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RESUMO 
 

SCHRAIER DE QUADROS, Aline. Resolução de conflitos em contratos 
internacionais de software. 2022. 93 p. Dissertação (Mestrado em Direito 

Internacional e Comparado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 2022.  

A presente dissertação busca estudar o tema da resolução de conflitos suscitados a 

partir de contratos que tem como objeto tecnologias cuja base são software. Assim, 

o presente estudo se debruçará a analisar a proteção e regulação disponível no 

sistema internacional de propriedade intelectual para tecnologias baseadas em 

software e recepcionadas pela legislação nacional do Brasil. Na sequência, 

compreender quais os principais tipos de contratos disponíveis no sistema jurídico 

brasileiro têm como objeto software. Para pôr fim, verificar os mecanismos de 

resolução de conflitos, pautados na autonomia da vontade, que as partes têm à 

disposiçao para resolver disputas sucitadas por contratos de software, inclusive 

aqueles de natureza internacional. 

PALAVRAS CHAVES: Software. Propriedade Intelectual. Direito do Comércio 

Internacional. Contratos Internacionais. Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ABSTRACT 

SCHRAIER DE QUADROS, Aline. Dispute resolution in international software 
contracts. 2022. 93 p. Dissertation (Master’s Degree in International and Comparative 

Law) – Faculty of Law of the University of São Paulo. São Paulo, 2022.  

 
This dissertation seeks to study the issue of disputes resolution arising from software 

contracts. Thus, the present study will focus on analyzing the protection and regulation 

mechanisms available in the intellectual property international system for technologies 

based on software and integrated in the national legislation of Brazil. In the sequence, 

aims to understand the main types of contracts available in the Brazilian legal system 

with software as its object. Finally, verifies the conflict resolution mechanisms, based 

on freedom of will, that the parties have at their disposal to resolve disputes raised by 

software contracts, including those of international nature. 

 

KEYWORDS: Software. Intellectual Property. International Trade Law. International 

Contracts. WIPO Arbitration and Mediation Center. 

 

  



RESUMÉ 

SCHRAIER DE QUADROS, Aline. Résolution des conflits dans les contrats de 
logiciels international. 2022. 93 p. Dissertation (Master en droit international et 

comparé) – Faculté de droit de l’Université de São Paulo. São Paulo, 2022.  

Cette dissertation étudie la problématique de la résolution des conflits nés des contrats 

dont l'objet sont les technologies logicielles. Dans un premier temps, elle analyse la 

réglementation prévue par le droit international de la propriété intellectuelle liée aux 

technologies basées sur des logiciels qui a été approuvées par la législation nationale 

du Brésil. Ensuite, elle approfondie les principaux types de contrats disponibles dans 

le système juridique brésilien dont l'objet est le logiciel. Finalement, vérifier les 

mécanismes de résolution des conflits, fondés sur l'autonomie de la volonté, dont 

disposent les parties pour résoudre les litiges soulevés par les contrats de logiciels, y 

compris ceux à caractère international. 

MOTS-CLÉS: Logiciel. Propriété Intellectuelle. Droit du Commerce international. 

Contract International. Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ASTRATTO 

SCHRAIER DE QUADROS, Aline. Risoluzione delle controversie nei contratti 
internazionali di software.2022. 93 p. Dissertazione (Master in Diritto Internazionale 

e Comparato) - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di San Paolo. San Paolo, 

2022  

Questa dissertazione si propone ad approfondire la questione della risoluzione dei 

conflitti derivanti da contratti di tecnologie basate su software. Pertanto, il presente 

studio si concentrerà sull'analisi della protezione e della regolamentazione disponibili 

nel sistema internazionale di proprietà intellettuale per le tecnologie basate su 

software e approvate dalla legislazione nazionale del Brasile. Successivamente, 

comprendi i principali tipi di contratti disponibili nel sistema legale brasiliano in cui 

oggetto è il software. Infine, verificarera i meccanismi di risoluzione dei conflitti, basati 

sull'autonomia di volontà, di cui le parti dispongono per risolvere le controversie 

sollevate dai contratti di software, anche quei di caracteristiche internazionale. 

PAROLE CHIAVE: Software. Proprietà intellettuale. Diritto del Commercio 

internazionale. Contratto Internazionale. Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo atual é uma época sem precedentes na história em termos de 

desenvolvimento tecnologico. A maturidade tecnológica, associada à velocidade com 

que o estado da técnica se desenvolve, está diretamente relacionada, não há dúvidas, 

à revolução digital iniciada em meados do século passado e aos processos de 

globalização econômica1.  

A utilização de computadores, interligados por uma rede mundial, Internet, os 

sistemas digitais, plataformas, aplicativos, modelos de negócios disruptivos, são todos 

constantes nas relações sociais humanas atuais e nas atividades econômicas, 

mercantis e políticas, em âmbito nacional e internacional.  

O ambiente da Internet, os sistemas digitais, plataformas, aplicativos, modelos 

de negócios disruptivos, a indústria 4.02, aquém das complexas e inerentes 

implicações sociais, econômicas e jurídicas, desencadeiam uma série de dificuldades 

para o sistema de proteção e comercializaçao da propriedade intelectual3.  

O uso de tecnologias, que tem por base software4, é difundido e afeta 

praticamente todos os aspectos da vida humana em todas as partes do mundo. As 

novas tecnologias, tais como inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, 

impressoras 3D, que paulatinamente veem inundando o cotidiano, são baseadas em 

 
1 OMPI. Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR, Getting back to business. 
WIPO publ. nº799 2016. 
2 A 4ª Revolução Industrial comporta novas e emergentes tecnologias que estão 
transformando a vida cotidiana das pessoas em todo o mundo e remodelando as economias 
globais e o próprio comércio. Além disso, essas tecnologias têm o potencial de fornecer 
soluções para superar alguns dos maiores problemas sociais, econômicos e ambientais da 
atualidade. WTO. Trade 2030 & The Forth Industrial Revolution. 2018. Disponivel em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum18_e/fly_64.pdf Acesso em: 27/01/2022 
3 PEREIRA, Alexandre Dias. Licenças de Bens Informáticos (Software e Bases de Dados), in 
Revista da ABPI, No. 110, Jan/Fev 2011, pág. 23 
4 O Dicionario Aurelio define Software como ” Programa; reunião dos procedimentos e/ou 
instruções que determinam o funcionamento de um computador. Conjunto dos elementos que, 
num computador, compõe o sistema de processamento de dados; todo programa que se 
encontra armazenado no disco rígido”. Disponivel em: https://www.dicio.com.br/software/ 
Acessado em: 26/01/2022  
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códigos de software. São necessárias várias linhas de código para o mais banal dos 

comandos de automatização. 

As relações contratuais que permitem o desenvolvimento e exploração das 

tecnologias que estão na base desse novo panorama econômico estão em 

transformação e se apresentam cheias de nuances e particularidades que desafiam 

os modelos atuais de proteção e comercialização dos ativos intangíveis. 

Do ponto de vista dos direitos de propriedade intelectual, o discurso e o debate 

se concentram não somente em como o software deve ser protegido, mas também 

em uma miríade de questões que refletem os muitos papéis que o software 

desempenha na distribuição digital de conteúdo criativo.  

