possibilidades que 
a lei traz, permite realizar uma cópia de um software. A transferência de tecnologia 
deve ser registrada no INPI, até mesmo para servir diante de terceiros. 

Um ponto já comentado é a questão do vínculo empregatício. Hoje se você não tem 
nada em contrato, não tem uma formalização relacionada a isso como foi trazida 
aqui, a titularidade é de quem? Do contratante, salvo expresso de modo contrário. E a 
titularidade pode ficar com o desenvolvedor que é o autor.

Há situações em que uma pessoa do departamento jurídico sabe um pouco de 
programação e de vez em quando arrisca uns códigos em casa e traz um controle de 
processo para utilizar aqui dentro, só entre nós. Como fazemos essa gestão na 
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empresa? De quem é a titularidade desse software? Hoje a empresa corre riscos na 
hora que absorve isso. Se não tem nenhuma relação onde esse contrato fala que sua 
descrição de trabalho é de desenvolvedor e, sim, do funcionário do jurídico que fez, 
de quem é a titularidade? O funcionário, de modo deliberado ele pode estar cedendo 
o uso até certo ponto. E depois pode querer lançar uma versão dois na internet ou 
algo parecido e começar a cobrar. E a empresa muitas vezes já fomentou uma base, 
rodou processo em cima daquilo e gerou um risco. Isso é um ponto interessante. Até 
mesmo o colaborador gera como barganha muitas vezes. Temos diversas situações 
relacionadas a casos assim. 

E se me perguntarem qual o prazo de validade técnica? Quem determina? É o 
contrato. Estou vendo que aqui é uma troca, vocês já estão entendendo tudo dessa 
parte jurídica. Até poderia mudar e falar um pouco mais de programação. Não 
constituem ofensa ao direito do titular de um programa. De certo modo, ele fala em 
integrar esse programa em um grande sistema. Se você pegar o meu programa e 
rodar em outra plataforma, não constitui ofensa aos meus direitos, porque eu 
preciso até mesmo dessa plataforma para o sistema rodar.

No Brasil, o registro do INPI é válido internacionalmente. Esse é um ponto legal que 
muita gente esquece. A proteção do título do programa é importante porque, muitas 
vezes, o nome do programa é quase tão importante ou mais do que o próprio 
programa. Não sei se já passaram por situações assim. Como que eu faço isso? Você 
vai olhar qual o nome do programa? Não fizemos registro algum e o programa não 
tem nome e você vai ao registro de marca e tem uma empresa de fralda que tem 
aquele nome. E agora tem que mudar o programa, tem que mudar todas as telas e 
assim por diante. 

Outro ponto interessante é a ideia da prova da autoria, que é a data, que dá a 
segurança jurídica. Principalmente nos processos em que você tem diligência da 
empresa relacionada à tecnologia. Como garantir a segurança da informação da 
fonte que você tem? Imagine uma empresa de tecnologia, qual o seu principal ativo? 
É o software, é a base de dados, é o conhecimento. Como garantir que realmente só 
você tem, em um primeiro momento, um processo de uma aquisição ou de algo 
parecido? Como você consegue trazer à tona? Pelo registro. Onde você busca hoje 
base ou suporte legal para trazer maior segurança? Pelo registro, por informações. 
Ele detalhou informações do pedido de registro, dados de referência, ao autor, ao 
titular, anexo de contrato de trabalho, de equipes. Numa equipe multidisciplinar não 
é somente o autor que tem programa. Quem acompanha todo esse processo? Quem 
levanta regras no negócio? O arquiteto do sistema. 

Como eu protejo isso? Não é com o software, não vamos proteger essa informação 
através do registro do software, temos que ter os nossos processos de segurança da 
informação, que eu sei que vocês têm, classificar a informação e o grau de segurança. 
E essa proteção é a regra de negócio. Tem que lembrar que está se protegendo uma 
obra. Realizar testes de programas ou outros dados para identificá-los. Trata-se de 
outra questão interessante porque não descarrego tudo e nem preciso. O que você 
descarrega? O que é autor? Por que não descarrega tudo? Se eu descarregar tudo, na 
semana que vem tem uma nova versão. A versão 2.1, igual à apresentação aqui, que 
mudou entre a hora que eu cheguei de avião para a hora do almoço. Como que faz? 
Pega a parte que é considerada o código da aplicação e é ela que vai servir de base 
para uma medida judicial, que vai identificar singularidades. Como se faz? 
Quantidade? O que é possível ser identificado como similar? Foi reaproveitado o 
código ou não? É através desse código que se tem a base.

Dataprev: Normalmente não se entende muito essa coisa de depósito de trechos. 
Acaba-se depositando tudo, isto é, a todo código-fonte vai sendo dada a sua 
integralidade. Nesse sentido, essa saída pelos trechos é uma saída interessante?
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PPP Advogados: Porque você consegue manter uma possível integridade. Como 
trabalhamos com a proteção legal depois do software? Como é possível proteger? O que 
gera confusão ou não gera confusão? Como que eu protejo um software? Quem daqui já 
viu um software semelhante ao de vocês, que gera confusão até mesmo para ao usuário?

Dataprev: Dependendo da licença, já vi software até em chinês, alguns até sendo 
vendidos, mas a licença permitia isso.

PPP Advogados: Traduziu ou fez algo parecido, mas imagina que estamos tratando de 
software que não está mais no modelo, por exemplo, de open share, licença e uso. Na 
verdade, você está tentando criar o seu negócio, em que tem a receita através do 
software. Como você identifica hoje uma possível contrafação (conseguir identificar, 
por exemplo, que ele utilizou trechos que você fez do seu código em outra aplicação). 
Hoje é difícil, em um primeiro momento, se for pensar, se a pessoa mudou a linguagem 
de programação. Porque as regras em si, a ideia que era transitada, a quantidade de 
telas para realizar determinada coisa, isso não tem como proteger. A proteção está na 
hora que ele dá a sensação de confundir o próprio usuário. Você busca nesse software  
versão dois, ele te confunde, e você consegue entender essa confusão.

Um exemplo que tinha comentado e é recente na mídia envolvia as empresas Vostu e 
Zynga. Nesse caso, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) teve que 
intervir sobre questionamentos de jogos on-line. O usuário final não sabia mais em 
qual das duas empresas estava jogando, porque tanto a qualidade, como o visual 
eram copiados e essas cópias eram feitas através do flash, o que levava o usuário ao 
engano. Claro que você olha o processo que está na internet e observa que pode ter 
situações em que eles podem até aproveitar trechos ou códigos, mesmo por ser em 
flash, porém existe a possibilidade de conseguir descompilar e isso vai para a área de 
segurança da informação. 

E isso é muito interessante, porque é a parte que muitas vezes quem programa 
esquece e são esses os detalhes que interessam até mesmo para o juiz e para o 
perito. Era onde o próprio desenvolvedor esquecia e utilizava sua fonte apresentada 
em juízo, e que relata a data que ele estava trabalhando na empresa.

Ele traz metodologia. Vocês conhecem metodologia de desenvolvimento? Ele 
consegue bater em cima da melhor prática da metodologia que adoto. Eu, 
programador, não teria outra forma, fico condicionado a fazer do jeito que foi pedido. A 
variável “a” sempre vai ser a minha variável “a” porque a minha metodologia de 
desenvolvimento é dessa maneira. E aí você consegue trazer fontes: De quando que é 
esse arquivo aqui? Esse arquivo é da mesma data da empresa? Você estava na 
empresa? Você estava usando o mesmo arquivo-fonte para cá? E vai atrás de detalhes.

Tem algumas empresas, principalmente sites, que têm até aquela ideia de registrar 
como uma obra da própria Biblioteca Nacional. Essa é a grande dificuldade nesse 
cenário, a velocidade da tecnologia não acompanha a nossa burocracia. Os 
processos que temos para registrar essas telas ou algo parecido. 

Mas o autor, a pessoa física criadora do programa de computador, possui direitos e 
reivindica a paternidade da obra e pode se opor a alterações não autorizadas e há 
também os direitos patrimoniais, que ele pode ceder, que pertencem ao autor, 
mesmo que empregado ou contratado. Claro que se estende um pouco mais se ele 
utiliza os documentos, informações da empresa, se ele atua no ambiente corporativo.

Contrato de autor e empregado é inovação legal da lei específica de programa de 
computador (software). O titular de um software concede ao usuário do programa a licença 
para utilizá-lo de acordo com restrições ou não. As licenças de software livre acrescentam 
direitos e, muitas vezes, na hora que você embarca esse pacote, todo o resto está 

Fórum de TIC Dataprev 32Registro e Licenciamento de software

Leandro Bisolli

Aspectos Legais no no Desenvolvimento de Software



contaminado naquele modelo de licença. E você vai para 
os modelos similares de alternativas no mercado.

Outro ponto interessante e outra prática adotada pelas 
empresas de tecnologia é a de identificar licenças 
dentro de uma solução que você está apresentando. 
Quanto é o custo de licença? Hoje as empresas 
apresentam um custo de licença e quem compra é a 
própria empresa contratante. Não é uma empresa ou 
uma consultoria que entrega uma solução e mais um 
pacote de licenças para aquela empresa funcionar. 
Fala-se da solução, indicam-se quais são as licenças 
que você tem que adquirir para ela funcionar. Hoje 
funciona assim, é comercializado e distribuído com 
uma licença de software livre.

Os softwares proprietários mais comuns são General Public License ( GPL ) da Linux, 
Berkeley Software Distribution  (BSD  ) do Mac e a Apache. A princípio, eu vi que vocês 
tem muita coisa em Apache e trouxemos alguns pontos para tratar sobre a licença. 

É fundamental revisitar todo projeto que fizerem 
relacionados ao pacote que tenham esses aplicativos 
que serão engajados na solução. Vamos dizer assim o 
repositório onde se guarda essa versão compilada ou 
não. Foi até uma discussão a forma como se formaliza 
juridicamente essa situação. Eu acabei de entrar em um 
site e baixei um pacote que está em uma versão GLP 
1.4. Hoje estou usando, baixei o software para utilizar e 
distribuir e como provar, daqui a dois anos, que eu baixei 
essa versão e fiz uso de acordo com o que estava 
colocado? Hoje as grandes empresas têm um problema 
de como garantir e pontuei alguns itens para serem 
verificados no momento que se vai fazer análise de uma 
licença dessas. Pautei no jurídico e no técnico também. 

Outro modelo de licença, o BSD, que é da Berkeley 
Software Distribution, adaptada para vários outros sistemas e impõe poucas 
restrições, relativamente próximas ao domínio público. Leva até o copy center e faz 
quantas cópias você bem entender, permite o uso comercial, que muitas licenças 
colocam restrição. Ou seja, eu posso usar em tela, em house, desenvolver um 
aplicativo aqui para casa, mas eu não posso comercializá-lo. Acontece a mesma coisa 
quando falamos em licença, são os termos hoje de uso dos próprios sites de 
determinados aplicativos quando você faz.

Quem já viu realizar aqueles mashups, por exemplo, com uma solução em cima do 
Google Maps? Eu posso fazer isso ou não? Nós tínhamos um caso interessante. 
Imagina que era uma dessas grandes empresas de telecomunicações que queriam 
fazer todo o mapeamento da rede utilizando o Google Maps. Podia ou não podia junto 
aos seus distribuidores? Ela estava tendo algum benefício ou não? Qual era o melhor 
cenário para adotar? Era melhor fazer um contrato com o Google para continuar 
utilizando ou não? 

E aqui, quais são os riscos em utilizar o software livre? Não sou contra o uso do 
software livre, mas é preciso entender os riscos e mitigá-los. Ao utilizar, coloque no 
seu software uma solução sua, faça testes porque podem existir bugs. Não adianta 
falar que está pronta essa conexão ao banco e simplesmente conectar-se com uma     
Structured Query Language (SQL) utilizando conector e está tudo limpo. Será? Foi 
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testado? Qual a quantidade de usuários que vocês 
possuem? Foi levado ao ambiente de teste? Isso é 
interessante de ser analisado. Podem existir violações 
aos direitos de terceiros. 

Pegamos dois casos do escritório nesse processo de 
análise de licença e havia um pacote que estava sendo 
colocado e dentro dele fazia o uso de outro grupo de 
classes, um pacote, uma licença dentro daquele que era 
um pacote maior. Não sei se era o quem tem no Word ou 
algo parecido, mas vinham vários outros embarcados e 
dentro dele tinha um que contaminava todo o resto e, 
para aquela finalidade, eu não poderia utilizar, porque 
tinha outro aplicativo que vetava. A licença de software 
livre pode não ser recomendada para contratos de 
desenvolvimento de softwares proprietários. Ela não 
obriga que o software derivado também seja disponibilizado sob a mesma licença. 
Por isso, essa análise, tanto técnica, como jurídica é fundamental.

O GNU, que falei, era só a sigla de um dos modelos dessa licença que está passando. 
São inúmeras licenças, mas o importante é sempre fazer uma análise de qual é essa 
licença, qual a finalidade. E este é ponto que todos os advogados batem muito, que a 
internet não é um território sem lei. Nem tudo que está na internet é de domínio 
público. Cuidado, tem sempre as restrições. Por isso que é importante fazer uma 
leitura. Leiam sempre a licença. É importante fazer a leitura da licença. Evita a 
mitigação de risco, evita problemas lá na frente.

É interessante quando você tem pacotes de aplicativos que são feitos por poucos 
profissionais. Isso eu não diria que é comum ou não, estou até um pouco distante. 
Hoje em dia o modelo de contribuição para software livre acabou aumentando em 
mais pessoas engajadas em conseguir desenvolver determinado aplicativo, mas é 
sempre bom dar uma olhada no desenvolvedor. Qual é hoje a principal ferramenta 
para fazer uma análise de um desenvolvedor? Google, buscador. 

A tecnologia propicia a análise e vamos utilizar a nosso favor, buscar referências de 
empresas que utilizam esse pacote. Evitar a reinvenção da roda, o tempo de 
desenvolvimento, a maturidade do software e os testes no ambiente. Existência de 
litígios. Isso você encontra nas principais comarcas em si. As taxas de atualização, as 
atividades e o aprimoramento desses softwares são constantes e hoje não estão 
entrando, mas caindo em desuso. Se ele está caindo em desuso é até bom rever a 
aplicação, porque senão daqui a pouco a sua estará ultrapassada.

