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1. Introdução 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 

Áreas de atuação 
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1. Introdução 

• Circuitos integrados (chips) 
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1. Introdução 

• Circuito integrado ≠ Placa de circuito impresso  
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1. Introdução 

• Exemplo de placa de circuito impresso: módulo de memória 

RAM 

Circuito integrado 
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1. Introdução 

• Circuitos integrados (chips): onde estão 
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1. Introdução 

• Exemplo de circuito integrado: microprocessador 
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1. Introdução 

• Topografia de circuito integrado 



© INPI, 2018. 

1. Introdução 

• Proteção da propriedade intelectual 

Patente 

Registro de 

Programa de 

Computador 

Registro de 

Topografia de 

Circuito Integrado 
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1. Introdução 
 Depositante: Kryptus Segurança da Informação LTDA 

• Pedido de Patente: 

 BR 10 2016 014975-4, depositado em 24/06/2016 

 “Arquitetura de computador com núcleo de processamento seguro” 

• Registro de Programa de Computador: 

 13638-0, depositado em 03/09/2012 

 “Biblioteca de interface de hardware seguro” 

• Registro de Topografia de Circuito Integrado: 

 00016-1, depositado em 13/11/2013 

 “Cripto-Processador seguro CPS” 

• Registro de Marca: 

 907566847, depositado em 12/04/2014 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV 

Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a 

proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos 

integrados [...] 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:   
 

I - circuito  integrado  significa  um  produto,  em  forma  final  ou  

intermediária,  com elementos  dos  quais  pelo  menos  um  seja  ativo  e  

com  algumas  ou  todas  as  interconexões integralmente  formadas  sobre  

uma  peça  de  material  ou  em  seu  interior  e  cuja  finalidade  seja 

desempenhar uma função eletrônica; 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:   
 

II - topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens 

relacionadas, construídas  ou  codificadas  sob  qualquer  meio  ou  forma,  

que  represente  a  configuração tridimensional  das  camadas  que  

compõem  um  circuito  integrado,  e  na  qual  cada imagem represente, no 

todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do 

circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 29, § 2º A proteção não será conferida aos conceitos, 

processos, sistemas ou técnicas nas quais  a  topografia  se  baseie  

ou  a  qualquer  informação  armazenada  pelo  emprego  da  

referida proteção. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 29, § 3º A proteção conferida neste Capítulo 

independe da fixação da topografia. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 30. A proteção depende do registro, que será efetuado pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 
 

Art. 31.  O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia e atender 

às condições legais regulamentadas pelo Inpi, devendo conter: 

 I – requerimento; 

 II – descrição da topografia e de sua correspondente função; 

 III – desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua 

identificação e caracterizar sua originalidade; 

 IV – declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu 

início; e 

 V – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do 

pedido de registro. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 33. Protocolizado  o  pedido  de  registro,  o  Inpi  fará  exame  

formal,  podendo formular exigências as quais deverão ser 

cumpridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de arquivamento definitivo do pedido. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 34. Não  havendo  exigências  ou  sendo  elas  cumpridas  

integralmente, o  Inpi concederá o registro, publicando-o na 

íntegra e expedindo o respectivo certificado. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 

 

Art. 35. A proteção da topografia será concedida por 10 (dez) anos 

contados da data do depósito ou da 1ª (primeira) exploração, o 

que tiver ocorrido primeiro. 
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2. Legislação 

Lei nº 11.484/2007 
 

Art. 36.  O registro de topografia de circuito integrado confere ao 

seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a 

terceiros sem o consentimento do titular: 

 I – reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer 

meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado; 

 II – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins 

comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado 

no qual esteja incorporada uma topografia protegida; [...] 
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3. O modelo atual 
de registro 
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3. O modelo atual de registro 

Documentação 

Formal em 

papel 

 Documentação 

Técnica 

(desenhos) 

+ + 

Exame Formal 

= 

Certificado de 

Registro 

• Instrução Normativa INPI nº 10/2013 
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Instrução Normativa INPI nº 10/2013 

• Problemas: complexidade, morosidade e burocracia 

• Documentação em papel: 

• Requerimento, 

• Comprovante de pagamento, 

• Contrato/documento de cessão, 

• Documento de autorização (se for o caso), 

• Declaração de exploração anterior (se for o caso), 

• Procuração (se for o caso). 