O Acordo TRIPS em seu Artigo 105 contém uma disposição interpretativa que 

determina que os programas de computador, sejam na fonte ou no código objeto, 

devem ser protegidos pela Convenção de Berna6, logo, submetidos ao regime dos 

direitos autorais. Esse entendimento, no entanto, sucita ainda muitas criticas e 

questionamentos, compreensiveis, tendo em vista a natureza altamente mutavel das 

tecnologias baseadas em software.  

A exploração e comercialização no ambiente digital desconhece fronteiras 

físicas o que vem revolucionando o entendimento tradicional da governança do 

comércio global. Dessa forma, os desafios nas relações contratuais envolvendo 

tecnologia digital e que tem por base algoritmos, códigos e softwares ou programas 

de computador, aumentam significativamente de importância devido a sua 

indissociável natureza transfronteiriça. No entanto, os atos jurídicos ocorridos em meio 

virtual, ou em virtude dele, acontecem com uma rapidez que não é comportada pela 

dinâmica da seara jurídica, muito menos pelos processos de normatização nacionais 

ou internacionais.  

 
5 Texto do Decreto nº1355, de 30/12/1994, que introduz o Acordo TRIPS no sistema jurídico 
brasileiro, Artigo 10.1, “1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão 
protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971)” 
6 Artigo 4 do Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais de 1996: “Computer programs are 
protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such 
protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their 
expression”. 
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Nesse contexto, os contratos de software se apresentam como um exemplo 

frutífero de instrumento jurídico em que a autonomia da vontade acaba por ter um 

papel central na sua estruturação, execução e solução de conflitos. Os contratos de 

software podem versar sobre inúmeros objetos, por exemplo, licença de software, 

desenvolvimento do programa para uma finalidade específica ou mesmo suporte ao 

contratante que adquire o software7 . 

Se a natureza intangível do objeto desses contratos já oferece elementos 

suficientes para sua complexidade, quando essas relações se dão em âmbito 

internacional, estamos diante de um terreno fértil para conflitos e controvérsias entre 

as partes envolvidas.   

É indiscutível, portanto, a relevância do estudo da natureza dos programas de 

computador e dos contratos que os tem como objeto. Em especial ao que concerne 

os contratos que se dão em esfera internacional, é preciso compreender quais os 

mecanismos, e alternativas de resolução de conflitos, pautados na autonomia da 

vontade, que as partes têm à disposiçao para resolver querelas em detrimento do 

judiciário. Isso pois, os mecanismos jurídicos institucionalizados nem sempre 

acompanham a agilidade das relações que se desenvolvem no ambiente digital, por 

natureza transfronteiriço e intangível.  

E é nesse ambiente favorável ao conflito, de difícil acompanhamento pelos 

mecanismos tradicionais do Direito, que se vislumbra o papel central da autonomia da 

vontade no desembaraçar de conflitos. É esse o entendimento de Maristela Basso8 , 

conforme segue: 

“Do mesmo modo, a arbitragem comercial internacional é 
claramente uma das grandes expressões concretas do princípio 
da autonomia da vontade, axioma próprio de duas disciplinas 
irmãs nas vertentes internacionais do Direito – O Direito 
Internacional Privado e o Direito do Comércio Internacional” 

 
7 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Proteção Autoral de Programas de Computador, Rio, 
Lumen Juris, 2008. 
8 BASSO, Maristela. POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Arbitragem Comercial Princípios, 
Instituições e Procedimentos - A prática no CAM-CCBC . 1. ed. São Paulo, SP: Marcial Pons 
Editora do Brasil, 2013. v. 1. P.56 
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Diante da crescente complexidade, especialização e rápida evolução das 

condições tecnológicas, comerciais e legais, o Centro de Arbitragem e Mediação da 

OMPI fornece serviços de resolução de conflitos com o objetivo de facilitar, sem fins 

lucrativos, a resolução de disputas em tempo e custo que se adaptam a necessidades 

e interesses das partes, favorecendo o exercício da autonomia da vontade.  

Por fim, é importante compreender o volume de casos de conflitos comerciais 

envolvendo software são resolvidos via judiciário brasileiro e comparativamente o 

volume de casos levados aos órgãos especializados de resolução de conflitos, com 

enfoque especial ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. 

Assim, o presente estudo se debruçará a analisar a proteção e regulação 

disponível no sistema internacional de propriedade intelectual para tecnologias 

baseadas em software. Na sequência, compreender quais os principais tipos de 

contratos, têm como objeto software. Para pôr fim, verificar os mecanismos de 

resolução de conflitos, pautados na autonomia da vontade, que as partes têm à 

disposiçao para resolver disputas sucitadas por contratos de software, inclusive 

aqueles de natureza internacional. 
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I – SOFTWARE PARA O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO 

Não é possível desvincular o estudo de aspectos inerentes à proteção de 

propriedade intelectual sem ter muito claro qual o tratamento dispendido no sistema 

internacional de propriedade intelectual. De acordo com Maristela Basso “os direitos 

de propriedade intelectual estão vinculados, historicamente, ao direito internacional, 

porque houve uma interação entre o movimento de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual e o direito internacional”9 . 

O primeiro subcapítulo versará inicialmente sobre o histórico do sistema 

internacional de propriedade intelectual formado pelo arquipélago de tratados 

internacionais que versam sobre o tema. 

Na sequência se dará atenção especial sobre a proteção disponível no sistema 

internacional de propriedade intelectual para softwares, ou programas de computador. 

Será bordado em especial o debate, em que pese superado em termos de sistema 

internacional de proteção de propriedade intelectual, ainda presente no cotidiano de 

desenvolvedores, quanto à mais adequada forma de proteção: direitos autorais, 

patente, ou modelo sui generis. 

Dessa forma, esse primeiro capítulo será disposto nos três subcapítulos, que 

seguem: 1. O sistema internacional de propriedade intelectual; 2. Proteção de 

software no sistema internacional de propriedade intelectual; e 3. Software no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

1.1 O sistema internacional de propriedade intelectual  

O sistema atual de proteção da propriedade intelectual é atualmente um 

arquipélago de microssistemas, definidos em seus tratados internacionais próprios, e 

que se complementam, interagem e norteiam os legisladores internos no processo 

soberano de cada país quanto à proteção dos direitos intelectuais dos indivíduos10 . 

 
9 BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 41 n. 162 abr./jun. 2004. Pp.287 
10 POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. Contribuições ao estudo do Direito Internacional da 
Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da 
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Os primeiros diplomas de caráter plurilateral a surgirem no cenário internacional 

foram justamente os que se referiam à proteção dos direitos inerentes aos resultados 

dos trabalhos intelectuais dos seres humanos. Como destaca A Prof.ª Maristela 

Basso: 

as Convenções da União de Paris para a Proteção da 
Propriedade Industrial (1883) e da União de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1886) 
desempenharam um papel fundamental para a evolução desses 
direitos no âmbito dos direitos internos e do direito internacional.  
 

Durante mais de cinquenta anos, os sistemas das duas Uniões de Paris e de 

Berna, reunidas, oficialmente, em novembro de 1892, nos BIRPI – Bureaux 

Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, permaneceram 

inalterados.  

Em 1945 foi criada a ONU, um segundo sujeito de direito internacional, que se 

desenvolveu no contexto internacional geral e no contexto regional europeu ocidental 

e oriental. Já na sequência, em 10 de dezembro de 1948, foi adotada a Declaração 

Universal dos Diretos do Homem, a qual, em seu artigo 27 eleva os direitos do autor 

e do inventor ao status de direitos humanos fundamentais:  

Artigo 27° 
(...) 
2.Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais 
ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da 
sua autoria. 
 