Falando um pouco da pirataria, a utilização indevida ou não autorizada dos 
programas de computador. Quem controla isso? Quem controla os nossos 
desenvolvedores que estão embarcando nos nossos aplicativos? Quais são os 
aplicativos que eles estão utilizando? Existem restrições ou não à quantidade de 
usuários? Têm softwares excelentes que têm restrições como a de não utilizar no 
ambiente corporativo, mas somente para atividades acadêmicas ou educacionais e 
em casa. Cópia não autorizada, download sem pagamento ao autor ou ao titular. A 
geração “Y” é a turma que faz os downloads. Baixa tudo e usa alegando que se está na 
rede é domínio público. Mas não é. 

Isso está sujeito a sanções civis e penais e são inúmeros os casos relacionados a 
denúncias. Imagina um incidente, não apenas problemas relacionados ao financeiro, 
como uma multa, mas até para a reputação da instituição. Caso de extorsão é 
bastante comum na internet. O judiciário tem mostrado rigidez contra denúncias 
anônimas, trouxe até uma jurisprudência. 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

que é mais aplicável a software privativo, que você vê a Dataprev: Queria saber mais sobre a questão da 
reputação da empresa, quem usa ou não.alteração do caráter da l icença. Quando o 

desenvolvedor usa um determinado aplicativo e a Dataprev: O que temos de litígio hoje no mercado brasileiro?licença permite a utilização naquele momento e depois 
não mais em outro momento. Como que fica a PPP Advogados: Muita coisa é relacionada à contrafação, 
aplicação que foi desenvolvida? principalmente em um desenvolvedor que sai de uma 

empresa e vai para outra, concorrente ou própria e utiliza PPP Advogados: Qual o impedimento? O que rege é aquilo que levou no pendrive para casa como software aquela data. A data que utilizou aquele aplicativo agora dele. E há situações em que se têm que entrar com naquela versão. É aquela licença. Como comprovar? uma medida judicial, destacar uma perícia, se é Você é a parte interessada hoje. Interessada no quê? contrafação aquilo que está fazendo e assim por diante. Faço buscas na internet e encontro vários outros Hoje, um dos pontos que acaba tendo um volume grande repositórios que têm aquela mesma fonte. Será o é contrafação. É reutilização de coisas que ele fazia na ideal? Ainda não encontrei a demanda, ou seja, não tem empresa para outro cliente, para outro fornecedor. Pode-uma comunidade que desenvolva o software livre que se falar da empresa, do desenvolvedor até nesse modelo mudou a licença e ingressou com uma medida para que privativo e você tem casos em que a pessoa trabalha na todo mundo parasse de usar. Tem esse caso da Google e empresa e muitas vezes tem aquela ideia, aquele período alguns outros assim, mas eles já violaram a própria que aquele profissional tem que ficar fora do mercado. licença. Hoje o desafio é como provar que aquela licença Isso não acontece, é muito difícil falar que aquele pessoal estava no ar. Algumas empresas fazem uma ata que desenvolve fica fora do mercado. E em algumas notarial. Você solicita para o tabelião no cartório gravar situações a pessoa é o know-how, trabalha em uma uma mídia, ele vai atestar nessa ata, relatar na ata que empresa de mercado de capitais ou algo parecido, vai no dia tal ele entrou no repositório oficial, distribuiu e para o mercado e o concorrente direto a contrata, para baixou aqueles arquivos e gravou uma mídia. entender o know-how e para obter todos os con-
hecimentos. Na verdade, ele nem precisa trazer coisas Dataprev: Uma coisa que também lembrei e que pode 
programadas, documentos da empresa, somente o servir é um fiel depositário. Temos em nível global o  
capital humano dele gera um problema. E isso di-Open Source Initiative (OSI). Há inclusive uma análise 
ficilmente se consegue coibir, por mais que as empresas jurídica sobre as licenças. Funcionam como 
fiquem desesperadas e queiram montar ações.depositários. Você pode submeter a sua licença a eles, 

que avaliarão e analisarão se essas licenças estão Dataprev: É o que mais ocorre. É que na verdade você compatíveis com as liberdades, se o software é citou outra coisa que chamou a atenção, fica até a considerado livre e as classificam. Inclusive existem dúvida se isso não corre em segredo de justiça, a licenças que são classificadas como não software livre questão da pirataria. Por exemplo, existe esse ou não código aberto por interferirem em alguma coisa. constrangimento de a empresa ter o seu nome O site é o opensource.org. vinculado à pirataria ou à fiscalização, ser pega em 
situação irregular. Foi pego com cinco mil licenças Dataprev: Você colocou a questão da mitigação dos 
piratas. É uma multa milionária, geralmente a empresa riscos com relação ao uso de software livre. Acho que 
acaba preferindo pagar em silêncio.isso é válido também para softwares privativos, talvez 

até mais. Vale também para software livre, mas acho 
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acompanharmos essas notícias de processos PPP Advogados: Muitas vezes chamamos de esfera 
envolvendo softwares, aqui não ouvimos histórias disso. administrativa uma aliança ou outro fornecedor que 
Mas quando eu estava mais envolvido no tempo do Open vem pra fazer um levantamento. Você permite que seja 
Office, acompanhava muito de perto as ações do jurídico feito? E até para evitar uma exposição, vamos fazer uma 
da Sun no país. E lembro que estávamos com uma análise aqui da rede, identificar se tem algum software 
disputa de marca com uma empresa do Rio de Janeiro do instalado de forma indevida e corrigir o problema.
tipo Open Office e acabou em segredo de justiça. Só sei 

Dataprev: E aqui outro problema que lembro que já disso porque estava envolvido no processo. E fica aquela 
passei foi na questão de marca, registro de software. sensação de que não dá em nada. Eu tenho a impressão 

de que dá, sim. Então fica a preocupação.PPP Advogados: Esse seria um ponto legal a comentar. 
Lembra que vocês comentaram o uso de imagem nos PPP Advogados: É dolorido inclusive o processo de 
aplicativos? Tanto marca quanto imagem, você tem apuração, que é perito, assistente, elaboração de 
todos os direitos autorais relacionados e, se requesitos. Demora meses e custa caro. Muitas vezes 
envolverem pessoas na imagem, vocês têm mais um as empresas não têm recursos para pagar.
direito, que ali é o direito da pessoa que aparece na foto 

Participante não identificado: Voltando à questão de – o direito de imagem. E ocorre que tem alguns bancos 
titularidade do ponto de vista legal e pela experiência do de imagem que vão querer buscar essa foto. Por 
escritório, quando você vai fazer a titularidade dos exemplo, acabo de desenvolver um aplicativo e logo na 
registros, os autores às vezes são uma equipe inteira. entrada coloco uma foto de uma moça. Onde você 
Quando uma equipe inteira, mais de 20 pessoas, pegou essa foto? Peguei em um modelo de licença lá no 
participaram da elaboração e você vai fazer o registro é Flicker. É Creative Commons. É tudo aberto, pode fazer o 
possível elencar uma das pessoas que participou mais que você quiser com a foto. Só que se esqueceu de 
ativamente ou líder da equipe e só registrar o nome dela perguntar para quem aparecia na foto. E ela tem o seu 
e fazer algum termo de cessão para os demais? Há direito de imagem.
algum problema nisso? Desde que todos permitam ou 

Dataprev: E as pessoas também se esquecem da autorizem que só um seja o autor. Ou isso não é correto?
atribuição que tem que ter o nome do autor.

PPP Advogados: O ideal é você colocar todo mundo e 
PPP Advogados: E você gera muito problema com isso. evitar uma discussão. Porque hoje ele topa mas e 
O Google teve problema com o Orkut, com a foto das depois? Se você assinou vai levar até mesmo essa 
pessoas que apareciam e foi preciso mudar. Depois assinatura junto com os documentos do caso para 
alterou o termo de uso para que pudesse utilizar análise formal do Instituto Nacional de Propriedade 
algumas imagens para fazer a propaganda no Industrial (INPI). Você já tem isso no seu contrato de 
aplicativo. Esse é um ponto bom. trabalho. Não é necessário recolher assinatura 

novamente, já é parte da equipe de desenvolvimento, já Dataprev: Esse software do Google que circula pela 
tem o contrato de trabalho. Ele é meu empregado, a cidade andou dando um monte de problemas, porque 
função dele é desenvolver sistemas, faz parte da área apareceram fotos das pessoas e placas dos carros.
de desenvolvimento e é da empresa de titularidade. Ele 

Dataprev: Ainda não cheguei ao ponto que quero é um dos autores legais e é pago para fazer isso.
chegar, que são esses processos que ocorrem à parte 

Dataprev: Você colocou, quando estava fazendo de software em si. Eu quase não escuto os casos aqui no 
referência ao autor, que ele pode se opor a Brasil, mas como não sou advogado vou fazer uma 
determinadas alterações. Queria saber como fica a pergunta de leigo. Pelo que eu entendo, uma vez que as 
questão do titular não poder fazer o que bem entender coisas são solicitadas com segredo de justiça, não 
com o software. Ele vai ter que pedir autorização para o ficamos sabendo. É isso mesmo?
autor em alguns momentos?

PPP Advogados: Eu diria que sim. E na verdade tem que 
PPP Advogados: Tem situações que, se você desvirtua pensar ainda em um agravante. Quando você entra 
a ideia, você tem o objetivo do próprio software que, muitas vezes em uma seara jurídica, para falar sobre 
por exemplo, é um navegador Global Positioning System titularidade e disputa de domínio, muitas vezes os 
(GPS) ou algo parecido. Se você desvirtuar o conceito do softwares ficam suspensos. Você tem uma obrigação 
software em si, acredito que há uma possibilidade e, de não fazer, de não utilizar esse software enquanto se 
sinceramente, eu não vi ainda, não passou na minha resolve a situação. 
mão um autor contestando que o software foi 

Dataprev:  Fora  do  Brasi l  é  muito  comum  desvirtuado. Porque se foi desvirtuado, ele deu um 
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andamento em uma versão dois e está com mais medo 
da empresa que é titular daquele software que está 
mudando de área, do que dele. Mas pode sim. Ele pode 
se opor a qualquer transformação que venha a ocorrer 
no software. Por exemplo, você tem um editor de texto 
e agora não vai mais ser um editor de texto, vai passar a 
ser um editor de imagem. O autor pode, sim, se opor.

Participante não identificado: Na ficha que vem do 
INPI, que tem um termo de cessão de autor, vem um 
formulário falando que ele assina a cessão e permite 
concordar com eventuais e futuras customizações, 
atualizações, evoluções. Então, já passaria para o titular.

PPP Advogados: Na verdade quando ele assina é seu.

Dataprev: Vale destacar que o conhecimento do direito 
autoral pode ser outorgado pelo autor a qualquer 
momento. Se a Dataprev faz o registro no nome de uma 
pessoa e toca o processo, se em momento algum 
ninguém solicitar o reconhecimento dessa autoria, a 
empresa não tem um problema. Teria um problema se 
alguém fizesse a solicitação. Se a análise verificar que o 
reconhecimento desse direito autoral tem validade, o 
adicional do reconhecimento dessa autoria está 
previsto na resolução do INPI. Então não há problema 
algum. Se você registra em nome de um ou de dez e, em 
dado momento, você tem que fazer o ajuste desse 
reconhecimento do direito autoral, ele é extremamente 
simplificado. Ele é um formulário específico que você 
preenche um campo e nesse campo você está fazendo 
acréscimo do reconhecimento do direito e envia para o 
INPI com base em seu protocolo de registro do 
programa. Só para tranquilizar, uma petição específica 
com base na resolução 58 atualizada pela resolução 
201 não é uma questão da proteção porque se você 
também já tem relação contratual, no contrato de 
trabalho está escrito a patrimonialidade, já está 
caracterizada como um bem da Dataprev. E você tem 
uma relação com a questão do reconhecimento da 
autoria de alguém que pode se manifestar. Se ninguém 
se manifestar você não tem problema algum.
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A discussão é muito conveniente. As pessoas puderam esclarecer algumas dúvidas e 
incitar outras. Então, como muitos palestrantes já falaram sobre alguns temas que 
seriam abordados, passarei adiante.

O Trans é o símbolo do software livre. Venho trabalhando com software livre há dez 
anos, com o Open Bit – que vai contar com uma edição de dez anos em Florianópolis. 
Tive contato pela primeira vez em 2001 e acabei me apaixonando pelo tema. É pouco 
explorado porque ainda não é ensinado em faculdades. Aliás, direitos autorais não 
são ministrados em faculdades de Direito, direitos de software tampouco e quem dirá 
software livre. Por interesse geral acabei caindo de paraquedas nesse assunto e cada 
vez mais nos aprofundamos. E vamos descobrindo novas coisas e novas dúvidas.

Costumo fazer uma introdução mostrando uma visão conceituada da internet sair do 
off ciberspace, mostrando todo o fluxo de informações que é transitado na rede 
mesmo através de um software. Os filmes têm trazido alguns conceitos. O Hackers foi 
um dos primeiros a trazer isso. Depois veio Matrix em 1995 e 1999. Hoje em dia, 
temos a Supremacia Hacker que alguns falam de ativistas, outros falam em bandidos. 

Dentro desse contexto, a frase que acredito dar bastante impacto é “o código é a lei.” Foi 
trazida pelo livro Code and Others Laws of Ciberspace, de Lawrence Lessig, ainda sem 
tradução para o português. Trata-se de um jurista norte-americano que teve bastante 
destaque no Brasil. É um código que acaba determinando tudo o que se pode fazer ou não. 

A questão dos jogos eletrônicos até já foi mencionada anteriormente. Se não me 
engano, foi em um dos últimos joguinhos em que foi negociada uma propriedade 
virtual por mais de dois mil dólares. É possível perceber que o software também 
adquiriu essa personificação de uma coisa. Apesar de ser virtual, pode ser negociado 
e acaba estando sujeito também ao contrato de licença que permite ou não que isso 
seja objeto de comercialização. Os carros estão cada vez mais informatizados. Talvez 
os hackers ou os crackers venham invadir os sistemas dos carros e causar acidentes. 
Podem invadir usinas e causar apagões. A arma hoje em dia dos bandidos virtuais 
acaba sendo os próprios softwares e a própria inclusão digital. Acabamos esquecendo 
os avanços da tecnologia e pensando que existem pessoas que estão ficando 
realmente à margem da sociedade porque não têm acesso a esses benefícios do 
software, Microsoft, Linux e etc.

