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Propriedade Intelectual 

PROPRIEDADE 
INDUSTRAL 

(9.276/96) 

DIREITO 
AUTORAL 

PROTEÇÃO 
SUI GENERIS 

MARCAS, PATENTES, 
DESENHOS INDUSTRIAIS, 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

DIREITOS DE AUTOR  
DIREITOS CONEXOS 

(Lei 9.610/98) 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR  

(Lei 9.609/98) 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS  
(Lei 13.123/2015) 

CULTIVARES  
(Lei 9.456/97) 

TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS 
 INTEGRADOS  

(Lei 11.484/2007) 



Direitos de Autor 

Direito de autor é um termo legal usado para 
descrever os direitos que os criadores (autores) têm 
sobre suas obras literárias, artísticas e científicas. 



Direitos de Autor 

• Arcabouço jurídico que protege as criações do espírito  

• Criações devem ser originais 

• Criações devem estar expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte 

• Proteção independe do registro 

• Autor é pessoa física criadora 

• Pertencem ao autor direitos morais e patrimoniais 



Registro de Programa de Computador 
Lei nº 9.609 , de 19 de fevereiro de 1998 

Porque Registrar no INPI? 
 
 

Segurança Jurídica! 
 

Produção de Prova Documental! 



Registro de Programa de Computador 
Instrução Normativa nº 074/2017 – e-RPC  

       Documentação Formal • Formulário de Pedido de Registro de 
programa de computador  

• Guia de Recolhimento (GRU) paga 
 

• Procuração (se for o caso) 

• Art. 2º do Decreto Lei  2556/98 : 

(...) 

Art. 2º A veracidade das informações de que 
trata o artigo anterior são de inteira 
responsabilidade do requerente, não 
prejudicando eventuais direitos de terceiros 
nem acarretando qualquer responsabilidade 
do Governo. 

https://gru.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp


Registro de Programa de Computador 
automatizado 
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Registro de Programa de Computador 
e-RPC totalmente eletrônico 

Segurança jurídica com assinatura digital 
 

• A integridade do documento: garantia de que não foi 

alterado em momento algum; 

• A autenticidade do documento: garantia de que o 

autor do documento é ele mesmo e não outra 

pessoa; 

• O não repudio: garantia de que o autor não possa 

negar a sua autoria.  



Registro de Programa de Computador 

Governança 
• Utilizar o processo eletrônico SEI 

− Migrar as informações do SINPI 

− Inserir os documentos digitalizados no processo eletrônico 

− Integrar SEI com o formulário eletrônico 

− Integrar SEI com as informações de pagamento – PAG 

− Construir publicador de despachos na RPI DIRPA 

− Gerar Certificados de Registros eletrônicos para publicar na 

busca web 

• Assinatura digital ICPBrasil 

• pessoa jurídica INPI 



Contato 

Helmar Alvares M.Sc. em Informática 

Pesquisador em PI 
Chefe de Divisão de Programa de Computador e  
Topografia de Circuitos Integrados 
E-mail: helmar@inpi.gov.br 
Tel: (21) 3037-3345 

Obrigado. 

mailto:Helmar@inpi.gov.br
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