Nesse contexto, e a fim de responderem às novas necessidades e enfrentar as 

transformações ocorridas após a Segunda Guerra mundial, tornou-se eminente a 

difícil tarefa de reestruturação dos BIRPI. 

 
Proteção, Composição do Equilibrio e Expansão do Dominio Público. São Paulo, Teses USP, 
2010. p.99 
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A Convenção de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, criou a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI/WIPO, com sede em Genebra, e que 

adquiriu o status de Organismo Especializado da ONU, em 17 de dezembro de 1974.  

A OMPI unifica os conceitos, abolindo a tradicional divisão existente no modelo 

tradicional ou histórico, que separava os direitos dos autores e dos inventores em duas 

categorias: direito de autor e conexos e propriedade industrial.  

A Convenção de Estocolmo, pois, destina-se à proteção da “propriedade 

intelectual”, unificando os conceitos. De acordo com o seu texto, art. 2º, VIII, inclui os 

direitos relativos: 

– Às obras literárias, artísticas e científicas; 
– Às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 
artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de 
radiodifusão; 
– Às invenções em todos os domínios da atividade humana; 
– Às descobertas científicas; 
– Aos desenhos e modelos industriais; 
– Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 
firmas comerciais e denominações comerciais; 
– À proteção contra a concorrência desleal e todos os outros 
direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
científico, literário e artístico”. 

 

Lembra a professora Maristela Basso11 que desde a sua constituição até os dias 

atuais, a função da OMPI é de “encorajar e estimular a atividade de criação dos 

indivíduos e das empresas dos países-membros, facilitando a aquisição de técnicas e 

obras literárias e artísticas estrangeiras, bem como o acesso à informação científica e 

técnica contida nas patentes”. 

Contudo, a atividade de harmonização das normas sobre propriedade 

intelectual acaba-se restringindo aos aspectos técnicos, uma vez que não há, em sede 

da Convenção de Estocolmo, mecanismos eficazes de verificação do adimplemento 

dos deveres e obrigações dos Estados, e tão pouco de resolução de controvérsias. 

 
11 BASSO, Maristela. Os fundamentos Atuais do direito Internacional da Propriedade 
Intelectual. Em R. CEJ, Brasília, n. 21, p. 16-30, abr./jun. 2003. P.17 
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Para a professora12 as razões fundamentais da inclusão do TRIPS no GATT, 

são duas: “o interesse de completar as deficiências do sistema de proteção da 

propriedade intelectual da OMPI, e a necessidade de vincular, definitivamente, o tema 

ao comércio internacional”. 

Durante a negociação do Acordo GATT, em 1947, já se sabia da importância 

da proteção dos direitos de propriedade intelectual para o comércio multilateral. 

Inclusive, alguns dispositivos do GATT/47 fazem referência ao tema, mesmo que de 

forma um pouco tímida: arts. IX (6); XII (3), III; XVIII (10) e XX (d). 

Logo após a Segunda Guerra mundial, ainda não se tinha clara percepção da 

vinculação entre propriedade intelectual e comercio internacional, nem dos reflexos 

que poderiam advir, no mercado internacional, de um sistema mais eficaz de proteção 

desses direitos.  

O reconhecimento dessa relação só se deu mais tarde, quando, especialmente 

nas décadas de 1970 e 1980, ficam evidentes os benefícios da proteção à propriedade 

intelectual, como fator fundamental de desenvolvimento tecnológico e aumento dos 

investimentos diretos do exterior. Ou seja, nas palavras de BASSO13 : 

reconhece-se que a proteção à propriedade intelectual está 
diretamente vinculada ao aumento do comércio mundial. A partir 
de então, expande-se a compreensão de que os bens imateriais 
se tornam cada vez mais importantes para a sobrevivência das 
indústrias, e para as estratégias que elas devem implementar 
nos âmbitos nacional e internacional.  
 

Nos anos 90, por sua vez, devemos destacar a figura o TRIPS, o qual surgiu 

com a finalização da Ata de Constituição da OMC, em Marrakesh, em 1994. Assim, 

sempre precisamos ter em mente que o TRIPS é um anexo do Acordo Constitutivo 

da OMC, razão pela qual é parte integrante do sistema de comércio internacional, 

estando vinculado aos seus princípios e fundamentos.  

 
12 BASSO, Maristela. 2003. Op. cit. p.17 
13 Ibidem. p. 18 
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A criação do sistema de comércio (GATT 94, GATS e TRIPS) sobre um único 

sistema de solução de controvérsia, oficialmente vinculou o comércio à propriedade 

intelectual e deu garras e dentes para sua execução. 

Para o TRIPS, pois, em seu artigo 1º, ponto 214 o termo "propriedade intelectual" 

refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 

1 a 7 da Parte II, quais sejam:  

1.Direito do Autor e Direitos Conexos;  
2.Marcas;  
3.Indicações Geográficas;  
4.Desenhos Industriais; 
 5.Patentes;  
6.Topografias de Circuitos Integrados; 
 7.Proteção de Informação Confidencial;  

 

Na sequência, segue-se para verificar, especificamente, o tratamento de 

proteção de direitos dispendido a softwares em sede do sistema internacional de 

propriedade intelectual. 

1.2 Proteção de software no sistema internacional de propriedade intelectual 

O software, como anteriormente destacado, está inserido na realidade do 

comercio global transfronteiriço e, desse modo prescinde de sua proteção a nível 

internacional. A proteção conferida em esfera internacional visa harmonizar e, em 

alguns casos, unificar minimamente as legislações de países que desejem integrar-se 

economicamente.  

 

Apesar das legislações nacionais sobre propriedade intelectual estarem em 

certa medida harmonizadas por meio de tratados internacionais, cabe a cada 

jurisdição nacional definir e estabelecer a legislação interna sobre tais direitos.  

 

A OMPI começou a considerar a questão da proteção legal dos programas de 

computador na década de 1970. Primeiro, surgiu a ideia de elaborar um sistema sui 

 
14 Acordo TRIPS, artigo 1º, 2. Para os fins deste Acordo, o termo "propriedade intelectual" 
refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 
da Parte II 
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generis. A proteção sui generis cobria todos os três elementos dos programas de 

computador: código-objeto, código-fonte e documentação.  

Por “Código Fonte” entende-se o código original do programa de computador 

escrito em linguagens de programa que pode ser lido e compreendido por seres 

humanos, particularmente aqueles que são especializados neste campo. Já “Código 

objeto” é uma versão do programa que é diretamente utilizável por um computador, 

em forma binária - uma série de “zeros” e “uns” - que os processadores de computador 

podem entender, mas os seres humanos não podem a menos que sejam 

“decodificados”, ou seja, transformado em código-fonte15.  

No entanto, as Disposições do Modelo da OMPI sobre a Proteção de 

Programas de Computador, que forneciam um sistema sui generis, não foram 

seguidas pelos legisladores nacionais, e a ideia começou a prevalecer que os direitos 

autorais deveriam ser aplicados para a proteção de programas de computador. Em 

fevereiro de 1985, a WIPO e a UNESCO convocaram em Genebra um grupo de 

especialistas conjunto sobre os aspectos de direitos autorais da proteção de 

programas de computador. 