A Constituição Federal tem alguns dispositivos desde 1988 informando que o autor 
tem a prerrogativa sobre o software e sobre os direitos autorais. A própria liberdade 
de expressão também pode ser vista do ponto de vista do software. A função social da 
propriedade intelectual também é considerada hoje em dia.
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No caso mais específico da administração pública, o 
artigo 37 da Constituição lista alguns princípios como 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Isso acaba se chocando, de forma positiva, 
com o desenvolvimento do software livre que vem 
sendo adotado pela administração pública. 

A autonomia tecnológica é bastante importante no 
âmbito do software livre. O software proprietário, por ter 
o código fechado, não permite acesso a essas 
tecnologias ou a como isso foi feito. Não há essa troca de 
experiências entre as empresas ou mesmo as nações. 
Software é um direito autoral produzido por computador. 
Também utilizam a lei dos direitos autorais. Embora não 
se tenha uma lei específica, a Lei n.9.609 explicita que é 
um programa de computador. Nessa definição, fica um 
tanto complicado para os técnicos e juristas entenderem. 

Conforme já falado algumas vezes aqui também a 
proteção independe do registro. O registro pode ser 
realizado de inúmeras formas: por Sedex, por ata 
notarial. As provas da constituição do software como 
direito autoral proprietário, não privativo, no caso 
proprietário, podem ser feitas de toda forma lícita que a 
legislação permitir. Muitas vezes isso é uma 
dificuldade. Por isso se sugere que seja feito o registro 
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 
por uma comodidade – é um registro atributivo e não 
constitutivo. Pode ser discutido depois em juízo. 

O programa de computador é o regime jurídico, o mesmo conferido às obras literárias. 
É interessante observar um software como se fosse um livro. Isso fazia mais sentido 
quando a gente tinha que imprimir o código fonte para registrar no INPI. Eram milhares 
de folhas de papel. O livro era bastante análogo. E há uma proteção natural das 
particularidades nesse caso. Software no Brasil é proteção do autor, questão do Triple. 
(software de gestão financeira), questão da Convenção de Berna que já foi abordada. 
Temos decisões jurídicas a esse respeito, inclusive nos tribunais superiores no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é a mesma aplicação das obras literárias.

Existem softwares sem contrato. Não deveriam existir. O licenciamento é um 
contrato. Caso isso não ocorra como já foi dito, a questão acaba caindo em um 
copyright, no caso dos Estados Unidos. Lá a questão dos direitos autorais se torna 
mais restritiva ainda e obedece aos estritos ditames da lei. 

O artigo 9º da Lei de software fala que o uso do programa de computador será objeto 
de licença – isso se torna, então, importante para quem vai utilizá-lo. As pessoas que 
utilizam o software deveriam ter acesso e entender esses contratos de licença, mas 
eles são cada vez mais complexos, mais difíceis, muitas vezes estão em inglês e são 
difícil de localizar – o que acaba prejudicando a própria cultura das licenças e o 
entendimento de forma em geral.

Vale ressaltar que as licenças abrangem tudo o que for necessário à finalidade das 
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partes, pelo menos de forma ideal. Por que fazemos um contrato? Porque é preciso 
entender o que o cliente quer? O que é interessante é que a gente pode produzir e 
perceber quais são os nossos limites. Então há uma tendência em adotar licenças já 
prontas, modelos de licenças, mas nada impede que, caso se desenvolva uma licença 
específica, ela venha atender aos interesses das partes. O documento fiscal servirá 
para comprovação da regularidade e uso, mas nem sempre acontece. Já se fala no 
caso do usuário final. No caso de uma contratação entre empresas ou entre 
entidades já não é bem o caso. Já é caso de repasse.

É muito comum a confusão entre o contrato de licença e 
o contrato de cessão. No caso da licença, o titular 
resguarda a titularidade. Então permanece com ele a 
autoria, o direito de autoria e ele decide em que 
condição sua obra deverá ser utilizada. Também diz 
respeito a preço, prazo, acesso ao código ou não, 
autorização para criação de obras derivadas ou não. Já 
no de cessão, o titular transfere todos os diretos 
patrimoniais. Ele passa a ser dono desse contrato. Por 
isso, é muito importante essa distinção entre o 
licenciamento e a cessão. Também foi falado hoje sobre 
a questão das patentes de software, parece que há 
certa tendência para o desvirtuamento ou certa 
ampliação no conceito de patenteamento de software. 
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Programas de Computador da Administração Pública.INPI: Principalmente se você pega o escritório 
americano. Tem momentos em que essa tendência vira E do ponto de vista jurídico quais as dificuldades que na verdade uma possível aceitação do patenteamento temos, tendo em vista que boa parte das licenças vêm de software. No Brasil você tem uma demanda nesse de fora e não têm tradução oficial para o português? O sentido, mas de fato não se faz o registro de patente de artigo 156 do Código de Processo Civil fala que em software em si. todos os atos e termos do processo são obrigatórios o 

uso do vernáculo, ou seja, da língua portuguesa.Internet Legal: Caso exista um software dentro de uma 
máquina e esse software faça parte da máquina, a No artigo 157, só poderão ser juntado aos autos máquina pode ser patenteada como um todo. E, por documentos regidos em língua estrangeira, quando sua vez, o software acaba sendo objeto de patentes e acompanhados de versão em vernáculo firmado por acaba se tornando uma invenção patenteada. Quanto tradutores juramentados. O tradutor juramentado não ao licenciamento, o modelo End User License Agreement tem conhecimento em questões técnicas, questões de (Contrato de Licença do Usuário Final) - um dos software e traduzirá a licença talvez pior do que um softwares proprietários mais comuns utilizado pela advogado ou pior que um técnico. E os documentos Microsoft – por exemplo, possui algumas ca- regidos em língua estrangeira serão traduzidos em racterísticas: não fornece o código fonte, é um modelo português para terem efeitos legais no país. Esse talvez proprietário, tem o código fechado, pode ou não exigir seja o principal dispositivo do Código Civil que pagamento por período indeterminado. Seria a praticamente nos obriga a ter uma tradução em ativação da licença. Então você poderia utilizar por português, por pior e mais inadequada que seja. Mesmo trinta dias, caso contrário ele é desativado. Há uma assim se vê várias versões de licença circulando em restrição ao número de máquinas instaladas por inglês ou na língua original.licença. Também já se fala em burlar isso, através de 
máquinas virtuais. Há restrição de produção de obras Lawrence Lessig, conselheiro da GNU Free software 
derivadas ou engenharia reversa, isso é bastante Foundation, resolveu comprar uma briga com Stalin no 
comum. Geralmente isso é proibido no contrato. Brasil, que fez a tradução da GNU GPL, de forma “oficial” 

através do Creative Commons. Isso foi em 2006. Eles Há restrições também do direito de distribuição ou colocam expressamente que é uma tradução não oficial condicionamento a mecanismos específicos. Esse é o em português, não publicada pela GNU Free software modelo tradicional que vem sendo adotado desde a Foundation e não traz os termos de distribuição legal do década de 1980. Aliás, na década de 1980 sofremos um software que usa a GNU GPL. No entanto, esperamos atraso tecnológico. Tínhamos uma reserva de mercado que essa tradução ajude no melhor entendimento da que prejudicou. Ainda bem que estamos saindo disso – GNU GPL em português. É um modelo que acabou sendo com vantagem. Mas tivemos um bom tempo parados usado como licença. Não vejo maiores consequências em uma tentativa de proteção do mercado interno e nisso. A licença nada mais é do que um contrato. Se esse acabamos gerando uma falta de competitividade. O contrato for benéfico entre as partes não há motivo para software livre, então, já passou desse panorama. Essa é denunciá-lo ou discuti-lo judicialmente. a da General Public License – Licença Pública Geral 
(GNU ). Em 2006, foi revisada. Já estamos na versão 3, Qual é o principal motivo da preocupação? Uma 
embora o Brasil ainda discute e adote a versão 2. Uma atuação preventiva. Buscar todas as formas possíveis 
das questões é que ela é intraduzível e imutável. Não de evitar o litígio. E chegando às vias judiciais, vai ter um 
admite alterações. juiz que não entende de tecnologia, vai precisar de um 

perito que talvez não seja experiente no software e a Por isso não autorizam a tradução oficial na GNU. gente vai gerar outros problemas em vez de solucionar Temos um exemplo na França, que é a CCIL, baseada na o problema principal.GNU GPL, mas não é necessariamente compatível. Já 
tivemos várias iniciativas no Brasil, como o Creative E no GPL da Creative Commons são dois. Foi feita uma 
Commons. Houve um grupo de discussão na GPL BR que forma que pode ser lida por pessoas comuns. Outra 
tentou também a tradução, chegou a ser feita uma forma que pode ser lida por advogados. E outra forma 
tradução não oficial. E foi criada uma licença chamada que o código digital pode ser lido por máquinas. Acredito 
de Licença Pública Geral de Programas de Computador. que já deveríamos estar avançando para isso, máquinas 
Acabou evoluindo para Licença Pública Geral de conversam com máquinas e máquinas interpretam 
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licenças e acabam concedendo ou não concedendo funciona a licença desse software.
alguns direitos de forma automática.

PPP Advogados: Até o próprio Linux não quer saber da 
Dataprev: Porque excluíram os advogados do grupo versão 3 do GPL porque foram postos em xeque muitos 
dos humanos? itens que não temos como discutir.

Internet Legal: Porque nós somos abaixo dos humanos Internet Legal: Exatamente. Geralmente eles não 
ou somos sobre-humanos. Falou em advogado é disponibilizam o código fonte. A distribuição é 
sempre sinal de problema. Terra Crime foi o primeiro complicada. O próprio Google talvez seja o melhor 
software licenciado pela GPL da Creative Commons do modelo de nuvem. Todo mundo fala que o Google é 
Brasil que mapeia as áreas de incidência de software livre, adota o software livre, mas ninguém tem 
criminalidade. Logo em seguida saiu o comunicador acesso ao código fonte. Outra questão bastante 
instantâneo através da UOL. Atenção: a UOL não se complicada é o Dual License (Licença Dual), em que se 
responsabiliza por qualquer outra versão programa, pode licenciar de duas formas. Posso colocar a GNU 
baseada no código fonte original. Na época, se discutiu GPL, posso colocar a Lesser General Public License – 
se esse código estava disponível e se o GPL era válido Licença Pública Geral Inferior (LGPL), por exemplo, a   
nesses casos, mas sei que acabou tendo um êxito Mozilla Public License – Licença Pública Mozilla (MPL) ou 
relativo, mas não me lembro se esse comunicador da qualquer outra. Mais do que isso, meta de 
UOL ainda sendo utilizado. licenciamento, em que libero o código fonte e ele é 

redistribuído através de qualquer licença que considere A UOL optou por distribuir livremente o código fonte. O compatível com o meu ponto de vista. E vai se tornar programa é distribuído gratuitamente na expectativa de frágil. Será muito difícil conseguir padronizar tudo isso que seja útil, porém sem nenhuma garantia. A questão e alguns desenvolvedores talvez não concordem.da garantia sempre retorna nessa discussão de 
software livre. Nem mesmo a garantia implícita de Parece uma função interessante, mas é muito difícil 
estabilidade e adequação a finalidade específica. agradar a todos. Não vi nenhum caso. Já existe até uma 
Consulte o texto da licença. Alguns problemas jurídicos licença específica para meta de licenciamento, mas não 
para talvez solucionar algumas dúvidas. Garantia como vi nenhum caso no Brasil. O Rio grande do Sul está 
mencionei é um bem de consumo? Software é adotando no site deles e no AFFERO (Licença de 
considerado um bem de consumo? Se for, cairá no software) que é a GPL B3, que seria o licenciamento mais 
código de defesa do consumidor e a garantia é implícita. adequado para servidores. Justamente quando você 
E teremos que prestar garantias. E discute-se que não. adota para servidor, tem que disponibilizar o código 
É um contrato benéfico. É gratuito e não se teria essa fonte o que normalmente não ocorre. Ou seja, eles 
necessidade de garantia. Não tivemos ainda o teste dos baixam o código fonte, fazem as modificações, rodam, 
tribunais para determinar se isso é aplicável ou não. mas não disponibilizam o código fonte. A GNU GPL 

acaba vindo como uma alternativa para isso. Talvez seja A venda casada do software errado acaba afetando de a primeira utilização pública no Brasil desse formato de modo indireto a licença. Nos Estados Unidos o software licenciamento, porém não tem tradução para português. é parte integrante do hardware – ao contrário do Brasil Talvez em médio prazo isso seja uma barreira.que ainda não tem uma posição definida quanto a isso. 
Já se tentou por várias vezes comprar um notebook, por Leis estaduais. Primeiro o Rio grande do Sul em 2002. 
exemplo, optando em comprar sem o sistema No Paraná tem duas em 2003. Depois Mato grosso do 
operacional ou com o sistema Linux pré-instalado ou Sul, Santa Catarina e Goiás. Então seriam pelo menos 
apenas em CD. Houve algum sucesso nessas iniciativas cinco estados. Todos são muito semelhantes, um 
que não entendem a venda casada, em que o anúncio acabou replicando o outro. Recife é municipal e não 
diz que o software faz parte ou não do software opcional, estadual. A Companhia de Processamento de Dados do 
mas é a da uma questão que está no limbo também. Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) chegou nesse 

ponto por uma decisão política. Optou por não distribuir A versão 3 da GNU GPL discutida em 2006, colocada em novas licenças do Direito como software livre com base prática no mesmo ano, abrangeu agora os Digital Rights no parecer da política deles. Eles colocam que o Direto foi Management – Gestão de Direitos Digitais (DRM) - registrado no Instituto Nacional de Propriedade espécie de trava tecnológica que impede cópias. Isso é Industrial (INPI) como software proprietário. O fato de ser muito mais utilizado em músicas e CDs sem muito registrado no INPI não o torna software proprietário. O sucesso. Por isso se insiste na adoção da versão 2, que fato da Procergs ser uma sociedade de economia mista parece mais adequada, enquanto não chegarmos a uma e desempenhar atividades de natureza econômica maturidade suficiente para entender melhor como 
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trouxe questionamentos quanto a disponibilização do ser. A adoção do software livre é sempre preferencial e 
direito como software livre. E entenderam que se foi publicada no Diário Oficial. Tivemos uns quatro anos 
caracterizaria como renúncia ou evasão de receita e da adoção da LPGAD de 2005 para agora. Eles estão no 
sujeito a improbidade administrativa. Linux. Tínhamos uma versão 2.0 mais compatível com 

a GNU GPL que acabou não sendo adotada, graças à Isso acabou freando várias iniciativas e até então não mudança do Governo. Foi feita uma tradução reversa tínhamos uma posição política consolidada quanto à dela. Eles não gostam que traduzam do inglês para o adoção do software livre. Desde 11/12/2003, a português. Foi traduzida do português para o inglês. disponibilização do Direto como software livre foi Eles acham que não é livre, porque permite somente suspensa. Mudança de governo e novas políticas em circunstâncias normais o que me parece razoável. acabam combatendo as iniciativas dos outros. Não permite a distribuição do código fonte sem os 
binários. E o lapso de permissão termina após 50 anos, Logo em seguida, tivemos a Ação Direta da 
que é o que consta na própria lei do software. E se Inconstitucionalidade, ADI n.30.059, no STF (Supremo 
discute a diminuição disso, até pelo fato da vida útil do Tribunal Federal), em que os democratas entraram com 
software, que deveria ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma ação pedindo a suspensão por evasão de 
mas 50 anos não me parece razoável.competência da lei do Rio Grande do Sul que onera o 

software livre. E conseguiram a suspensão disso como A lei da UDF que se iniciou no Paraná acabou virando medida cautelar. O Instituto Brasileiro de Direito da projeto de lei federal e hoje em dia é incorporado ao Informática(IBDI) entrou também discutir. Não substitutivo do projeto de lei do software livre.sabemos quando isso será julgado e de que forma. Mas 
nos preocupamos que isso acabe atingindo todas as Dataprev: Qual a lei federal que foi convertida? A lei que 
demais iniciativas de software livre. foi aproveitada ou o texto da lei estadual paranaense?