• Reconhecimento de firma em cartório; 

3. O modelo atual de registro 
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Instrução Normativa INPI nº 10/2013 

• Problemas: complexidade, morosidade e burocracia 

• Depósito apenas presencial/via postal; 

• Exigências, recursos e revisões administrativas; 

• Armazenamento de documentação formal/técnica pelo 

INPI. 

• Baixa demanda: apenas 33 pedidos depositados desde 2007 

 

3. O modelo atual de registro 
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e-Chip 
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4. O novo sistema e-Chip 

 Formulário
Eletrônico 
(robusto) 

Desenhos da 

topografia em 

formato digital 

GDS-I/II ou OASIS 

+ + 

Sistema de 

Validação 

Automatizado 

= 

Certificado de 

Registro 

• Nova Instrução Normativa - out/2018 

• Registro eletrônico declaratório, online e automatizado, nos 

moldes do registro eletrônico de programas de computador 
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4. O novo sistema e-Chip 

Protocolo do pedido 
Certificado de Registro 

• Nova Instrução Normativa - out/2018 

• Após protocolo do pedido, apenas duas situações possíveis: 

Petição não conhecida 
Prazo ≤ 7 dias úteis 
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4. O novo sistema e-Chip 

• Formulário eletrônico e-Chip 

Requisitos: 

 Documento de descrição da função da 

topografia (PDF); 

 Desenhos da topografia (GDS/OASIS); 

 Declaração de Veracidade – DV (PDF); e 

 Procuração Eletrônica (PDF), se for o 

caso. 
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4. O novo sistema e-Chip 

• A chave do novo sistema: certificação digital 

• Certificado digital padrão ICP-Brasil para assinatura dos 

documentos eletrônicos Declaração de Veracidade – DV e 

Procuração (quando for o caso) 
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4. O novo sistema e-Chip 

• Documentos a serem assinados digitalmente 

 Declaração de Veracidade – DV 

 

 

 

 

 

 Procuração Eletrônica (se for o caso) 
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4. O novo sistema e-Chip 

• Declaração de Veracidade – DV 

 

 

• Perfil Cliente: assinado digitalmente 

pelo depositante, com seu e-CNPJ, 

se pessoa jurídica, ou e-CPF, se 

pessoa física 

• Perfil Procurador: assinado 

digitalmente pelo procurador, com 

seu e-CPF 
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4. O novo sistema e-Chip 

• Procuração Eletrônica 

 

 

• Perfil Procurador: assinado 

digitalmente pelo outorgante 

(depositante), com seu e-CNPJ, se 

pessoa jurídica, ou e-CPF, se pessoa 

física 
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4. O novo sistema e-Chip 

• A chave do novo sistema: certificação digital 

• Vantagens: 

• Assegura integridade, autenticidade 

    e autoria do documento 

• Garante a segurança jurídica do processo 

• Permite registro automatizado, sem papel 
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5. Conclusões 
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5. Conclusões 

COMPARATIVO  Modelo atual 
Formulário eletrônico 

e-Chip 

Serviços oferecidos 17 9 

Etapas administrativas Sim Não 

Formulário Papel Eletrônico 

Exame formal Manual Automatizado 

Disponibilidade Horário comercial 24 x 7 

Suporte físico dos desenhos Arquivo/Imagens em CD Upload do arquivo GDS/OASIS 

Validação das assinaturas 
Reconhecimento de firma em 

cartório 
Certificado digital ICP-Brasil 

Prazo para concessão do registro 1 a diversos meses Até 7 dias úteis 

• Tabela Comparativa: 
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www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/guia-basico-de-
topografia 

OBRIGADO! 