A proteção de direitos autorais de software é estabelecida na maioria dos 

países e harmonizada por tratados internacionais para esse efeito. A lei relativa à 

patenteabilidade do software ainda não está harmonizada internacionalmente, mas 

alguns países adotaram a patenteabilidade do software de computador e outros 

adotaram abordagens que reconhecem invenções assistidas por software de 

computador. 

Os principais tratados da OMPI sobre Direitos Autorais são destinados a se 

encaixarem sem entraves, com vista a permitir que todos os setores criativos 

relevantes possam tirar proveito de um nível apropriado de reconhecimento de 

direitos.  

Entre estes, estão:  

 
15 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo, A Natureza Jurídica do Software à Luz da Linguística, in  
Revista da ABPI, No. 79, Nov/Dez 2005, pág. 46 
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A Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e 
Artísticas, de 1886 e atualizada em 1971; 
 A Convenção de Roma para a Proteção de Intérpretes, 
Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão, de 
1961;  
O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, e O Tratado da OMPI 
sobre Prestações e Fonogramas, ambos de 1996;  
O Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções 
Audiovisuais, de 2012; e   
O Tratado de Marraquexe para Facilitar o Acesso a Obras 
Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com 
Outras Dificuldades para ter Acesso ao Texto Impresso, de 
201316.  
 

Além desses tratados, compõe o sistema de proteção internacional dos direitos 

autorais o Acordo TRIPS, em sua Seção 1 da Parte II. 

O artigo primeiro da Convenções de Berna para Proteção das Obras Literárias, 

Artísticas, revisada em 1971, determina o objetivo da União, qual seja: “a proteção 

dos direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas”. O artigo 2 da 

Convenção traz a definição dos termos obras literárias e artísticas, conforme segue: 

Artigo 2 
Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as 
produções do domínio literário, cientifico e artístico, qualquer que 
seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, 
brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, 
sermões e outras obras da mesma natureza; as obras 
dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as 
pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; 
as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo 
ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de 
arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras 
fotográficas e as expressas por processo análogo ao da 
fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas 
geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à 
geografia, à topografia, á arquitetura ou às ciências. 
 

As leis nacionais que já continham disposições sobre a proteção de direitos 

autorais de programas de computador, em geral, concediam o mesmo tipo de proteção 

 
16 Adesão ao Sistema Internacional de Direitos Autorais: O que está em jogo?. OMPI, 2017. 
Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_flyer_crsystem.pdf> 
Acesso em: 26/01/2022 
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que para outras categorias de obras. É outra questão que eles também incluíram 

certas cláusulas “específicas de gênero”, como exceções especiais para a criação de 

cópias de segurança ou para “decodificação” de programas, a fim de criar outros 

programas interoperáveis.  

Houve então dois desenvolvimentos que completaram, no nível de normas 

regionais e internacionais vinculantes, o que havia sido elaborado nos fóruns da OMPI 

na forma de um modelo de “soft law”: primeiro, a publicação, em julho de 1991, do 

Diretiva da Comunidade Europeia sobre programas de computador e a adoção, em 

abril de 1994, do Acordo TRIPS, ambos esclarecendo que os programas de 

computador deveriam ser protegidos como obras literárias sob a Convenção de Berna. 

O Acordo TRIPS em seu Artigo 1017 contém uma disposição interpretativa que 

determina que os programas de computador, sejam na fonte ou no código objeto, 

devem ser protegidos pela Convenção de Berna. O mesmo esclarecimento em termos 

muito similares, é trazido pelo Artigo 4 do Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais de 

1996: “Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 

2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever 

may be the mode or form of their expression”. 

Há muito poucas vozes hoje que argumentam contra a proteção de direitos 

autorais de programas de computador. Os programas de computador não são 

“meramente” soluções técnicas, mesmo que os desenvolvedores de software sejam 

às vezes considerados como não convencionais por outros criadores mais tradicionais 

nos campos musical ou literário.  

De fato, o software em si não é apenas um resultado técnico, mas uma criação 

do autor que tem um caráter técnico. A única diferença é a natureza “ativa” do 

programa de computador, o que significa que ele tem efeitos técnicos e físicos no 

hardware do computador durante sua operação. Mas esta não é uma razão para a 

 
17 Texto do Decreto nº1355, de 30/12/1994, que introduz o Acordo TRIPS no sistema jurídico 
brasileiro, Artigo 10.1, “1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão 
protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971)” 
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exclusão de software como uma expressão criativa e original da proteção de direitos 

autorais, destaca Bertrand18.  

No curso do trabalho preparatório do Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais 

de 1996, foi acordado que a definição de software adotada como parte das 

Disposições do Modelo da OMPI sobre a Proteção de Programas de Computador 

ainda era válida. Esta definição diz o seguinte:  

“'programa de computador' significa um conjunto de instruções 
capazes, quando incorporadas a um meio legível por máquina, 
de fazer com que uma máquina com capacidade de 
processamento de informação indique, execute ou atinja uma 
função, tarefa ou resultado em particular”.  

Em que pese, muitas vezes os termos software e programa de computador 

serem utilizados como sinônimos, é importante ressaltar que se trata de conceitos 

diferentes. Emir Iscandor Amad19 diferencia as expressões software e programa de 

computador, conforme segue:  

As expressões ‘software’ e ‘programa de computador’ não são 
sinônimas, apesar de serem amplamente usadas como tal. De 
fato, o ‘software’ representa uma rotina de procedimentos 
altamente técnicos, que englobam a sua criação intelectual – a 
ideia –, seguida da fase de desenvolvimento, quando o software 
é efetivamente ‘escrito’ em linguagem técnica, culminando com 
o programa de computador propriamente dito, que é a parte 
‘visível’ do software. Logo, o programa de computador é o 
resultado da criação do ‘software’, compreendendo uma parte 
significantemente menor do que o ‘software’ como um todo. 
Entretanto, para fins deste trabalho usaremos as expressões 
como equivalentes uma vez que assim são empregadas na 
prática generalizada.  

 
18 BERTRAND, André, "La ingeniería regresiva en materia de software", in Derecho de la Alta 
Tecnologia, Ano III, No. 34/35, Junho/Julho de 1991, p.33 
19 AMAD, Emir Iscandor. Contratos de software “shrinkwrap licenses” e “clickwrap licenses”. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 7. 
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É esse também o entendimento de Denis Borges Barbosa20 que também 

destaca tal diferenciação, retomando a Lei n° 7.232, de 29 de outubro de 198421:  

A expressão Software, ou, em francês, logiciel, se aplica seja ao 
programa de computador propriamente dito, seja à descrição do 
programa, seja à documentação acessória, seja a vários destes 
elementos juntos. No dizer do Art. 43 da Lei de Informática (n° 
7.232 de 29 de outubro de 1984)22, software seria a soma do 
programa de computador e de sua documentação técnica 
associada. [...] O núcleo da noção software, de qualquer 
maneira, é o programa de computador, cuja definição legal foi 
fixada pelo Art. 1o, paragrafo único, da Lei 9.609/98. [...].  

Ademais, observa Marcos Wachowicz23 no que concerne ao conceito de 

software que:  

software abrange, além do programa de computador em si, que 
é a linguagem codificada, também a descrição detalhada do 
programa, as instruções codificadas para criar o programa, a 
documentação escrita auxiliar deste, bem como outros materiais 
de apoio relacionados. Isso tudo para que, uma vez ocorrida a 
incorporação do software ao meio físico hardware, possibilite-se 
a execução de inúmeras funções previamente determinadas e 
que estão disponíveis para serem utilizadas e realizadas pelos 
usuários do computador. 