A intenção na época foi entrar como amigo da corte Internet Legal: Ainda não temos lei, por enquanto é 
para tentar discutir uma solução muito mais ágil que projeto de lei.
acabou não tendo. A Companhia de Saneamento do 

Dataprev: Ainda está como PL (projeto de lei) na Paraná  (Sanepar) acabou assumindo de certo modo o Câmara Federal.papel de disseminar o software livre que era do Rio 
Grande do Sul e acabou passando para o Paraná, onde INPI: Essa questão do protocolo de Brasília tem relação 
teve alguns bons momentos. As iniciativas são com a lei estadual indo para a esfera federal? No 
distintas. Acabamos desenvolvendo uma licença sentido da adoção do UDF no âmbito dos órgãos 
própria – a Licença de Programas de Computador da públicos federais?
Administração Pública (LPGAD) justamente por a-

Internet Legal: Acredito mais pelo e-Ping do que pelo quelas questões de não tradução e pela DIN do Rio 
protocolo de Brasília.Grande do Sul. E acabou sendo adotada por Decreto-

Lei para todos os softwares da administração pública. SLTI/MPOG: Protocolo é uma carta de intenções ainda.
Agora mudou o governo e não se sabe em que situação Dataprev: O e-Ping é a nossa Meca. Agora, o e-Ping reza está. Não há um posicionamento firme ou pelo menos que existia até há pouco tempo uma movimentação do claro ou mais transparente do atual governo. Se esse grupo de usuários do BrOffice para imputar a lei do UDF tipo de iniciativa vai continuar ou não. O link que levava estadual buscando atingir dez estados para que essa o texto da licença está quebrado. Temos que tentar passasse automaticamente para lei federal. Chegamos retomar uma conversa com o pessoal e ver como está a três estados aprovados. Só faltam sete.isso. Somos muito criticados pela adoção do LPGAD, 
que tinha que ser GNU GPL – que não é uma licença Internet Legal: Essa lei do UDF foi baseada em uma lei 
livre. Uma das saídas que colocamos aqui foi o artigo 1º do estado de Massachusetts nos Estados Unidos que 
do corpo do decreto, “em casos que envolvam foi a primeira lei mundial. Inclusive, algumas questões 
questões estratégicas e de segurança pública, poderá a surgiram na época do uso da UDF. A questão do tema 
entidade de administração estadual titular do da propriedade intelectual que o pessoal da Free 
programa do computador solicitar à Conselho Estadual software Foundation não gosta. Fomos criticados mais 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações do uma vez pela utilização. Perguntamos qual o outro 
Estado do Paraná (COSIT), mediante requerimento nome e não souberam responder. Então a gente 
fundamental, a utilização de outro formato de licença”. sempre está batendo cabeça com o pessoal por 

questões de ideologia. Isso talvez seja uma demanda Então não era licença obrigatória como nenhuma deve judicial mais interessante e recente que temos de 
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2008. O presidente da Free software Foundation da não só pelo particular, como pela administração pública.
América Latina acabou entrando com um mandado de Também é interessante noticiar o Projeto de Lei segurança em Campinas, porque entendeu que tinha n.15.13 de 2011, bastante recente, que advém de um direito ao acesso aos códigos fontes do programa do do Recursos Educacionais Abertos (REA). Não fala IRPF. Já está há mais de um ano e meio com o relator e propriamente em questões de software, mas de ainda não temos um posicionamento. Foi perdido em licenciamento de obras intelectuais subsidiadas pelos primeira instância – uma sentença totalmente objetos do poder público. Então, pode abranger o estranha que não tinha nada a ver com o objeto da ação software em um futuro próximo, em uma modificação em si. Estamos aguardando o resultado. ou em um substitutivo que venha sofrer em uma das 
Dataprev: É importante entender, nesse caso, que o comissões. O e-Ping é referente a 2011, de 3/12/2010.
software, o licenciamento dele não é GPL, o Imposto de É importante ter em mente a definição do software livre Renda é copyright, mas parte-se do princípio de que e também o padrão aberto na ausência de uma toda regra de negócio é pública. E é um software legislação específica. Essa é uma normativa de desenvolvido para o público. Então, a disponibilidade 17/01/2011 de um software público brasileiro também das fontes é uma briga que ele tem porque todo o específico de software. Exige o registro perante o INPI. entorno é público, livre e acessível. Todo mundo sabe a Adota GPL BR versão 2 do Creative Commons. E tem regra, se quiser basta procurar na internet que encontra. também como característica o modelo de licença 
Agora, um ponto que saliento que me chama a atenção pública de marca, que já prevê a utilização de marcas 
é nosso caso como empresa pública que desenvolve através de uma licença específica para esse fim. O 
software. E nós desenvolvemos inclusive softwares interessante é que é um benefício para a sociedade, o 
com licenças diferentes de copyright. Temos softwares mercado e o cidadão. O software livre tem que ser visto 
d e  G P L  e m  o u t r a s  l i c e n ç a s .  S e  n ó s  n ã o  como um benefício em prol de todos.
acompanharmos adequadamente essas questões de A única lei que há no Brasil hoje é a do processo eletrônico licenciamento teremos um grande problema. O – que fala em programas de código aberto de adoção software do imposto de renda não é livre. Mas nós preferencial. Não existe uma fiscalização efetiva de quem temos softwares livres e a gente pode estar tem utilizado isso. Se os códigos-fonte são dis-desrespeitando. Ele perdeu na primeira instância, pois ponibilizados, qual tipo de licença é utilizada? Na época o juiz não soube administrar. Podemos perder em que fazia parte das comunidades tentei levar o pessoal todas as instâncias por não saber lidar com isso. Só que para essas questões. Ao sensibilizar os juízes e o pessoal a nossa situação é mais agravante do que o IR. É algo do jurídico, você tem algumas vantagens, mas me parece preocupante e assim em várias outras empresas do que não houve muito interesse. Há uma priorização da governo, como o próprio Serviço Federal de padronização ao contrário do que diz a lei. Na prática, Processamento de Dados (Serpro). Eles conseguiram temos vários sistemas diferentes. O advogado tem que recompilar isso também em fontes abertas e aprender a utilizar cada um. Utilizar uma senha diferente. disponibilizaram e não houve nenhuma reação e Tem toda uma dificuldade e curva de aprendizado que acredito que nem deveria haver. nos foi colocada garganta abaixo. É importante que seja 
Diria que é a ação mais importante que temos em observado esse detalhe nos programas de código aberto, 
tramitação, além da ação de inconstitucionalidade. Não seja no GPL ou não. 
tendo nenhuma outra notícia de demanda judicial Em 2006, logo em seguida à lei de processo virtual que envolvendo licenciamento ou mesmo software livre. foi apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça ( CNJ), 
O famoso Projeto de Lei n.2.269 está completando 12 o CNJ afirma que entregará os códigos-fonte, que os 
anos de tramitação na Câmara. Não foi nem para o tribunais também terão autonomia ou poderão 
Senado ainda. Acabou incorporando mais seis projetos apresentar soluções de tecnologia de informação e 
de Lei. Recentemente, teve um substitutivo na Comissão devem seguir algumas orientações como ter o código 
de Ciência e Tecnologia e acabou virando um texto enxuto fonte aberto e permitir sem custo direto a utilização de 
e incluiu também o Projeto de Lei do Paulo Teixeira cópia do software por outros tribunais. Os tribunais 
n.30.708 do UDF. E em março podemos contar com mais podem vir a ser clientes da Dataprev, o que é uma 
um parecer favorável na Comissão de Trabalho. possibilidade. Existe essa tendência. O Tribunal de 

Contas do Paraná também é usuário do software livre. E vamos avançando, aos poucos, para em breve ter uma Eles ressaltam que a Sanepar, na época, divulgou que lei federal sobre o software livre que mudará todo o economizou R$ 127 milhões com isso em licenciamento panorama de licenciamento e de utilização de software, 
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nos últimos três anos (em 2006 também). ou algum outro sistema que venha atender o interesse 
do contratante.A Secretaria de Tecnologia da Informação e o Tribunal 

Regional  do Pará implantaram o BrOffice,  Dataprev: É importante salientar que até 2016 nós 
economizando R$ 500 mil no licenciamento. O BrOffice teremos mais de 50% do software empregado no mundo 
não demanda aquisição de licença de uso – isso gera de origem aberta, Open Source. Então o que acontece? 
economia em todas as áreas de trabalho da capital e Nesse momento toda a contextualização trazida nas 
das áreas administrativas do tribunal. Expandiu a discussões começa a ser efetiva. É importante termos 
subscrição para as áreas do interior também. O Tribunal essa visão para saber lidar com o “boom” que já está 
Regional do Trabalho da Paraíba também adotou o acontecendo deste ano até 2016. Nesses cinco anos, 
software livre e economizou R$ 700 mil (2009). Existe será fundamental a gente se alocar no mercado sob uma 
um panorama favorável para o desenvolvimento disso perspectiva jurídica para poder se encaixar. Porque é 
e menos questionamentos do ponto de vista jurídico, fato: o mercado está aí. Não conseguimos atender ao 
apesar dessas dificuldades advindas da tradução, cliente. O cliente busca alternativa e geralmente as 
principalmente por não termos tido ainda validação alternativas são livres. E daí a gente precisa entender 
judicial desse tipo de licença. toda a nova logística jurídica que acompanha a questão 

do desenvolvimento de software.E já nas conclusões, a informação aqui é fundamental, 
prevista na Constituição Federal. Naquela ação que Internet Legal: Talvez tenha trazido mais dúvidas do 
noticiei foram utilizados muitos argumentos com base que soluções, mas acho que é natural nesse tipo de 
na Constituição Federal, em uma interpretação mais coisa. Como advogado, muitas vezes, não se observa as 
ampla que favorece a adoção do software livre como questões técnicas ou não se tem essa visão técnica que 
uma questão de soberania e de economia. O software é é necessária para esse feedback. Sobre a questão viral 
definido pelo modelo de licenciamento – isso é da GPL, uma vez que adotam, são obrigados também a 
bastante importante. Ele é proprietário se tem um tipo distribuir os binários em GPL. Muitas empresas acabam 
de licenciamento. Ele é livre se tem outro tipo. É aberto adotando a ALGPL porque ela não tem essa restrição. 
se tem ainda outro tipo. Então é um modelo de Pode vincular-se a softwares proprietários. É muito 
contratação, um modelo de licenciamento que define o interessante entender esse panorama das licenças para 
tipo de software. Há uma tendência de adoção de ver quais as licenças que podem ser adotadas. O 
padrões aberto UDF como já mencionei, que é algo que importante é adotar algo que satisfaça e que possam 
vem crescendo e também a adoção de políticas cumprir o esperado.
públicas que, na verdade,  já existe.

Não se deve confundir as políticas públicas com políticas 
governamentais ou de governo. Não deve ser objeto de 
um partido ou de uma época, mas, sim, algo que seja 
alimentado e visto como algo positivo em prol da 
população como um todo. Maior participação popular na 
fiscalização, na adoção e na aceitação dessa adoção se 
traduz em maior transparência. Assim teremos bons 
argumentos para a adoção do software livre. A 
Dataprev, é uma empresa de caráter público e boa parte 
dos seus clientes também são entidades públicas, 
acredito que não terá maiores dificuldades nisso. O mais 
difícil realmente seria montar um repositório de 
licenças. Ver então quais as licenças, quais as bibliotecas 
seriam mais interessantes para adotar E não 
simplesmente abraçar todo tipo de licenciamento.

Como sugestão, temos que ver quais as bibliotecas 
mais compatíveis ou mais benéficas ou ainda mais 
acessíveis para dar preferência. Estudar melhor essas 
licenças. Licenças que não tiverem versão em 
português, que sejam traduzidas talvez por vocês. E 
isso terá que ter uma versão em português. Nada contra 
a adoção do modelo proprietário, ou do modelo misto 
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Vou trazer um pouco a experiência do Ministério do 
Planejamento com relação ao software público. Há dois 
anos, o órgão passou a receber muitos convites para 
falar sobre os aspectos jurídicos que cercam a 
experiência. As solicitações ocorrem até mesmo pelos 
resultados já alcançados.

