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Nem vem 
que não tem 
SOFTWARE NÃO É OBJETO DE PATENTE. E, SE NO BRASIL ACHAREM QUE É, O 
PAÍS VAI CAMINHAR NA CONTRAMÃO DO ACESSO DEMOCRÁTICO À TECNOLOGIA, 
ESTANCANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS LIVRES, PATRÍCIA CORNILS 

NO DIA 16 de m a r ç o , o Instituto Nacional da 
Propriedade Intelectual (Inpi) - órgão do Minis
tér io da Ciênc ia , Tecnologia e Inovação (MCTI) 
responsável por emitir patentes no Brasil - lan
çou sua primeira consulta púb l i ca sobre paten
tes de software. O instituto vai receber, até 16 
de maio, op in iões sobre "patentes envolvendo 
invenções implementadas por programas de 

computador". A novidade causou estranhe
za, pois, pela legis lação brasileira, softwares 
não podem ser objeto de patente. Os progra
mas de computador, de acordo com a Lei de 
Propriedade Industrial (Lei 9279/96) e com 
a Lei do Software (Lei 9609/98), devem ser 
protegidos por direito autoral - não por pa
tentes. Mobilizados, os ciberativistas reagiram 
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prontamente l ançando a campanha "Patentes 
de Software, Não ! " . 

Por que não? O professor Pedro Rezende, do de
partamento de Ciência da Computação da Uni
versidade de Brasília (UnB), explica, nesta en
trevista. Ele entende que as patentes de software 
são uma ameaça à inovação, à liberdade do co
nhecimento. Recorrer a patentes para proteger 
software, acredita, é "um objetivo da indústr ia 
dominante, para garantir seus lucros e dificultar 
a entrada de novos competidores no mercado". 

Para fundamentar seu ponto de vista, Rezende 
faz uma ref lexão sobre o conceito de proprieda
de intelectual, que é "uma pro teção concedi
da pelo Estado para exp lo ração e c o n ô m i c a de 
uma obra". As patentes e os direitos autorais, 
diz, são as principais maneiras de pro teção 
da propriedade intelectual. As invenções são 
protegidas por patentes. Já as obras ar t ís t icas, 
l i terár ias, c ient í f icas - e o software - são cria
ções no mundo s imbó l i co , intelectual. Não se 
incluem no mundo das patentes. 

Por que o software é objeto de propriedade inte
lectual e não de patente? 
Pedro Rezende - Para começar , propriedade in
telectual é um termo que não faz o menor sen
tido porque é formado por duas palavras anta
gôn i cas . A propriedade é um conceito j u r íd i co 
que tem t rês elementos: a posse, o usufruto e 
o gozo exclusivo do titular da propriedade. En
tão , para o Direito, a vida, o corpo, a casa, tudo 
isso é propriedade que um ind iv íduo pode ter. 
A expansão da ideia de propriedade c o m e ç o u 
com a ques tão da terra. Na Idade Méd ia , na 
Inglaterra, os camponeses usavam a terra em 
comum como pastagem para rebanhos. Até 
que a l g u é m resolveu fazer uma conta e con
cluiu que não era e c o n ô m i c o manter a terra 
como um bem comum. 

Quando os portugueses chegaram no Brasil, a 
terra era um bem comum para os diversos povos 
nativos. Eles não conheciam as cercas. Aí ficou 
fác i l , para os portugueses, explicar aos indíge
nas o que era propriedade: bastou colocar uma 
cerca. "Aqui dentro é a minha posse, lá fora é 
a sua. Aqui eu faço o que quiser e deixo entrar 
quem eu quiser. Deixo usufruir quem eu quiser 
e passo em herança para quem eu quiser." 

E por que o senhor diz que, no âmbito intelectu
al, o termo propriedade não faz sentido? 
Rezende - Porque uma propriedade só existe 
quando o Direito cria mecanismos de controle 
social para garantir ao propr ietár io a exclusi
vidade de posse e usufruto. E, ao cont rár io , o 
intelecto, por natureza, é compartilhado, não é 
de posse exclusiva, implica o usufruto do outro. 
Assim, a expressão "propriedade intelectual" é 
um contrassenso. Não dá para exercer o con
trole exclusivo de algo que só tem valor e só 
existe quando é compartilhado. Por isso prefiro 
falar, no caso do software e de outras cr iações 
do espír i to, obras cuja utilidade esteja ligada ao 
intelecto, em "propriedade imaterial". É mais 
claro que se trata de uma coisa vaga e fica dif íci l 
botar a cerca. Se a propriedade intelectual for 
absoluta - como querem os homens de patente 
de software e os estúd ios de Hollywood, no que 
se refere ao direito autoral - o conhecimento co
mum, o bem comum no mundo dos s ímbolos , 
aquilo que faz parte da base cultural de todos e 
não é propriedade de n i n g u é m - deixa de circu
lar. Acaba o exercíc io da criatividade. 