Isto posto, entende-se por software termo mais abrangente que programa de 

computador. Marco Wachowicz24 relata, segundo a Organização Mundial da 

 
20 BARBOSA, Denis Borges. A proteção do software, 2001. Disponível em: 
<http://denisbarbosa. addr. com/77.DOC>. Acesso em: 26/01/2022. p. 8;  
21 BRASIL, Lei n° 7.232, de 29 de outubro de 1984. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Informática, e dá outras providências. Disponível em: <http://www. senado. gov. br>. Acesso 
em 10 jan. 2006. Referida no decorrer desta dissertação como Lei n° 7.232/1984. 
22 Lei de Informática (n° 7.232 de 29 de outubro de 1984), tanto em seu art. 3° como no art. 
43, diferencia programa de computador e software:  
Art. 3° [...] 
III – importação, exportação, produção, operação e comercialização de programas para 
computadores e máquinas automáticas de tratamento da informação e respectiva 
documentação técnica associada (“software”); [...] 
Art. 43 – Matérias referentes a programas de computador e documentação técnica associada 
(“Software”) (VETADO) e aos direitos relativos à privacidade, com direitos da personalidade, 
por sua abrangência, serão objeto de leis especificas, a serem aprovadas pelo Congresso 
Nacional. 
23 WACHOWICZ, Marcos. Propriedade intelectual do software & revolução da tecnologia da 
informação. Curitiba: Juruá, 2004. p. 71-72 
24 Ibidem. p. 71 
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Propriedade Intelectual (OMPI), aprovadas em 3 de junho de 1977, as três categorias 

que formam o conceito de software:  

– Programa de computador enquanto conjunto de instruções 
capaz de fazer com que uma máquina disponha de capacidade 
para processar informações, indique, desempenhe ou execute 
uma particular função, tarefa ou resultado;  
– Uma descrição de programa entendida como uma 
apresentação completa de um processo, expressa por palavras, 
esquemas ou, de outro modo, suficientemente pormenorizada 
para determinar o conjunto de instruções que constitui o 
programa do computador correspondente;  
– Um material de apoio considerando assim qualquer material, 
para além do software e sua descrição, preparado para ajudar 
na compreensão ou aplicação de um programa de computador, 
como, por exemplo, as descrições de programas e as instruções 
para usuários.  
 

Com base no projeto de tratado do software da OMPI, Irineu Strenger25 deduz 

que o mesmo tem as seguintes características:  

– Sua estrutura: o software é um conjunto de instruções; 
– sua função: ele deve permitir o funcionamento de uma 
máquina de tratamento de informação;  
– Seu objeto: a produção de um resultado determinado;  
– Eventualmente por seus acessórios: a documentação auxiliar 
que permite a utilização e compreensão pelo homem, assim 
como o suporte material sobre o qual se encontra registrado e 
que possibilita a decifração da máquina.  

 
Liliana Minardi Paesani26, ao tratar da natureza jurídica do software, atribui-lhe 

dois sentidos: em sentido estrito, software coincidiria com programa de computador; 

em sentido amplo, software abrangeria, além do programa de computador, “o suporte 

magnético, o manual de instruções e a documentação acessória”.  

Enrique Fernandez Masiá27, baseado nas disposições-tipo da OMPI, também 

distingue programa de computador e software, destacando ser o primeiro a peça-

 
25 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: LTr, 
1998. p. 413.  
26 PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento 
internacional do software. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 26.  
27 FERNANDEZ MASIÁ, Enrique. La protección de los programas de ordenador em España. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996. p. 40. 
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mestre do segundo, sendo acessórios do programa de computador a “descrição do 

programa” e o “material de apoio”.  

Philippe de Tourneau28 estabelece a mesma diferenciação, ressaltando que os 

dois termos não podem ser usados como sinônimos:  

O software é um bem imaterial muito particular, fruto de uma 
criação intelectual (como uma obra literária, ou... um contrato). 
A palavra software engloba várias categorias distintas, que não 
são determinantes; mas todas compreendem mais que um 
programa. Em outras palavras, as duas palavras não são 
sinônimas: o programa é um elemento constitutivo de um 
software, que inclui notadamente outros programas e 
subprogramas, a documentação e o material de concepção 
preparatória.  

As definições de software incluídas nas leis nacionais estão, em geral, em 

harmonia com os elementos substantivos básicos da definição acima citada.  No 

entanto, às vezes é usada uma definição mais ampla de software, que também inclui 

o material preliminar para a criação de um programa.  

1.3. Software no ordenamento jurídico brasileiro  
 
 Por fim, neste último subcapitulo, será estudado o arcabouço de regras no 

ordenamento jurídico brasileiro recepcionadas do sistema internacional de proteção 

propriedade intelectual e comércio internacional que delimitam a proteção de software. 

 

1.3.1 Legislação aplicável  

A primeira mençao a programas de computador no ordenamento juridico 

brasieliro se deu na Lei n. 7.232/84, e sucessivas modificações trazidas pelo Decreto-

lei 2.203/84:   
 

 
28 TOURNEAU, Philippe de. Contrats informatiques et électroniques. 3. ed. Paris: Dalloz, 2004. 
(Le logiciel est un bien immatériel très particulier, fruit d’une création intellectuelle (comme une 
ouevre littéraire ou... un contrat). Le mor de logiciel englobe plusieurs catégories distinctes, 
qui ne son pas déterminantes; mais toutes comprennent plus qu’un programme. Autement dit, 
les deux mots ne sont pas synonymes : Le programme n’est qu’un élément constitutif d’um 
logiciel, qui incluit notamment, outre des programmes et des sous- programmes, la 
documentation et le matériel de conception préparatoire). 
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Art. 43. Matérias referentes a programas de computador e 
documentação técnica associada (software) e aos direitos 
relativos à privacidade, com direitos da personalidade, por sua 
abrangência, serão objeto de leis específicas, a serem 
aprovadas pelo Congresso Nacional.  

 

Os textos de lei mais do que a proteção da criação intelectual (software), 

tratavam da comercialização no país de produtos nacionais e estrangeiros. Os 

regimes regimes diferenciados intituidos para a comercializaçao de produtos 

nacionais e estraneiros, ressalta Rodrigo Colares29 a importancia de se contextualizar 

historicamente, estavam inseridos em razao da então orientação de reserva de 

mercado. 

 

Conforme observa Heloisa Gomes Medeiros30, “o interesse pelo registro do 

programa de computador que caracteriza o início da regulamentação do software no 

Brasil não era essencialmente ligado à proteção que tal registro pudesse conceder ao 

titular “.  

 

O mecanismo visava centralizar a informaçao dos produtos e serviços que 

circulavam no Brasil, podendo identificar a conveniência de importar outros tipos de 

software e controlar os preços tendo em vista a prática de venda casada do software 

e equipamentos. Segundo Eduardo Vieira Manso31, esse conjunto de informações 

colhidas por meio do registro serviriam de subsídio para o desenvolvimento de 

políticas nacionais de promoção do setor informático.  

 

O cadastramento prévio junto ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI de 

programas de computador era condição essencial de comercialização, em especial 

perante terceiros e aos órgãos públicos. O referido cadastro era condiçao de validade 

e eficácia de qualquer negócio jurídico relacionado ao programa de computador. 