Primeiramente gostaria de ressaltar a importância da 
distinção entre os debates relacionados às questões 
técnicas e às jurídicas. É preciso tomar cuidado para não 
ter contaminação de um lado para o outro. Já participei 
de muitos debates com a comunidade. Tem uma 
garotada boa tecnicamente, mas que desconhece 
completamente os aspectos jurídicos e acha que tudo é 
possível. E o pior, acha que o governo pode fazer tudo o que quer.

E é uma abordagem mais perigosa quando a gente traz à tona a questão da Receita 
Federal, do Imposto de Renda. Acho que tem alguns aspectos importantes. Mas 
outros são arriscados. Isso porque existem códigos dos quais, na minha visão, o 
poder público não pode abrir mão. E é preocupante também por conta da barreira do 
sigilo da administração pública – daquilo que é da segurança da administração 
pública e do que tem que proteger. O limite tem que ser muito bem discutido. Caso 
contrário, avançamos em elementos que estão um pouco fora do contexto. 

Quando se aborda a questão do bug e a maturidade da empresa, a prioridade deveria 
ser a preocupação com software. Há cerca de vinte anos, quando se tinha 
oportunidade de diligenciamento em uma contratação – que depois caiu por 
recomendações dos órgãos de controle, revisões da lei de contratação – já havia toda 
a prática de conversar com o dono da empresa, visitá-la e conversar com os clientes. 
Tinha toda uma preocupação para poder fazer a defesa de contratação.

Então, se você fala do mundo do software, se é livre, se é aberto, se é BSD, isso é o que 
chamo de tipificações. Você tem uma tipificação do software. 

Foi na Dataprev que construímos o modelo de software público. Foram oito reuniões 
exaustivas com advogados da Dataprev, do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI) e do Ministério do Planejamento há sete anos. O modelo do software 
público cresceu demais. Hoje é um portal que tem mais de 120 mil pessoas. Os 
softwares são usados no Brasil inteiro e fora dele. Quer dizer, é um caso de sucesso 
inegável, já ganhamos quatro prêmios, somos finalistas do Prêmio de Inovação.

Mas quando assisto debates fico pensando o que mudou. A lei não mudou. É a 
mesma. As interpretações também não mudaram muito pelo que vimos com os 
especialistas. Na verdade, o que temos hoje é um grande respaldo legal, um grande 
amparo legal para poder tomar a decisão de qual caminho seguir, e fujo um pouco da 
abordagem que foi colocada aqui. Não sou advogado para poder falar sobre o 
assunto, mas a minha percepção é que temos problemas na legislação. A legislação 
está diante da internet, do impacto da internet.

Os Aspectos Legais do Software Público: Experiência 
Brasileira

Corinto Meffe¹
Ministério do Planejamento
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A legislação tem que ser repensada. Mas o nosso modelo – pioneiro e avançado – 
usou essa legislação mais antiga. Tudo o que foi abordado aqui está na lei. Não dá 
para fugir dessa estrutura. E como isso está previsto em lei, acho que a discussão 
central para a Dataprev é olhar o software como um ativo em que o registro do 
licenciamento faz parte da forma que você quer gerenciar esse ativo. E qual a melhor 
forma de gerenciar o ativo? Essa é a importância do debate. Não é o aspecto legal. Do 
ponto de vista legal, basta registrar tudo como copyright. 

Buscamos todas as brechas legais que aconteceram aos outros e criamos novas 
brechas, mas tentamos tratar as brechas anteriores. O caso do Rio Grande do Sul foi 
um deles. Eles usam o registro no INPI como um modo de defesa. A legislação é muito 
clara quanto a isso. Quando você não define o modelo de 
licença ele é um copyright. Então, se não é previamente 
definido ele pertence única e exclusivamente àquele que 
o registra. Ou do ponto de vista patrimonial ou do ponto 
de vista do direito autoral, quando o autor também foi o 
patrimonialista daquela solução.

Todos os modelos de licença foram criados com base no 
copyright. Vocês podem estudar todos os casos de 
licenciamento, eles olham o copyright e a partir dele vão 
criando sustentações para criar o seu modelo. Não é a 
toa que todos esses modelos solicitam que em cima dos 
arquivos, ou seja, dentro do próprio código, você explicite 
qual o seu modelo de licença. Porque ao explicitar dentro 
do próprio código, você está deixando claro qual é a sua 
intenção como autor. Então é por isso que todas as formas de licenças que existem, 
eles usam o próprio código para evitar essa confusão de que estou registrando um 
código sem nenhum tipo de demonstração de intenção e de nenhum outro elemento 
que venha ali junto. 

Você pode ter a licença junto com seu código, isso não tem problema algum. Isso pode 
fazer parte, desde que deixe claro na estrutura. Essa alteração que foi adotada por 
esses modelos de licença serve para demonstrar ao usuário a intencionalidade do 
desenvolvedor original. Quando o direito não demonstrou qual era o seu modelo de 
licenciamento, há uma interpretação de que seria um copyright, digamos, tradicional, 
que não é correto isso, mas seria um copyright. Porque nós seguimos a lei? Porque 
primeiro a lei nos protege enquanto governo. E todo mundo fala que se trata do único 
modelo no Brasil que incentiva o registro no INPI. Se o INPI fizer um estudo, tenho 
certeza que nós aumentamos o registro de softwares, principalmente por causa do 
setor público, por conta do modelo do software público. O registro é fundamental. 

Usamos o registro em uma ótica invertida – e isso é que é interessante. Porque 
quando ele é opcional do ponto de vista da lei, no nosso caso, usamos o registro para 
proteger a intenção do desenvolvedor original das intempéries de percurso. Quando 
você muda uma autoridade, o que ocorreu no Rio Grande do Sul, a brecha legal é 
aproveitada para destituir o modelo. No nosso caso, fazemos o registro no INPI com o 
cabeçalho da licença junto, caso mude aquele dirigente. É o caso da Dataprev. A 
Cacique já passou por quatro ou cinco presidentes diferentes e nenhum deles teve a 
intenção ou demonstrou intenção de fazer uma reversão do modelo de 
licenciamento. E se ele o fizer, não poderá fazer em cima de toda a estrutura que está 
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em cima do portal do software público. Porque olhamos o s  como um bem 

público, um benefício a ser levado à sociedade.

A novidade é que temos o modelo que foi desenvolvido a partir da definição de bem 

público. O que viabiliza a defesa de que o software é um bem passível de se tornar um 

bem público. É importante fazer um parêntese aqui: vários bens intelectuais e bens 

que vem da internet têm uma dificuldade de caracterização, categorização e 

classificação dentro da estrutura normativa e são bens muito recentes. Por exemplo, 

se quiser ver isso desdobrado dentro da contabilidade: é muito difícil hoje dizer quanto 

será o gasto com licença de software na Administração Pública Federal. Porque a 

contabilidade não está preparada para isso. Inclusive os órgãos do planejamento 

estão fazendo uma revisão do plano de contabilidade para poder identificar o que eu 

desenvolvo e o que eu compro de licença, o que eu gasto com treinamento.

Temos dificuldade de ver isso hoje. E ela se dá porque lá em cima há baixos níveis de 

classificação, de categorização do bem software perante a Administração Pública. A 

orientação dada pela Fundação Getúlio Vargas quando começamos o projeto foi a de 

criar o modelo. Porque se no futuro alguém for discutir o papel do software dentro da 

Administração Pública Federal seremos questionados.

A percepção hoje é que existe um modelo que tem avançado na administração e ele 

ficou retratado na N01 – que é muito recente para comprovar a maturidade. Antes de 

fazer a própria instituição da N01. Isso também foi uma orientação da Fundação 

Getúlio Vargas. Na hora em que um órgão de controle, Ministério Público ou alguém 

que se sinta afetado pelo modelo fizer um questionamento e esse questionamento 

vier a derrubar o modelo, derruba-se o modelo inteiro. Não façam isso com 

oftware
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antecipação, aguardem a maturidade. Nós aguardamos a maturidade e inserimos na 
normativa essa linha de defesa. Os bens públicos são aqueles de qualquer natureza e 
qualquer título que pertençam às pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, já 
são vocacionadas a administração direta e indireta autárquica e fundacional, porque 
são regidas pelo nosso sistema de administração de recursos de informação e, agora, 
de tecnologia da informação com a recente publicação do decreto.

Isso não interfere no nosso processo de disponibilização, porque na instrução 
normativa a gente deixou muito claro que aquelas entidades que queiram participar 
do modelo fazem um termo de compromisso. A Dataprev não fez isso porque todos 
seus softwares são anteriores a N01, mas aquelas instituições, que agora estão 
aderindo, fazem um termo de compromisso com a Administração Pública Federal, já 
o software pode ser tratado como um bem público. Ele pode ser ofertado como uma 
prestação de serviço para a sociedade. E, a partir dessa prestação de serviço, exerce 
um direito em cima do bem software. Trata-se do grande avanço que o Brasil 
conseguiu em relação aos outros países. Isso tem uma relação muito forte com o que 
eu comentei anteriormente. Eu acho que a Dataprev precisa ter uma decisão política 
de gestão do ativo software.

O conceito de bem público abrange tudo aquilo que tem valor econômico ou moral e 
seja suscetível de proteção jurídica. O software é um bem que pode ser suscetível. 
Aliás, toda a discussão aqui passou pelo escopo jurídico. Então está mais do que 
comprovado. E discutimos uma coisa muito interessante: na legislação, a questão da 
transferência é um direito que ocorre sobre o software.

Do ponto de vista dos direitos morais do autor, você não consegue transferir o que é 
sempre dele, é inalienável. Isso não recai na Lei n.9.609/1998 e, sim, na Lei 
n.9.610/1998. A lei n.9.609/1998 é muito clara, aquilo que não é tratado pela Lei do 
software, é tratado na Lei do Direito Autoral. E muita gente confunde. Então, antes de 
ter a preocupação de entrar na tipificação do contrato, a lei n.9.610/1998 vai resolver 
grande parte dos nossos problemas em torno do mundo software.

No código civil brasileiro, são públicos os bens de domínio nacional, pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, somos nós. Todos os outros bens 
são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertença. Aqui tem uma questão na 
legislação que é importante, que recai na Dataprev e no Serpro e na Companhia de 
Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), que é a relação 
com a atividade econômica. Foi o que a Procergs usou trazendo os dois nomes: 

Fórum de TIC Dataprev 49Registro e Licenciamento de software

Corinto Meffe

Os Aspectos Legais do Software Público: Experiência Brasileira



renúncia ou evasão de receita. Isso é quando você faz uma leitura a partir de um 
modelo que trabalha em cima do software. Então, é lógico, se licencia o software e 
sobrevive do licenciamento do software, vai ter evasão ou renúncia de receita. Agora, 
se presta serviço em cima do software, isso não é uma verdade. Porque não vai ser o 
modelo de licença que vai interferir na sua receita. Vai ser a forma que você estrutura 
a sua prestação de serviço. Tem que ficar claro que é uma ambiguidade. 

E é óbvio que as empresas públicas, e como a questão da atividade econômica está 
ligada a sobrevivência da empresa, também tem que prestar contas ao cidadão, 
dizendo o que é rentável. E se você tem o modelo que pode aparentar que a empresa 
está perdendo receita, isso realmente traz uma ambiguidade prejudicial à adoção do 
modelo A, B ou C. Mas, atualmente, isso está completamente superado. Você 
consegue fazer a defesa pelo caminho A, mas também consegue fazer a defesa por 
um caminho B ou C. 

É uma discussão inócua. Se você tem um modelo de negócio que está avançando em 
cima de alguém, você está tirando do outro. Isso é matematicamente comprovado. 
Não é isso que é o importante. E eu remeto de novo à questão econômica. A Dataprev 
tem que ter clareza no que vai interessar a ela. Porque pode interessar que haja 
colaboração e compartilhamento. Onde tem compartilhamento e colaboração a 
empresa tem que saber ganhar dinheiro em cima disso. Minha percepção, desde que 
vi o Cacique liberado é que, a Dataprev não sabe ganhar dinheiro em cima de 
prestação de serviço de software  desenvolvido por ela – o que é uma pena. Considero 
uma perda de oportunidade fantasmagórica. Eu lembro em 2005 quando soltamos o 
Cacique. A primeira ligação que eu recebi foi do governo do Mato Grosso, que queria 
instalar o Cacique em todo o estado. E a Dataprev não estava preparada para isso.

Isso significa que a empresa se não está preparada para trabalhar com outro modelo 
de negócio. E isso obviamente se reflete nos outros modelos de negócio, que é onde a 
empresa sabe atuar. Isso é natural, também não vejo nenhum problema, mas o que é 
rico hoje é poder trabalhar com essa combinação. 

Em alguns lugares, será interessante resguardar o ativo. Já em outros, não valerá a 
pena. Se você trabalha com modelo de licenciamento que está compartilhando com o 
cliente, pode subir um nível na sua estrutura. O software hoje agrega muita 
inteligência. Não é preciso ficar apegado ao código. Se começa a trabalhar em um 
nível que tem uma comunidade atuando contigo, ou até empresas menores, mas 
você cumpre uma função de ter um olhar sistêmico daquela estrutura, o que virá para 
o seu cliente é algo que agregue. 

Estamos atrás de sistema de informação e de inteligência. E ajuda muito fazer 
sistema de inteligência para pulverizar o conhecimento. Ao pulverizar capacidades, se 
tem um conjunto de atores trabalhando contigo. E é essa a análise que a empresa tem 
que fazer. Não é se apegar se está no contrato ou não. O olhar sobre o software tem 
que ser estratégico onde será melhor utilizado e onde vai gerar mais oportunidade. 
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Oportunidade não é só do ponto de vista financeiro. A oportunidade, às vezes, é pela 
sobrevivência do sistema. É inegável para quem conhece o sistema estruturante. E 
hoje estamos atuando dentro do planejamento. Os sistemas estruturantes 
continuam rodando em grande parte dentro de empresas de grande porte e dando 
certo. O propósito é como sair dele e, ao mesmo tempo, trabalhar com outros 
agentes. Hoje, esses modelos de compartilhamento e colaboração ajudam demais. E 
ninguém melhor do que a estrutura pública para ser fiel fiduciário. 