AS PATENTES SÃO UMA 
FÁBRICA DE DINHEIRO PARA 
ADVOGADOS. SE TORNAM 
MERCADORIAS PRECIFICADAS 

De que modo são feitas as concessões de paten
tes de software? 
Rezende - De uma maneira maluca, totalmente 
irracional. A patente deveria proteger um invento 
para o inventor, com o direito de exp lo ração ex
clusiva. Em troca, ele explica claramente como 
o invento funciona, para que a sociedade possa 
usufruir do invento, sem custo adicional, quan
do a patente expirar. Mas na área de software 
a desc r i ção do invento propriamente dito é 
completamente he rmét i ca ou inexistente. O 
que você vê não é a desc r i ção de uma ideia, 
mas de como detectar se uma ideia está sendo 
usada, como pegar quem estaria infringindo a 
patente. Os ún icos que entendem as patentes 
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de software são os advogados especializados 
em patentes de software. O custo de litigar uma 
patente de software nos Estados Unidos é, em 
m é d i a , de US$ 1 m i lhão . E as grandes empre
sas de software do planeta t ê m carteiras com 
milhares de patentes, com as quais podem 
extorquir qualquer empresa iniciante. Uma 
pequena empresa não pode colocar qualquer 
produto em c i r cu lação se tiver apenas uma pa
tente da invenção . Porque o software só fun
ciona em um ecossistema de outros softwares. 

A PATENTE PERMITE A 
UMA GRANDE INDÚSTRIA 
CHANTAGEAR UMA PEQUENA 

A possibilidade de a l g u é m escrever um software 
que não esteja usando uma patente de outro 
software é zero. A Microsoft diz que 235 paten
tes foram violadas no desenvolvimento do ker-
nel Linux, mas não diz quais são nem como são 
violadas. Aí é chantagem. As patentes de soft
ware funcionam como instrumento de chan
tagem das empresas grandes, que t ê m uma 
enorme carteira de patentes. Chantageiam as 
empresas emergentes, com a a m e a ç a de pro
cesso por usarem ideias alheias em suas no
vas invenções . Por que? Porque novas cr iações 
podem romper o modelo de negóc io de quem 
está ganhando muito dinheiro. 

Como a lei brasileira trata esse assunto? 
Rezende - A Lei de Propriedade Industrial (Lei 
9279/96) explicita a patenteabilidade de ideias 
implementadas por computador. No artigo 10, 
inciso V, afirma que não se consideram inven
ção nem modelo de utilidade os programas de 
computador em si. Na lei anterior não havia 
sequer esse "em si". 0 software era exc lu ído 
da pro teção patentár ia , e ponto. Mas mesmo 
quando a lei dizia "software, ponto", o Inpi já 
tinha concedido patentes de software a gran
des entidades internacionais com interesse em 
registrar patentes de software no Brasil. 

Na consulta púb l i ca , o Inpi afirma que um 
"conjunto de ins t ruções em uma linguagem, 
cód igo fonte ou estrutura de cód igo fonte, mes
mo que criativas, não são consideradas inven
ções, ainda que proporcionem efeitos t é c n i 
cos". E que "uma so lução técn i ca , seja através 

de processo ou produto associado ao processo, 
é passível de pro teção por patente de invenção , 
desde que estes não se refiram ao programa de 
computador em si." 

Dá para explicar melhor o que é um programa de 
computador "em si"? 
Rezende - Pois é. Não sei. No meu entendi
mento, um software só existe, no sentido de 
que só tem utilidade, com um hardware embai
xo, outros softwares ao lado e dados em cima. 
Nenhum software opera sozinho, hoje, a não 
ser os que são parte do hardware, que não são 
nem chamados de software, mas de firmware. 
O software geralmente é produzido em uma 
linguagem diferente do ambiente onde vai ser 
executado. Justamente para ser versát i l e im
plementado em outros equipamentos e arte
fatos. Assim, qualquer software é, ao mesmo 
tempo, "em si" e "fora de si". "Em si" na sua 
expressão como um invento lógico e "fora de 
si" na sua aplicabilidade. 

A ques tão é complexa, pois o software fica 
entre um invento e uma c r iação intelectual. É 
uma obra autoral que cumpre o papel de um 
artefato, de um dispositivo e le t rôn ico . Vai trans
formar um dispositivo e le t rôn ico em uma m á 
quina de processar s ímbo los . O software tem 
um pé em cada um dos conceitos. Mas não 
transforma nada material, transforma s ímbo los . 
0 que esses s ímbo los representam e como são 
usados para controlar processos materiais são 
as "ap l i cações " do software e não o software 
propriamente dito. 