 
29 COLARES, Rodrigo Guimarães, Proteção Jurídica do Software: Uma Análise Crítica dos 
Elementos Protegidos pelo Direito, in  Revista da ABPI, No. 105, Mar/Abr 2010, pág. 24 
30 MEDEIROS, Heloísa Gomes. Software e direitos de propriedade intelectual. Gedai. 
Curitiba, 2019. P.178 
31 VIEIRA MANSO, Eduardo. A informática e os direitos intelectuais. São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 1985. p. 174. 
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Ademais, destaqu-se que somente seriam passíveis de cadastramento no SEI 

os programas de computador que fossem comercializados no país. A documentação 

do programa constante do registro junto ao SEI visava suportar o exame de 

similaridade.  

 

De acordo com Menezes32, era prerrogativa do SEI solicitar informações sobre 

a lista das funções do programa, seu desempenho em termos de memória principal e 

secundária, seu tempo de processamento, sua capacidade de processamento e 

número de arquivos, além de manuais, lista de preços, preço certo por cópia, dentre 

outros itens. O cadastramento junto ao SEI possuia validade mínima de três anos, 

condicionada sua renovação à inexistência de programa de computador similar. 

 

A já revogada Lei n.7.646/87 instituiu no sistema legal brasileiro dois tipos de 

registros para a proteção dos programas de computador: um para sua comercialização 

e outro para sua criação, ou seja, para a proteção dos direitos autorais propriamente 

ditos, conforme art. 8º: 

 
Art. 8º Para a comercialização de que trata o art. 1º desta lei, fica 
obrigatório o prévio cadastramento do programa ou conjunto de 
programas de computador, pela Secretaria Especial de 
Informática - SEI, que os classificará em diferentes categorias, 
conforme sejam desenvolvidos no País ou no exterior, em 
associação ou não entre empresas não nacionais e nacionais, 
definidas estas pelo art. 12 da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 
1984, e art. 1º do Decreto-lei nº 2.203, de 27 de dezembro de 
1984.  
§ 1º No que diz respeito à proteção dos direitos do autor, não se 
estabelecem diferenças entre as categorias referidas 
no caput deste artigo, as quais serão diversificadas para efeito 
de financiamento com recursos públicos, incentivos fiscais, 
comercialização e remessa de lucros, ou pagamento de direitos 
aos seus titulares domiciliados no exterior, conforme o caso.  
§ 2º O cadastramento de que trata este artigo e a aprovação dos 
atos e contratos referidos nesta lei, pela Secretaria Especial de 

 
32 MENEZES, Tamires. A natureza jurídica do software e a proteção conferida no direito 
brasileiro. 2018. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52122/a-
natureza-juridica-do-software-e-a-protecao-conferida-no-direito-brasileiro Acesso em: 
18/01/2022 
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Informática - SEI, ficarão condicionados, quando se tratar de 
programas desenvolvidos por empresas não nacionais, à 
apuração da inexistência de programa de computador similar, 
desenvolvido no País, por empresa nacional.  
§ 3º Além do disposto no caput deste artigo, o cadastramento de 
que trata esta lei é condição prévia e essencial à:  
I - Validade e eficácia de quaisquer negócios jurídicos 
relacionados a programas;  
II - Produção de efeitos fiscais e cambiais e legitimação de 
pagamentos, créditos ou remessas correspondentes, quando for 
o caso, e sem prejuízo de outros requisitos e condições 
estabelecidos em lei. 

 

Com o advento do Acordo TRIPS em 1994, houve a necessidade de adaptar 

as a legislaçao brasielira ao novo compromisso internacional. Assim, a Lei n° 7.646/87 

foi revogada pelas Leis n° 9.609 e 9.610, ambas de 19 de fevereiro de 1998, que 

regulamentam, respectivamente, sobre a proteção da propriedade intelectual de 

programa de computador e sobre direitos autorais.  

 

A Lei n. 9.609/98 tem a caracteristica de adaptar o sistema autoral à realidade 

dos programas de computador, e dessa forma, a descrição do regime jurídico 

do software também terá por fundamento obrigatório a lei dos Direitos Autorais - Lei 

nº 9.610/98. È sob a égide destes direitos que está construído o regime jurídico 

do software no Brasil. 

O conceito legal brasileiro de programa de computador consta do art. 1° da Lei 

n° 9.609/98 :  

Programa de computador é a expressão de um conjunto 
organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-
los funcionar de modo e para fins determinados.  

Retoma-se aqui a problematica anteriormente abordada nesta 
dissertaçao quanto a diferenciaçao dos conceitos de software e 
programa de computador. Como se vê, o artigo da Lei no 
9.609/1998 regulou programa de computador, nada 
mencionando sobre software. Assim, contempla tão-somente o 
conjunto de instruções que fazem com que o computador 
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cumpra sua função, nada dispondo sobre material de apoio ou 
descrição, que são protegidos pelo regime geral de direito 
autoral.  

Nesse sentido, se expressa Barbosa33:  

A intenção do legislador da Lei 9.609/98, assim, era proteger 
pelo regime especial exclusivamente o programa de 
computador, deixando de lado a documentação técnica 
associada – que, em princípio, será objeto do Direito Autoral 
genérico e do regime fiscal e regulatório próprio aos livros e 
documentos, conforme sua natureza.  

Não obstante a limitação legal da Lei n° 9.609/1998, se utilizará no decorrer 

desta dissertação o termo software, referido em todo o seu conjunto e que inclui o 

programa de computador. Justifica-se tal escolha pela própria delimitação temática 

deste trabalho – o direito moral do autor, que abrange o software como um todo e não 

apenas o programa de computador. O entendimento é correto na medida em que, na 

comercialização o objeto da negociação é o software como um todo e não apenas as 

instruções codificadas, isto é, o programa de computador.  

Assim, o software tem como um de seus elementos o conjunto de instruções 

(programa de computador) que determinam como um computador (hardware) deve 

funcionar – conceitualmente, vê-se aí um caráter literário, pois esse conjunto de 

instruções configura, de algum modo, uma linguagem34. 

 
33 BARBOSA, Denis Borges. A proteção do software, 2001. Disponível em: 
<http://denisbarbosa. addr. com/77.DOC>. Acesso em: 26/01/2022. p. 9; 
34  A titulo de curiosidade, de acordo com WACHOWICZ há quatro tipos de linguagem de 
software, todas codificadas: “linguagem de máquina; linguagem de baixo-nível, linguagem de 
médio-nível e linguagem de alto-nível”. Com o intuito de contextualizar o tema, mas sem a 
pretensão de esgotá-lo, passa-se a diferenciá-las (WACHOWICZ, 2004, p. 73). O que 
distingue uma linguagem da outra é justamente o nível de acesso ou sua inteligibilidade. A 
primeira é a chamada linguagem binária, a menos acessível à compreensão humana, haja 
vista que é utilizada pela máquina e formada por bits representando os números 0 e 1 
(passagem ou não-passagem de corrente elétrica). A segunda, a linguagem de baixo nível, é 
conhecida como assembly e, apesar de utilizar algumas palavras inteligíveis em língua 
inglesa, também é de difícil entendimento e de acesso restrito. A linguagem de médio nível, a 
terceira, já possui “uma concepção voltada ao ser humano e à máquina”. Finalmente, a quarta 
linguagem, chamada de alto nível, é mais voltada para o ser humano. Fernandez Masiá 
também estabelece uma classificação: linguagem de máquina, conhecida como código-objeto 
e a única que o computador “entende”; linguagem de baixo nível, a mais próxima da linguagem 
de máquina; e linguagem de alto nível, conhecida como código-fonte – as mais utilizadas são 
COBOL, FORTRAN, APL, LOGO e PASCAL (FERNANDEZ MASIÁ, 1996, p. 45.) 
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Isto posto, compreende-se que a tutela jurídica do software no Brasil encontra-

se em consonância com todos os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, 

em especial, a Convençao da Uniao de Berna, a Convençao da Uniao de Paris e o 

Acordo TRIPS. Após conceituar software e programa de computador, passa-se agora 

a analisar seu enquadramento jurídico.  