Não se faz ata notarial e carta registrada, porque perante o registro do INPI é prova 
fraca. Em conversa com o presidente do órgão foi pedido um caminho mais bacana 
para o software público. Já que há a fé pública e uma legislação. A resposta do INPI foi 
que não abriria o caminho e que a recomendação era a de que fossem seguidas as 
resoluções. E assim foi feito. Não conseguimos negociar porque o software público hoje 
é um selo – espécie de selo de qualidade, comprovação e garantia. Foi possível agregar 
elementos que não tínhamos antes, e as empresas públicas tem vocação para isso. 

Como você faz a ligação com seu cliente? Como você faz a ligação com a Previdência e 
com os outros clientes? Eles vão olhar para a Dataprev e falar assim: "esse cara aqui é 
melhor para nos dizer se é esse código, porque aquele outro ali está contratando para 
a fábrica de software". É trabalho para chão de fábrica, mas esse aqui eu olho a olho e 
ele entende a minha linguagem e conhece o meu negócio. Então, é esse cara aqui que 
pode dizer se essa tecnologia é boa. 

Nesse contexto, a Dataprev tem o olhar sobre o ativo. Ela sabe se será bom para o 
cliente. Ainda cumpre o papel de ser o teor técnico e de ser o caráter orientativo do 
cliente, se vale adotar mais o modelo A ou o modelo B ou o modelo C de licença. Você 
vai dizer para ele qual caminho deve seguir e por que, se tal caminho deve se 
preocupar com segurança, com sigilo. 

Agora, olhando o mercado, há muitos trabalhos realizados hoje na rede que não são 
contabilizados. Como por exemplo, o portal cujo software foi desenvolvido pela 
Fujitsu e Petrobras – para sair daquela história de que software público é caridade. 
Estamos falando de uma das maiores multinacionais do mundo e a maior empresa 
brasileira que desenvolve código do modelo de software público. Foi o momento 
oportuno para que se demonstrasse capacidade de investimento, e eles escolheram 
o modelo não foi só porque eles queriam independência tecnológica.

E é muito chato para o gestor de TI ter que ficar respondendo a A, B, C ou D enquanto 
pensa no sistema em si. A Fujitsu contratou a Projeto de Serviços de Engenharia 
(Proseng) e lançou o desafio de responder tudo o que está acontecendo dentro do 
portal do software público. Vejam o papel que a Dataprev pode cumprir quando pega 
ações que são totalmente descentralizadas. Pegando um exemplo do INSS. “Você 
quer fazer isso aqui para 50 lugares que são diferentes? Faça”. Eu respondo a todos 
eles, porque tenho competência e inteligência para responder. Isso é pago e não é 
crime isso ser pago. Essa confusão precisa ser eliminada de vez, tanto que eu não uso 
o termo gratuidade. Esse termo me deixa irritado. 

Você tem a possibilidade de acessar o código fonte. Uma licença te garante isso 
porque software é software. Licença é modelo de permissão que você tem de acesso a 
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aquela estrutura de código. Você faz o 
Licença de Usuário Final (EULA), o Digital Rights Management – Gestão de Direitos 
Digitais (DRM) e possui 300 tipos de licenças diferentes. Isso aqui é técnico, está 
dentro da licença porque quero ter algum benefício em cima da estrutura. Não se 
pode confundir esses elementos. Caso contrário, se mistura a discussão e isso dá um 
viés equivocado para a empresa. A instituição tem que ter claro que software é 
software e a partir do software tenho “n” estratégias. Essas estratégias vão ser 
diferenciadas para cada aplicativo dentro da minha estrutura na Previdência Social.

Em termos gerais, um bem público é de uso comum, tal como a rua, a praça. O 
problema é que, na verdade, a discussão extrapola o modelo de propriedade. Uma 
discussão de modelo de propriedade na altura do campeonato ia ser extremamente 
desvantajosa. Tanto que, se repararem, tem teórico escrevendo sobre a propriedade 
comum. Assim como na língua portuguesa, comum de dois gêneros, sobrecomum, é 
a mesma lógica: é uma propriedade que é privada e pública ao mesmo tempo. Isso vai 
acontecer com o futuro. Vocês verão os advogados falando várias vezes que o código 
foi desenvolvido em tal lugar. Quando se está em casa, ele é particular. Quando ele 
está dentro de uma estrutura A, B ou C, ele responde a uma empresa. 

Ele pode responder a uma empresa privada ou pública. Quando está na 
administração direta é funcionário público, mas aquela mesma pessoa que faz uma 
atividade dentro de uma estrutura faz outra atividade dentro de outra estrutura. E a 
empresa tem que se preparar para receber essas contribuições. Quem quer olhar na 
tecnologia da informação outra tecnologia da informação, tem que olhar além das 
paredes ou vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Não vai conseguir mudar 
porque é nessa interação que surgem outros atores. Não tem mais aquilo de dizer 
que o projeto é muito legal e que gostam muito do profissional. A empresa tem que 
estar preparada para responder a essa pessoa. Se não, ele vai contribuir com outra 
organização, que vai reconhecer a colaboração. 

A estrutura tem que estar muito clara e desapegada. E é o olhar que nós temos de que 
o software tem que ser tratado como um bem público. Não cabe discussão nesse 
momento e acho que não seria oportuna. Mas já viram pela criação da licença pública 
de marca que não temos problema algum em avançar em cima de outros 
componentes intangíveis que fazem parte da composição do software. É claro que 
nesse momento a nossa defesa é um bem público de uso comum.

Algumas legislações foram abordadas aqui, mas falarei mais um pouco das duas. Sempre 
que pensamos em software, temos que pensar na lei do direito autoral, na lei do software 
e na resolução do INPI. Está cargo do executivo atribuir qual instituição que vai cuidar da 
aplicação da lei do software. Tem muita gente que questiona por que é A, B ou C. É porque 
está na lei. A lei n.9.609/1998. 

A atribuição e a competência dirão como vai funcionar esse jogo. Tem a questão do 
direito civil que vocês viram muito claramente. Direito do consumidor é da 
Constituição Federal e temos que considerar isso tudo. Como eu não sou advogado, eu 
uso a estrutura da lei para não haver problemas de interpretação. Direito autoral no 
título dois, as obras intelectuais, ele trata da autoria das obras intelectuais e o autor é a 
pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica. Por que tenho que ir atrás 
do nome de quem desenvolveu? Porque tem que ficar no contrato a quem pertence.

End-user License Agreement – Contrato de 
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obra em algum meio e tem um ato comprobatório é INIPI: Em termos de pedido de registro no INPI, o que ele 
possível recorrer. Porque diferente da ramificação da vai exigir: o titular e, caso seja uma pessoa diferente, 
propriedade intelectual que vai reger a propriedade apenas o contrato, por causa do artigo 4.
industrial, o reconhecimento aqui é no ato. Essa é uma 

Ministério do Planejamento: Daí que surge a dúvida diferença muito importante. Ao criar uma marca, você vai 
sobre a quem pertence. É de A ou de B? Esse artigo é um ver que o seu procedimento de criação vai requerer um 
artigo central? conjunto de consultas prévias. Ele não pode autorizar o 

uso daquela marca de imediato. Então ele tem que fazer INPI: Na ausência de contrato, sendo de pessoas 
o reconhecimento se na sociedade já existe alguma diferentes, seria a cessão de direitos patrimoniais.
marca semelhante. 

Ministério do Planejamento: Um documento que o 
INPI: Enquanto a marca não se transforma em um autor assina outorgando. E você tem ainda outro 
registro, o pedido não se transforma em um registro. problema. Mesmo assim há muitos casos na justiça que 
Você tem uma expectativa de direito e só.o autor diz que foi obrigado a assinar. Foi coagido. 

Devemos evitar esse constrangimento futuro. E tudo Ministério do Planejamento: Da questão patrimonial e 
isso só acontece quando tem economicidade. O ganho de sua duração, cabe ao autor o direito exclusivo de 
não comercial gera muito pouco atrito. E quando ganha utilizar, fluir e dispor da obra literária, artística ou 
economicidade isso não é à toa, não há nenhum mal científica. Fica muito claro que, se não existe a relação da 
nisso. Quero deixar claro que é natural que, quando você patrimonialidade, é apenas o autor que define como fica 
fecha um contrato de R$ 1 milhão de reais, está o futuro da obra. 
pensando na renovação desse contrato daqui a um ano. 

Temos inúmeras formas para atuar com o software. Para Todo mundo gosta de ganhar na loteria uma vez por ano. 
exemplificar recorro à apresentação feita pelo Object  É da natureza do negócio buscar renovação do contrato. 
Web – consórcio empresarial que funciona na Europa. Não é à toa que surjem elementos que tendem a 
Eles hoje estão atuando em conjunto com um grupo comprovar a intenção daquele desenvolvedor original, se 
chinês e criaram OW2. Criaram uma plataforma e ele vai seguir o caminho do software livre ou não.
trabalham muito com e Free BSD, um modelo 

E o que é pior: usar a sua prerrogativa de ser o autor do empresarial em que a qualquer momento alguém pode 
software para esconder uma parte do código e passar a fechar o código. Isso já é um acordo prévio entre eles. Na 
adotar a prática do software “mais ou menos” livre – licença BSD, eles utilizam essa estrutura porque, se em 
também uma prática muito conhecida, de usar a sua algum momento eles quiserem fechar o código, eles 
prerrogativa de autor ou de patrimonialista, deter a podem fechar. E eles fazem o investimento coletivo. 
patrimonialidade e mudar o curso do rio. Um detalhe 

As empresas criam uma plataforma de produção e a importante: somente o desenvolvedor original, 
partir daquela plataforma cada um toma a sua decisão representado pelo autor ou por quem detém o 
na sua relação comercial ou técnica. Percebam que é patrimônio, pode fazer isso. É um modelo que muitas 
possível atuar em um nível individual, trabalhar com vezes não é perverso, já que também coloca alguns 
associação de indivíduos e com consórcio. Isso é uma poderes em cima do desenvolvedor original, que pode 
prática cada vez mais presente. E fomos mais ousados e perder esse domínio ao longo do tempo.
dissemos que, na nossa visão, tem uma quarta geração 

A lei do direito autoral regula os direitos autorais. Mas que é a do software público, que é onde, na verdade, você 
olha só que interessante. O artigo 7º fala que programa faz uma preservação do ecossistema.
de computador é considerado uma obra intelectual. Mais 

Uma diferença muito importante no modelo que criamos abaixo diz que os programas de computador são objetos 
é que há uma preocupação com o ecossistema, tentando de legislação específica. Então, é por isso que temos que 
equil ibrar  forças em uma estrutura que é  tomar o cuidado com as duas legislações. O registro das 
completamente diferente. Da noite para o dia um obras intelectuais já foi dito. A proteção dos direitos que 
ofertante pode ficar empoderado, como também um trata a lei depende de registro. 
usuário pode ficar empoderado. Esse é um tipo de 

Enquanto é um projeto, enquanto ela é um ato criativo, modelo que consegue fortalecer qualquer um que esteja 
enquanto ela é uma ideia, a lei é muito clara, a lei não dentro da estrutura. É lógico que a licença é uma 
protege isso. Mas quando você consegue traduzir essa estrutura que empodera de imediato o ofertante. Por 
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isso que a gente já fala que a discussão é sobre licença e caráter do bem público para o software. Porque ele está 
não porque usamos a licença livre no nosso modelo. É cumprindo outra missão que é muito maior. Uma pessoa, 
porque a discussão da licença é pequena quando você além de ter mudado a atuação para consultor, no final do 
olha a capacidade de um ecossistema de produção do processo usufruiu do modelo e superou. Conseguiu ser 
software. Ele é muito maior do que a licença. A licença é consultor do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
um enésimo disso,  é  a  nanotecnologia  do Desenvolvimento) e como consultor não tinha mais 
desenvolvimento colaborativo. muita relação com o Cacique. Assim ele fez uma solução 

e disponibilizou no próprio modelo. Na verdade, a adoção do modelo licencial tem que ser a 
partir da leitura que faz do seu bem e pelo conjunto de Não se pode limitar à experiência do software público. A 
oportunidades que ele pode trazer. O software hoje está visão precisa ser mais ampla. A discussão é sobre 
difuso. Ao mesmo tempo em que a Dataprev, por registro de licença. É preciso considerar a estrutura do 
exemplo, como ofertante do Cacique, colocou uma ecossistema. Cabe fazer esse estudo porque temos um 
ferramenta para o público. O público devolveu coisas problema na área de ativos intangíveis, que é o baixo 
para a Dataprev que fez que ela adotasse um pouco mais nível de contabilização. Se a Petrobras descobre a 
a ferramenta. Poderia adotar mais ainda. Talvez até reserva do pré-sal, isso aumenta a ação dela. Se a 
estivesse contratando a mesma solução proprietária de Dataprev começa a fazer um grande sistema para a 
outra empresa, se não fosse isso. Previdência isso não muda absolutamente nada. Isso é 

um ativo gigantesco. Quanto vai valer esse software Veja que é uma decisão simples dar outros retornos para daqui a cinco anos? a empresa porque o Cacique dá muito marketing positivo. 
Mas não é isso. O marketing positivo é pobre perto do que A Dataprev, o Serpro e todas as empresas que são 
a estrutura pode oferecer. A gente pode, por exemplo, influenciadas por isso precisam discutir como isso é 
realizar um projeto de inventariar o governo federal todo. apropriado para a empresa. software é riqueza. Quanto 
O governo tem uma ferramenta e ele próprio não vale o sistema da Previdência hoje? Talvez tenha um 
consegue fazer seu inventário. O problema está em valor quase da estrutura física da empresa, mas ele não 
como se olha o ecossistema. O fornecedor não olha está contabilizado devidamente. O debate ficou muito no 
como oportunidade; o beneficiário não olha que pode tópico do jurídico, do que é importante, do que é 
contratar de um modelo diferente. E você usa isso de fundamental, mas isso está na lei. A Dataprev tem know-
uma forma que o modelo te ajuda a avançar. how suficiente. A leitura tem que mudar.

O modelo sobrevive porque é bom. Mas se em algum Tudo pertence ao cliente e não interessa a quem 
momento uma das pernas estiver capenga ele morre, porque pertença porque estará em um código de baixo nível. É 
o cliente pode ir para outro lugar. E se alguns elementos do melhor dar flexibilidade para o cliente e se tornar um 
ecossistema começam a ir embora, o ecossistema morre. O grande prestador de serviço estratégico. A própria 
software é um dos tipos de bem com a capacidade incrível de Dataprev já decidiu algumas vezes e a Previdência já 
sustentação em cima do ecossistema. É um dos poucos decidiu com o Siprev.
bens que dá essa possibilidade.