Por que o senhor acredita que a patente repre
senta uma ameaça ao software livre? 
Rezende - A pior coisa que pode acontecer ao 
software livre é um regime de patenteabilidade 
servir como regime de pro teção ao software. 
Hoje, a patente de software não funciona como 
instrumento para proteger a invenção . Funcio
na como instrumento para permitira uma gran
de indúst r ia chantagear uma pequena, que não 
tem fô lego para pagar o custo de tirar a lim
po se uma patente incide ou não sobre certo 
software. E o software livre vive do micro e do 
pequeno desenvolvimento, do desenvolvimento 
colaborativo. As patentes de software ainda não 
des t ru í ram esse ecossistema de software livre 
por uma razão muito simples. Porque o cus-
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to de litigar é alto. Então, as grandes empresas 
detentoras de patentes não vão para cima dos 
pequenos desenvolvedores que contribuem 
para o kernel do Linux, da F u n d a ç ã o Mozilla e 
do Open Office, pois não t ê m o que extorquir de 
f u n d a ç õ e s que não visam lucro. Se o custo de 
litigar cair para p róx imo de zero - isso é o que o 
Sopa e o ACTA tentam fazer, ao dar à polícia al
fandegár ia o poder de interferir na t ransmissão 
de bens, bloquear backbones para impedir que 
um servidor que está distribuindo software con
tinue distribuindo, por uma suposta v io lação de 
propriedade intelectual - aí o termo proprieda
de intelectual f icará per igosíss imo. 

Se você põe em uma mesma sacola o direito au
toral e a patente, para efeito de uma legislação 
que vai coibir as v io lações, uma norma que de
fine quem vai punir, de que maneira, com base 
em quê . . . isso poderia estrangular o fluxo de 
dados e in fo rmação tanto no desenvolvimento 
quanto na d is t r ibu ição de software já desenvol
vido no regime livre. Se bastar a suspeita - por
que o que é caro é a certeza da v io lação - para 
o Estado intervir no fluxo, o efeito da chantagem 
com a patente se multiplica enormemente. 

Na sua opinião, o que o Inpi pretende com essa 
consulta pública? 
Rezende - Acredito que a ideia é legitimar uma 
s i tuação de fato, existente na norma que defi
ne os cr i tér ios de patenteabilidade usados pelo 
instituto. O Inpi sofre pressão dos grandes es
cr i tór ios de advocacia e das grandes indúst r ias. 
As patentes são uma fábr ica de dinheiro para 
advogados. Uma vez concedida, a patente se 
torna mercadoria precificada. Uma patente que 
sai do Inpi pode ser vendida no outro dia. Quem 
concede uma patente sabe quanto vale pelo 
que está descrito, pela a m p l i d ã o do que está 
descrito. Ao mesmo tempo, o Inpi está vu lnerá 
vel porque o Brasil, do ponto de vista d i p l o m á 
tico, tem ab raçado , em todos os fronts, a causa 
l ibertár ia, a ant i rad ica l ização na área de Tl. 

Isso está explicitamente verbalizado nos e-mails 
secretos da negoc iação do ACTA que vazaram 
do Wikileaks. O Brasil precisava ser neutralizado 
no ACTA e os que estavam negociando o ACTA 
precisavam de um emergente com o peso do 
Brasil. E o Brasil sempre soube disso. Sempre 
teve uma posição cumulativa e intelectualmen

te competente nos fó runs dos quais participou. 
Colocou na mesa da Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI) a agenda do 
desenvolvimento para descarrilar esse processo 
de radical ização normativa dentro do órgão da 
ONU encarregado de harmonizar a legislação 
de propriedade intelectual. Por isso tiveram que 
recorrer ao ACTA, pegar a bola e jogar em outro 
campinho, fora das inst i tu ições multilaterais. É 
possível que o Inpi esteja preocupado com seu 
isolamento, cont rár io à forma como o Brasil se 
expressa internacionalmente nessa área. 

É PRECISO CRIAR 
UMA PRESSÃO EXTERNA 
SOBRE 0 INSTITUTO, PARA 
QUE ABANDONE ESSA 
RADICALIZAÇÃO NORMATIVA 

Mas, ainda que a norma seja aprovada, a lei diz 
que software não pode ser patenteado. 
Rezende - Se a consulta públ ica legitimar essa 
norma, talvez essa legi t imação seja considera
da violação à Lei da Propriedade Industrial, que 
está acima da norma. Entre os examinadores 
de patentes, tem gente que vive esse absurdo 
lá dentro e quer mobilizar a sociedade contra o 
atual regime de patenteabilidade. Agora, como é 
uma consulta para fins internos, o Inpi pode ou 
não ouvir a sociedade. É preciso criar uma pres
são externa sobre o instituto, para que abandone 
essa política de radical ização normativa. 
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Text Box
Fonte: Arede, São Paulo, ano 9, n. 80, p. 18-21, maio 2012.