1.3.2 Enquadramento jurídico 

Para entender a proteção jurídica do software, destacam-se algumas de suas 

características, cujos conceitos serão importantes no decorrer da dissertação.  

Compreende-se dos conceitos tratados nos itens anteriores35, o software é uma 

linguagem. Por tal razão, dentre outras, a opçao a nivel internacional e nacional foi por 

regular software dentro do enquadramento do direito autoral. Ressalte-se o que se 

protege é a notação, a linguagem, o conjunto de instruções que formam o software, e 

não o resultado, a funcionalidade do mesmo.  

Em que pese na pratica, quando se quer proteger a funcionalidade do software, 

aplica-se o instituto da patente, vale ressaltar que, por força do art. 10, V, da Lei n° 

9.279/96, a patente de “programa de computador em si” não é permitida, só sendo 

possível quando este está vinculado a um hardware.  

O INPI36, coloca a patente de software nas seguintes condições: “– programas 

de computador em si (protegidos pelo direito autoral). Note-se, entretanto, que os 

programas de computador desenvolvidos estritamente para funcionar ‘embarcados’ 

em máquinas ou equipamentos, normalmente gravados em ‘chips’ integrantes das 

estruturas destes, podem ser objeto de proteção através de patente. Nestes casos, 

não se está demandando o programa de computador ‘em si’ e sim a máquina ou 

equipamento”.  

De fato, nos últimos anos, em vários lugares do mundo e até no Brasil, tem-se 

falado na possibilidade de patentear softwares, protegendo com isso a sua 

 
35 Vide item 1.2.1 desta dissertaçao. 
36 INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www. inpi. gov. 
br>. Acesso em: 26/01/2022. 
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funcionalidade. Apesar de ser um tema muito interessante, não é o foco da presente 

dissertação37.  

José de Oliveira Ascensão38 discorda deste viés legal e doutrinário, afirmando 

que o programa de computador não pode ser considerado uma obra literária ou 

artística, mas um processo, em que pese tratar-se de uma linguagem destinada à 

máquina, que não deveria regulamentar-se no âmbito do direito de autor.  

Carlos Correa39 explica que boa parte da doutrina jurídica e econômica 

questiona a aplicabilidade e a adequação do direito de autor para regular uma obra 

funcional como o programa de computador.  

Ascensão40 justifica a inclusão dos programas de computador no direito autoral 

por serem objeto de pressão internacional:  “A pressão internacional foi, porém, muito 

grande no sentido de tutelar o programa pelo direito de autor. Atende-se então à 

fórmula do programa, que representa indiscutivelmente uma linguagem e pretende-se 

a tutela como obra de expressão lingüística”.  

Nesse sentido, Correa41 tem o mesmo o posicionamento de Ascensão sobre a 

pressão norte- americana para que o software fosse regulamentado pelo direito de 

autor:  

Empurrando para o caminho do copyright, o governo e a 

indústria dos Estados Unidos estrategicamente optaram pela 

forma de proteção, a qual é mais barata de se obter que os 

 

37 Sobre o assunto veja-se: BARBOSA, 2001, p. 23 et seq. BARBOSA, 2003, p. 166 et seq. 
FERNANDEZ MASIÁ, 1996, p. 53-71; BELLEFONDS, X. Linant. L’informatique et lê droit. 
Paris: Presses universitaires de France, 1982. p. 24 et seq; SOARES, José Carlos Tinoco. 
Patentes de programas de computador. Revista da ABPI. ABPI. São Paulo, n. 20, p. 39-46, 
jan./fev. 1996. VIEIRA, José Alberto C. A protecção dos programas de computador pelo 
direito autoral. Lisboa: Lex, 2005. p. 23 et seq. Assim como discuçoes junto a OMPI e OMC. 

38 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p. 665- 666. 
39 CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs: regimen internacional de la propiedad intelectual. 
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996. p. 58. 
40 ASCENSÃO, 1997. Op. cit. p. 666. 
41 CORREA, Carlos M. Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the 
TRIPS agreement and policy options. London: Zed Books, 2000. p. 129. 



36 
 

direitos de propriedade industrial, que não requer revelação e, 

acima de tudo, que permite uma proteção quase que universal e 

automática sem registro, desde a exata data da criação do 

programa. [...] A proteção por copyright não requer aplicação e 

procedimentos em países individuais. Praticamente tem um 

alcance global como resultado do largo número de membros da 

Convenção de Berna e da OMC. (traduçao livre) 

Ascensão42 compreende que a lei brasileira não igualou programa de 

computador à obra literária, em que pese ser uma linguagem, mas aplicou o regime 

de proteção do direito de autor. No entanto nem todas as disposições legais referentes 

ao direito de autor são aplicáveis a programas de computador, conforme discorre o 

autor :  

A lei brasileira pressupõe que sobre o programa de computador 
não recai um direito de autor. 
Por isso mesmo estabeleceu o princípio da reciprocidade: os 
estrangeiros domiciliados no exterior só se beneficiarão da 
proteção se as leis nacionais concederam aos brasileiros e 
domiciliados no Brasil proteção equivalente (art. 3/2). Isto seria 
vedado se houvesse um verdadeiro direito de autor, pois a 
Convenção de Berna impõe o princípio do tratamento nacional, 
que é inverso do da reciprocidade.  

Daqui resulta também que o direito concedido é afinal um direito 
análogo ao direito de autor, e não um direito de autor 
propriamente dito. 
Em qualquer caso, será sempre necessário verificar se uma 
regra de direito de autor é aplicável à matéria dos programas de 
computador. Se for compatível, aplicam-se assim mesmo regras 
excepcionais. Mas se o não for, o que acontecerá em grande 
número de casos, está excluída.  

Da mesma forma, Barbosa43 discorda da inclusão do software no regime de 

proteção do direito autoral. Para ele, conforme interpretação dada ao art. 5°, XXIX, da 

 
42 ASCENSÃO, 1997, Op. cit, p. 669-670. 
43 BARBOSA, 2003, Op. cit. p. 130. 
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Constituição Federal de 1988 (CF)44, o regime adequado seria o da propriedade 

industrial:  

Entendendo que [...] a Constituição inclui entre os direitos 
suscetíveis de proteção, à luz do art. 5°, XXIX, os programas de 
computador, de uma maneira uniforme com os outros objetos de 
direito da propriedade intelectual do mesmo tipo. A base 
constitucional da proteção hoje assegurada pela Lei 9.609/98 
aos programas de computador seria não os dispositivos 
pertinentes aos direitos autorais, aos quais não acedem 
quaisquer limites ou compromissos com a ordem econômica, 
mas a mesma cláusula que ampara as marcas, patentes e 
demais direitos intelectuais de fundo econômico.  