Dataprev: No início desse processo, deste fórum, eu 
Dataprev: Em relação ao Cacique, especificamente, não tinha um grau de responsabilidade junto com o Cláudio e 
sei a sua visão, mas a minha é a de que hoje ele é o Renato Agostinho. O assunto começou a aparecer, 
autossustentável. Inclusive nessa questão do então nos levantamos e  fomentamos para que fosse 
ecossistema, do empoderamento. Depois de uma executado. Mas a razão que me levou a isso foi 
palestra, fui abordado por uma pessoa que perguntou se exatamente uma experiência que eu tive junto com o 
eu era da Dataprev. E agradeceu pela liberação do Cacique. grupo Dados Abertos. Na hora que terminamos a página, 
Fui procurar saber qual era a história dele com o Cacique. que fizemos um trabalho em grupo, eles me deram uma 
Ele contou que quando a Dataprev liberou o código, em frase para colocar o tipo de licenciamento. Cláudio, você 
2005, ele estava desempregado. Ele viu isso como uma lembra que licenças foram citadas? Citaram duas 
oportunidade de negócio, baixou o software, estudou e licenças que na verdade eu não conhecia. Open Data, 
começou a oferecer o Cacique como um serviço para enfim, isso está bem estudado, está bem resolvido.
várias empresas na região. Ele e um colega montaram 

Ministério do Planejamento: São as licenças gerais. Tem uma microempresa ganhando cada um R$ 6 mil reais por uma instituição internacional que conduz isso, mas a mês com uma ferramenta disponibilizada pelo governo. gente tem recomendado a licença de uso, usando o tema Não precisa nenhum papel como empresa de bem público. que foi colocado aqui. Por estar na internet ela é de 
Ministério do Planejamento: Por isso que trouxemos o domínio público, mas a intenção é fazer a construção de 
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uma licença ou de seguir o mesmo caminho percorrido tem um conjunto de informações em que a gente não 
para o software público. Para fazer a análise, levamos em consegue ter essa arbitrariedade. O interessante é que 
consideração muitos elementos e vamos fazer a mesma os próprios usuários da ferramenta ajudem a mapear 
coisa para os dados. quais informações são interessantes. Montamos a 

estrutura dentro da aplicação e disponibilizamos para o 
Dataprev: A pergunta é quando. Já com o problema autor, que autorizou e não acrescentou nenhum item. colocado, eu disponibilizei dados do meu cliente e isso Contem com nosso apoio. A intenção é criar uma licença sem falar com ele. no ano que vem, olhando o prazo que você perguntou. A 

prioridade é o plano de ação, o portal de dados.gov e a Ministério do Planejamento: Mas tem uma forma de 
instrução normativa.resolver isso. A legislação ainda traz mais problemas quando 

a gente fala de base de dados. A base de dados também é Dataprev: Uma coisa bem interessante de colocar é que tratada no direito autoral. É que ela não tem legislação você disponibiliza os dados, mas muitas vezes as específica, ela é considerada uma das obras literárias. pessoas não sabem tratar esses dados. No portal da 
transparência, por exemplo, o pessoal da CGU dá Dataprev: Perguntamos isso no almoço e também como 
treinamento direto. se faz o registro de base de dados.
Ministério do Planejamento: O dados.gov, já que Ministério do Planejamento: E aí que vem o problema. 
entramos no tema, tem que criar um fórum para isso.Como essa legislação é pensada lá atrás e, hoje, a base 

de dados tem seu conceito muito amplificado, já começa Dataprev: Seria interessante fazer um fórum sobre o um problema. O quanto disso é software? Eu peguei o Open Data.meu arquivo e o trouxe para o mundo digital – isso eles 
chamam de base de dados. Só que a gente sabe que hoje, Dataprev: Houve um o ano passado logo que eu cheguei, 
por exemplo, tenho ferramentas de base de dados que mas era muito incipiente ainda o assunto. Acho que está 
manipulam base de dados, que tem uma convivência na hora porque tem essa nova visão. A Open Data virou o 
quase que unívoca com sua base de dados. Para você dados.gov, que tem o Open Government. E outra coisa 
recuperar dados, para você acessar dados, isso está cada que envolve tudo isso é muito interessante.
vez mais umbilical. Para tanto, aplicamos a lei do direito 

Ministério do Planejamento: E a leitura vai ser autoral porque ela está na legislação e a gente pode diferenciada também. Não vai ter somente um dado que entendê-la como base de dados. será interpretado pelo leigo, também vai possibilitar que 
Dataprev: A respeito desse tema, em casos de dúvida você faça leitura máquina a máquina. Que siga um 
de registro no INPI, por exemplo, de base de dados, conjunto de padrões para poder facilitar a utilização 
seria remetida para a Biblioteca Nacional. Eu achei dessa informação. Então muito do que a gente está 
muito interessante. fazendo vai ser liberado como software público. Não vai 

para o portal depois para poder facilitar aqueles que 
Dataprev: Há coisas que deveriam ser registradas no queiram ingressar nesse mundo ao usar os códigos. O INPI e o registro é pedido na Biblioteca Nacional. O conceito do portal da transparência é diferente do contrário acontece também. Então nesse sentido, o conceito do nosso portal. E ele também não consegue banco de dados é um ótimo exemplo e, dependendo da resolver isso que você falou Mônica, na totalidade. forma como você apresenta, pode ser considerado como Também vão ter outros aspectos dentro dos portais de um programa de computador se estiver nessa situação origem. O nosso será um grande catálogo e será de conseguir gerar um código fonte. disseminador. Um auxiliar para que as pessoas possam 

utilizar os dados abertos, mas não resolverá diretamente Ministério do Planejamento: Sugiro que você recorra à 
todas essas questões.legislação e faça essa consulta. Participamos da reunião 

com eles nesse sentido, a gente explica que não há Dataprev: Eu achei bem interessante porque, na minha problema algum e ele retira, porque muitas vezes um visão, a gente entrava no portal e tinha uma leitura clara campo faz muita diferença do ponto de vista de como a de orçamento e de uma série de outras informações de informação vai ser enxergada. E foi interessante que o interesse público e do cidadão. E quando eu vi a campo que ele tirou não fez a mínima falta. Estávamos disponibilização de treinamento para o público fiquei fazendo questão de colocar o campo, mas quando a impressionada.gente fez a leitura com ele, realmente as informações 
importantes estão aqui e não nesse campo. Tiramos Dataprev: O portal transparência é mais grave ainda. A 
uma informação e conseguimos colocar as outras 19. sensação que eu tive quando abri é que eu estava na 
Quando você trabalha com conceito de dados abertos, base daquele morro de Niterói que desabou. Onde 
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começa? Onde está o fio da linha para a gente saber impulsiona. E isso é uma característica inerente e 
alguma coisa? Vamos nesses fóruns de Open Data, de intangível. Agora, o que é a bolha de qualidade? É o que 
W3C e sempre tem um rapazinho querendo fazer um está comigo e com ele? Não, a bolha de qualidade é o que 
estudo de finanças públicas. E eu digo que é muito fácil, está aqui dentro. É o que você consegue mexer. Por isso 
que ele pode começar a tentar e que, depois, volte para que licença não restritiva é importante. 
falar comigo. Porque se eu mexo, se ele mexe, se alguém mexe e tem 
Ministério do Planejamento: Para concluir, eu queria uma sinergia e a gente consegue administrar esse 
passar um conceito que sempre abordo e ajuda nesse ambiente caótico em cima de muita gente fazendo 
momento que vocês estão de definição. Um elemento alguma coisa, eu tenho certeza que a sinergia que roda 
que é diferencial para quem trabalha com software, o aqui dentro é maior que a sinergia que roda nas outras 
modelo nosso de software público é muito avançado estruturas. E é isso que a gente tem que conseguir se 
porque tem outra abordagem. Como trabalhamos com habituar a trabalhar. Eu uso hoje uma palavra aqui: 
conceito clássico da economia de que um bem atende a desapego. Não é uma palavra que eu tenho usado muito, 
demanda, trabalhamos com o mesmo conceito no comecei a usar aqui hoje e continuarei repetindo, mas 
mundo do software. Isso aqui é extremamente abstrato, talvez seja pelo momento. E a gente tem que conseguir 
mas para quem quer trabalhar com modelo de software, entender essa estrutura. É essa estrutura que vai fazer 
é fundamental entender isso no mundo de hoje. você pensar além do prédio da Dataprev. 

Se você trabalha com agregado, ali eu tenho o modelo Dataprev: Não estrutura, mas, sim, dinâmica.
proprietário, eu fiz de propósito a curva ali em azul em 

Ministério do Planejamento: Sim, dinâmica. Mas é homenagem ao maior detentor de sistemas estrutura porque é a estrutura física a que estamos operacionais, mas você vai perceber que eu tenho habituados. Todo mundo pensa, olha e trabalha para a sempre pontos de atendimento de demanda. E como em organização, olhando para ela dentro das paredes. Você qualquer tipo de sistema ou de bem que eu oferto e olha e diz: eu tenho dez funcionários! Eu ouso fazer essa trabalho no agregado, há uma premissa econômica que pergunta, porque eu a faço em todo lugar: quem aqui nos diz que a gente nunca toca demanda. Quando pensa além dos dez funcionários? trabalho com agregados eu tangencio demandas. O 
software é a mesma coisa. Nunca vai atender à demanda Dataprev: Estamos constantemente incorporando 
por inteiro. É um tangenciador. Às vezes quando a gente novas pessoas aos processos.
quer tratar o software como venda de carro dá errado. 

Ministério do Planejamento: Tem certeza que isso é 
Uma diferença que a gente coloca do mundo livre para o além das 15? Eu tenho dúvida.
proprietário não é do ponto de vista do modelo de 

Dataprev: Ter trabalho cooperativo além dos muros. É o licença. Eu estou em uma equação dentro de um gráfico 
que a gente vai buscar fazer.cartesiano muito simplista, em que eu tenho o tempo e a 

evolução. Eu estou falando só de um elemento, ou seja, Ministério do Planejamento: Não é porque você não eu não estou trabalhando com o conceito tradicional de pode. É porque o teu modelo mental não está preparado oferta e demanda para fazer formulação de preço. Faço para atuar com esse pessoal que está além do muro.um cruzamento entre tempo e evolução. E faço uma 
afirmação – que é a possibilidade de ter acesso irrestrito Dataprev: O modelo organizacional é que não deixa.
a um bem que é intangível. Isso oferece uma 

Ministério do Planejamento: Sim, mas o modelo mental possibilidade de tangenciar durante mais tempo a minha também. Eu aplico isso lá. Três pessoas desenvolvem demanda. Pode me dar possibilidade, mas isso pode não dados abertos conosco. Mas quem na prática do dia a dia ser verdade, por isso que é muito importante entender. já foi? Trabalho com três recursos próprios. E tenho quase 
Não falta parábola na internet. Agora, tem uma coisa que o triplo fora. Eu faço sprint dentro do balaio. Três pessoas 
as parábolas abordam muito pouco e é algo que eu são minhas e sete são colaboradores. Eles vão lá, opinam 
exploro demais no modelo que eu chamo de bolha de e incorporamos. A iniciativa está sendo elogiada até 
qualidade – princípio que tem uma relação de mesmo fora do Brasil. A minha versão Beta era para ser 
dependência, que se o celular está comigo e está com ele. lançada em dezembro e já está pronta, está no ar. Você 
O fato de estar comigo e estar com ele pode significar que vai entrar no www.dados.gov.br  e ver que está no ar.
ele talvez seja mais rápido que nos outros modelos que Você tem o modelo organizacional, que eu concordo são instintivos. Por isso que a internet explode. Ela não plenamente, mas a gente tem o nosso modelo mental explode à toa. É porque quanto mais você vai gerando a que não está preparado. E isso pode dar um diferencial sua capacidade de se multiplicar, o próprio sistema te 
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para a Dataprev, do que vocês estão discutindo aqui, do monopólio alto e a detenção de toda essa estrutura da 
modelo de atuação que querem. propriedade intelectual e da tecnologia determinava um 

conjunto de regras para dentro da empresa. Então era o 
Dataprev: Nesse sentido, temos essa intenção dentro da fornecedor dizendo para onde você ia. E muitas vezes a casa. Temos dificuldade com a estrutura, com a cultura. Dataprev como orientadora de clientes se viu obrigada a 

passar uma recomendação em que nem ela acreditava. Ministério do Planejamento: Vocês me trouxeram aqui, 
Mas como você estava em uma dependência de outra então levem como dever de casa. Registro e licença é 
cadeia, você transferia essa cadeia para a ponta. uma visão limitada. Pense no ecossistema do software, 

que é muito maior que a discussão do modelo de licença. Isso é para que possam perceber como é essa mudança E ela é mais rentável. E a Dataprev tem capacidade, que busca equilibrar as forças. É assim, se você dá mais assim como o Serpro tem. poder para a demanda, você não tem que olhar para a 
demanda como aquele cara que depende de você porque Dataprev: Você está trazendo uma visão inovadora. 
você tem a tecnologia. Ele tem que olhar para você, porque Alguns conceitos nos fazem repensar a forma de 
ele respeita a tua capacidade tecnológica. Ele vai respeitar trabalhar o desenvolvimento hoje em uma empresa do 
o seu conhecimento. Isso significa que o teu olhar sobre a porte da Dataprev. Mas uma preocupação que tenho em 
demanda também tem que ser diferente. O Siprev é o nossa realidade atual é a de que vivemos no mundo dos 
movimento da demanda que ele está sinalizando. contratos. Como esse conceito se encaixaria dentro 

dessa realidade que a gente vive de compromissos e Você imagina que a Dataprev pode montar uma proposta prazos apertados? A gente tem uma pressão muito forte contratual sim e dizer como será o Siprev daqui a cinco no desenvolvimento. Qual seria o viés, a linha atenuante anos. Isso é um desafio muito maior até do ponto de para equacionar essa situação? vista da tecnologia do que do ponto de vista sistêmico. 
Algumas questões hoje já estão devidamente resolvidas, Ministério do Planejamento: Essa é uma ótima 
tanto que a gente está acompanhando. É público, é pergunta. Você me coloca em uma situação difícil. Você 
nosso, não deixa de ser nosso. Então o que a gente está quer que eu responda como Planejamento ou como 
percebendo é uma migração tecnológica com alguns Dataprev? Eu concordo com sua preocupação. Acho que 
aprimoramentos na funcionalidade. Isso pode ser uma seria uma irresponsabilidade minha, até trazendo a 
oportunidade. E o cliente percebe como funciona isso. Ele história do disquete do nosso consultor de plantão, dizer 
começa a se interessar pelo modelo e você começa a que isso se resolve da noite para o dia. Eu considero que a 
abrir flancos para outros modelos. gente tem que fazer experimentos, não tem alternativa. 

O êxito daqui a cinco anos é o experimento do dia de hoje. Dataprev: É o quem vem acontecendo com o SGA livre Eu, mais do que ninguém, estou do lado do em vários estados e municípios.Planejamento, tentei sensibilizar.
Ministério do Planejamento:  O SGA hoje é Nós temos equações que não são triviais. Primeiro nós impressionante. Todas as prefeituras grandes que têm temos que dar segurança para o cliente original da praça de atendimento utilizam.Dataprev. Agora, eu iria até pelo caminho que a gente não 

arriscaria, estou sendo muito sincero. Buscaria dentro de Dataprev: A Dataprev é uma empresa bastante 
alguma coisa que está diretamente relacionada com ele. conservadora em alguns aspectos. Estamos tentando 
Porque seria mais fácil de entender a diferença entre A, B criar um conselho de comunidade interna e a gente tem 
e C. Eu sempre olho o Siprev com muito carinho. E usado outros recursos no desenvolvimento que não são 
sempre fico pasmo com o que acontece. Primeiro, pela pessoas do desenvolvimento. Então, de alguma forma, 
expansão de demanda que acontece dentro do pulamos o muro. Digamos que estamos em uma casca 
município, que é uma coisa impressionante. Segundo, de cebola com várias camadas e conseguimos pular a 
porque toda vez que a gente abre a oficina ou qualquer primeira. Ou seja, estamos usando no desenvolvimento 
coisa que seja relacionada a ela, vai muita gente. O que a do software pessoas que não são da Diretoria de 
tecnologia da informação trazia para empresas como Desenvolvimento de software. Começamos a captar 
Dataprev, Serpro, para quem tinha muito controle? Como pessoas dentro da empresa que tenham interesse em 
a IBM, a Microsoft fazem? Quando você não tem o participar do processo. E estamos com uma previsão de 
equilíbrio do ecossistema o que acontece? Alguém nessa uma solução que usaremos para consumo interno do 
estrutura está mais empoderado. departamento em que a gente vai abrir um edital, não 

necessariamente aquela coisa formal, de convocação Normalmente, acompanhamos isso na Dataprev, que interna. A empresa começa a criar essa cultura.acontecia com a Unisys. O fato de ela ter o nível de 
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Ministério do Planejamento: Assisti a uma entrevista na Dataprev: A questão para a gente chegar nesses pontos, 
TV Cultura na qual um dos consultores que trabalhou apesar de licenciamento e registro serem uma parte 
muito com o Google e com a Microsoft falou sobre a pequena, é que precisamos passar no licenciamento 
diferença entre o egos sistema e o ecossistema. O que para chegar ao colaborativo. Vamos no copyright, então 
você fala é ego sistema e o que eu falo é ecossistema. O isso é impeditivo. Isso é uma obrigação, é pequeno, é 
que olhamos nessa transição da internet é que algumas fácil, mas tem que dar o passo. E mexer na cultura é o que 
empresas prepararam armadilhas, é que elas não está sendo difícil de conseguir fazer.
entraram no conceito do ecossistema. Elas entraram no 

Ministério do Planejamento: Licenciaram três softwares, conceito do ego sistema. como GPL, e não tivemos problema algum.
Uma cadeia intangível é uma cadeia subliminar. É muito 

Dataprev: Foi desenvolvido o software e se utilizou. Isso complexa, por isso falei do nível de abstração. Se você pode ser licenciado. Pegou o pacote fechado e passou não olhar o elemento intangível como completamente depois de desenvolvido. A solução foi fechada e passada. intangível, você não vai ter ecossistema. Você vai ter ego Que é uma situação diferente do que a gente está sistema. Que é alguém que vai macular o seu processo propondo dentro do DSL.de produção, a tua cadeia inteira de produção de um 
elemento intangível, que não é só software. Software Dataprev: O próprio Siprev está com essa visão que hoje 
intangível é o que gera mais riqueza. Então é por isso que você está tendo. Tivemos muita dificuldade antes de 
ele fica muito em voga. E é por isso que ele tem campos conseguir fazer o licenciamento porque estava infectado 
de batalha que são muito fortes. Você vê que na música de componentes que impediriam que a gente tivesse o 
uns recuam, vão para lá, vão para cá, mas no software é portal do software público. Está em comunidade fechada. 
um pé de guerra. Porque ele é extremamente rentável e Como  contratamos  muita  gente  nova,  os  
de uma forma absurda. O contrato de um software é de desenvolvedores podem causar alguma preocupação.
R$ 15 milhões de reais. 

Ministério do Planejamento: Existem várias justificativas. 
Dataprev: Como desenvolvedor do Siprev, ele está com a A mais importante vem na relação do desenvolvedor 
gente no Ceará. Percebe esses nichos que a Dataprev original. O que precisa ser estabelecido é a relação da 
poderia explorar – o próprio departamento de produtos patrimonialidade, da preocupação com o direito autoral. 
também enxerga esses nichos. Mas, complementando a Isso está dentro de uma estrutura. E no ato do 
colocação do Edgard a respeito do desenvolvimento desenvolvimento você vai tomando a decisão de qual 
colaborativo, no caso do Siprev não houve de- caminho vai perseguir. Tem que lembrar que isso não 
senvolvimento colaborativo. Houve, a meu ver, concepção precisa ser muito amarrado, porque como vocês são os 
colaborativa. Porque cada ente que se envolvia colaborava autores ou o cliente será o autor, você pode mudar isso a 
com novas ideias, com conceitos e tinha sempre um filtro hora que quiser. Quem muda justamente está na lei.
que compilava tudo e nos passava. Foi um sistema que 

Dataprev: O software público tem que passar pelo teve a concepção colaborativa. Mas a minha preocupação 
Ministério do Planejamento?desce um pouco no nível técnico do desenvolvimento 

colaborativo. Como a Dataprev tem alguns compromissos, Ministério do Planejamento: Isso também é outra como auditoria, manutenção dos sistemas, principalmente informação que o pessoal deturpa muito. Ele passa intempestivas, emergenciais, se o desenvolvimento porque tem um decreto do Certified Information Systems colaborativo não for bem estruturado, bem aparelhado, Security Professional – Certificado de Segurança de pode fugir dos padrões estabelecidos. Hoje nós temos Sistemas da Informação (CISSP), que institui a gente em padrões, somos regidos por um processo de cima dos recursos de informação e informática. Nós desenvolvimento. E isso facilita as equipes de manutenção somos a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) de distribuída nas Unidades de Desenvolvimento. alguns bens intangíveis. Não somos de todos. O governo 
exerce uma série de competências e atribuições em cima O desenvolvimento colaborativo pode comprometer 
dos bens públicos. Os bens públicos não são somente os essa estrutura no sentido de eu não corrigir problemas 
de uso comum. As obrigações recaem em cima de alguns com a rapidez e a emergência que o caso requer. A 
responsáveis por isso. Então alguém vai ser responsável mudança de cultura é grande dentro da empresa. Foi 
pela limpeza. Ele não é o dono da praça, mas tem que ir e muito bem colocada a preocupação em relação ao 
limpar porque é um órgão público, um concessionário atendimento ao cliente e você também colocou muito 
quem faz essa atividade. Mas você tem bens que são de bem a questão do experimento, escolher um nicho.
uso especial. O carro é um bom exemplo. Ele pode servir 

Ministério do Planejamento: Eu faria um experimento para transportar o ministro, mas ele pode servir para o 
com a experiência do Siprev, que eu acho fantástico.
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protocolo. Quando ele serve ao ministro, ele está desenvolvimento. Quem abriu esse precedente foi a 
pegando somente aquela pessoa específica que tem Aeronáutica. A IDC está para lançar agora um edital para 
aquele cargo. Ele sai de um lado para o outro somente desenvolvimento também em cima de Scrum e em cima 
atendendo ao ministro e a quem o ministro autorizar. de sprint de desenvolvimento. É uma forma também de 
Quando ele é do protocolo, ele é do protocolo de todo se adaptar a isso.
mundo e às vezes até do cidadão. Então ele está levando 

Ministério do Planejamento: Trabalhávamos com sprint um documento. Mas o carro é o mesmo. Também pode no dados.gov.ser um carro em uma escola do interior, que está 
autorizado a levar o pai ou a mãe. O pai e a mãe não são o Dataprev: Acho importantíssimo para nós que 
servidor público ou não é o beneficiário pelo programa, atuaremos após o licenciamento consultar o dados.gov. 
mas às vezes se estende algum benefício ao cidadão e o O que você sugeriria até para ficar registrado neste 
que está ali no meio é o bem público carro. fórum? Pegar essa documentação, as mídias?
Quem define como se usa o carro, olhando como um Ministério do Planejamento: Está todo automático. Só 
bem público de ordem geral, é o Ministério do tem a troca de ofício por conta de que a gente ainda 
Planejamento. E quem define as particularidades são precisa da assinatura. Normalmente tem um documento 
aqueles órgãos que utilizam o bem, mas ele tem um que é assinado pela estrutura dizendo para a gente: esse 
conjunto de regras que ele tem que obedecer. código faz isso, é desenvolvido em tal tecnologia. Porque 

eu tenho que ter a salvaguarda de que o software que eu Dataprev: É o Planejamento que integra a estrutura do estou subindo é o mesmo que estou querendo Ministério do Planejamento. disponibilizar. Então por isso ainda hoje tem assinatura. E 
Ministério do Planejamento: Por isso eu sempre falei assinatura não é pela burocracia, é para atender à 
com meus colegas do Serpro da Dataprev: se eu estivesse legislação. E por que assina o cara da alta hierarquia? 
nessas instituições eu faria a defesa de que passasse no Porque é quem detém a competência sobre o bem, então 
Planejamento porque está na lei. Não há nada mais forte a gente também evita que seja o gerente.
no modelo do que você seguir o que está na lei.

Dataprev: Quem são os representantes legais da 
Dataprev: No decreto, você lembra o número dele? empresa, que detêm a patrimonialidade para falar por ela?

Ministério do Planejamento: Era o 48. Agora ele virou Ministério do Planejamento: Tudo isso está estudado lá.
outro decreto que não sei de cabeça. E por isso passa 

Dataprev: O Sólon colocou a questão da pontualidade. pelo Planejamento. E olha que interessante, sabe por Nada impede que a gente desenvolva o software e que a gente trabalha com empresa, universidade e vários entregue dentro dos prazos para o cliente, mas se a outros atores? Porque o Decreto 648 no artigo 3º tem gente coloca, por exemplo, dentro de um ambiente um parágrafo único que diz, “poderão atuar como órgãos colaborativo, podemos ter o controle aqui e coletar, por do CISSP agentes privados de acordo com o interesse exemplo, novas soluções.comum”. Olha que coisa mais aberta, isso está na lei. Eu 
consigo atuar com os atores do setor público e do privado Então, eu tenho três meses para atender o prazo. 
evocando interesse comum. Então é com essa base que Entreguei o produto e ele foi para um software público, por 
foi fundado o software público. Isso está na lei e a gente exemplo. Nós já podemos ter o recebimento de código de 
só usa a lei a nosso favor. participação de terceiros. Até mesmo para evolução, 

entra na manutenção se for cabível de colocar o software Dataprev: Eu queria só fazer mais duas colocações. Uma ali. Então a gente também pode ter essa dinâmica.com relação à agilidade do desenvolvimento. De repente 
uma das indagações apresentadas sobre as dificuldades Dataprev: Como que fica nesse desenvolvimento 
é a questão de estarmos amarrados a um modelo de colaborativo a parte de documentação no que está 
contabilização de projeto que é o ponto de função. sendo desenvolvido?
Acabamos pensando no projeto de desenvolvimento de 

Ministério do Planejamento: Isso depende das software dentro daquele conceito formal. No entanto, 
ferramentas. Hoje, você tem um conjunto de quando começamos a trabalhar dentro da DSL com a 
ferramentas que podem estar associadas ao seu questão de desenvolvimento ágil, começaram a dizer, 
desenvolvimento colaborativo. Colaborativo não é por exemplo, que não era possível trabalhar com Scrum 
tumultuado. O sistema que a Dataprev usava evoluiu. (metodologia ágil para gestão e planejamento de 
Hoje você tem várias ferramentas que fazem um nível de projetos de software). No entanto, já temos precedente 
documentação razoável. Tem uma vantagem quando legal no país para trabalhar com Scrum, com sprint de 
você usa ferramentas. Navega um pouco na comunidade 
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do Cacique que está no portal do software público que 
você vai ver o que é documentação e o que é colaboração. 
Você vai ficar surpresa: com todo mundo que está 
escrevendo hoje na comunidade do Cacique. Você não vai 
conhecer ninguém. Isso que é o mais legal. Não tem uma 
pessoa que a gente conheça ali, o Cacique vive hoje sem a 
gente, nós estamos aqui batendo papo, falando do 
Cacique como exemplo e está ele vivo. 

Dataprev: O desafio está lançado. Eu acho que é 
importante e que precisamos trabalhar. Eu já tinha dito, 
na outra apresentação, da questão cultural dos nossos 
empregados e da própria organização em relação a essas 
questões. Nossos contratos, nossos padrões. Nossa 
metodologia às vezes nos leva por um caminho um 
pouco diferente dessa nova visão que a gente sabe que 
talvez seja o caminho a seguir. Acho que temos que 
construir o caminho agora, tentando mitigar ao máximo 
os riscos. Não podemos esquecer a missão, o papel que a 
Dataprev tem na sociedade e que a gente tem que 
garantir. É sempre buscar os novos desafios, mas com os 
pés no chão.
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