No entanto, apesar das divergências, o software é protegido pelo direito autoral, 

com a aplicação simultânea das leis n° 9.610 e no 9.609, ambas de 19 de fevereiro 

de 1998. A Lei n° 9.609/1998 refere-se especificamente ao programa de computador, 

enquanto a Lei n° 9.610/98 regulamenta os direitos autorais, de forma generalizada 

abrangendo o software como um todo e incluindo o programa de computador naquilo 

que for de sua natureza.  

Neste sentido, reza o art. 2° da Lei n° 9.609/1998:  

Art. 2°. O regime de proteção à propriedade intelectual de 
programa de computador é o conferido às obras literárias pela 
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, 
observado o disposto nesta Lei.  

A seguir, nos parágrafos, constam algumas limitações ao regime geral de 

direito autoral, dentre elas a do §1°45, acerca dos direitos morais do autor. O §2°, por 

sua vez, reduz o prazo de proteção do programa de computador para cinqüenta anos, 

 

44 Art. 5° da CF: [...] “XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.  

45 Art. 2° da 9.610/98: “[...] § 1o Não se aplicam ao programa de computador as disposições 
relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a 
paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-
autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do 
programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação”. 
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contados a partir de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de sua publicação ou 

criação.  

Cabe destacar aqui, conforme a diferenciação estabelecida no início do 

capítulo, que a proteção por cinqüenta anos é conferida ao programa de computador 

em si. O restante do software – descrições, manuais técnicos etc. – enquadra-se no 

regime geral de direito autoral, cujo prazo de proteção é de setenta anos, contados a 

partir de 1° de janeiro do ano subseqüente ao da morte de seu criador. Registra o §2°:  

§ 2°. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa 
de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir 
de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, 
na ausência desta, da sua criação.  

O §3° não inova, garantindo que todo registro de direito autoral tem caráter 

declaratório e que é facultativa a proteção desse tipo de propriedade intelectual. O 

registro declaratório é aquele que tem apenas o condão de provar, demonstrar a 

autoria e a anterioridade da mesma. Este diverge da regulamentação da propriedade 

industrial, onde o registro é constitutivo, ou seja, só existe direito quando feito o 

registro. É o caso, por exemplo, da patente de invenção e de modelo de utilidade, 

marca, desenho industrial etc, conforme art. 6°, Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. 

A Lei de Software, Lei n. 9.609/98, em relação ao anterior regime jurídico, 

extingue a obrigatoriedade do registro do programa de computador junto ao SEI que 

dispôs em seu art. 2º, §3º que “a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe 

de registro”. Em que pese não mais de caráter obrigatório, a Lei de Software facultou 

ao titular o registro de seu programa de computador junto ao Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), como dispõe a Lei n. 9.609/98 em seu art. 3º, conforme 

segue:  

 
“os programas de computador poderão, a critério do titular, ser 
registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do 
Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela 
política de ciência e tecnologia”. 

 

O Decreto n. 2.556, de 20 de abril de 1998, regulamenta o artigo 3º da Lei n. 

9.609/98, dispondo sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 
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computador e sua comercialização no país. Estabelece o Decreto n. 2.556/98 em seu 

art. 1º que: 

 
Art. 1º Os programas de computador poderão, a critério do titular 
dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial – INPI. 
§1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, 
pelo menos, as seguintes informações: 
I – Os dados referentes ao autor do programa de computador e 
ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas; 
II – A identificação e descrição funcional do programa de 
computador; e 
III – os trechos do programa e outros dados que se considerar 
suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, 
ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do 
Governo. 
§2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior 
são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por 
ordem judicial ou a requerimento do próprio titular. 

 

Contudo, a própria Lei do Software, ao tratar da proteção efetiva dos direitos 

autorais, criou duas condicionantes ao seu efetivo exercício ou proteção, dispostas no 

§2º, do art. 2º, que preleciona que “fica assegurada a tutela dos direitos relativos a 

programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de 

janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua 

criação”. 

 

Portanto, como destaca Manoel Pereira dos Santos46, a teor da Lei 

do Software e seu Decreto regulamentador, para que fique assegurada a titularidade 

dos direitos autorais sobre o programa de computador, faz-se mister a comprovação 

de sua autoria, seja por meio de publicação ou da prova de sua criação, sendo esta 

passível de questionamento na esfera judicial. 

 

Ademais, destaca Tamires Menezes47, ao se tratar da proteção autoral de 

programas de computador, o enfoque deve ser na originalidade expressiva, o que o 

 
46 SANTOS, Manoel J. Pereira dos.  A Nova Lei do Software: Aspectos Controvertidos da 
Proteção Autoral, in Revista da ABPI, No. 29, Jul/Ago 1997, pág. 21.  
47 MENEZES, Tamires. 2018. Op. Cit. 
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legislador designou como “forma literária ou artística”, e não na qualidade das 

soluções técnicas que o programa implementa, “conteúdo científico ou técnico”. 

 

Uma característica importante do sistema legal autoral é a possibilidade de 

conferir uma proteção extraterritorial aos programas de computador, através de 

convenções ou tratados internacionais, tais como a Convenção de Berna, a 

Convenção de Roma e a Convenção Universal, que garantem aos seus autores os 

seus direitos mesmo fora do território nacional. O art. 2° da Lei n° 9.609/1998, §4°, 

contempla o princípio da reciprocidade no que tange à proteção de estrangeiros 

domiciliados no exterior.  

A existência desta proteção depende, necessariamente, da reciprocidade de 

tratamento legal, ou seja, que o país junto ao qual esta proteção é almejada seja 

signatário de uma convenção ou tratado que assegure aos brasileiros ou pessoas 

domiciliadas no Brasil a equivalência na proteção aos direitos autorais.  

 

Ademais, ressalta Menezes que, quanto à abrangência territorial, o registro do 

programa de computador no INPI possui abrangência territorial internacional. O 

mesmo ocorre com os programas de origem alienígena, desde que procedentes de 

Estado que tenha acordo de reciprocidade na proteção aos autores brasileiros48. 

Depreende-se, portanto, que o que é protegido no software, portanto, é a 

expressão da ideia, da solução para um problema, e não a ideia em si, algoritmos, 

esquemas, estruturas. Wachowicz49 corrobora esse entendimento, afirmando que “é 

a expressão de uma solução que merece tutela pelo direito autoral e não a solução 

encontrada, ou sua ideia primitiva”.  

 

 Regulamentado pelo direito autoral, o software é considerado bem móvel50, 

 
48 Neste último caso, não se faz necessário o registro do software estrangeiro no Brasil, 
salvo nos casos de cessão de direitos ou de transferências de tecnologia. 
49 WACHOWICZ, 2004, Op. cit. p. 78. 
50 Bens móveis estão regulados pelo art. 82 et seq. do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. 
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conforme preceitua o art. 3° da Lei n. 9.610/98, sujeito às disposições legais 

destinadas a regulamentar esse tipo de bem. Da mesma forma, é bem jurídico 

incorpóreo, também chamado de bem imaterial, pois se trata de uma linguagem de 

programação e não pode ser apreendido pelos sentidos como um bem físico, material. 

Por essa razão, software só́ pode ser objeto de contrato de cessão, e não de compra 

e venda, e de licença, e não de locação. 

Outra importante característica do software, principalmente no que tange à sua 

comercialização, é o fato de tratar-se de prestação de serviços – pois, em si, é uma 

linguagem codificada e/ou natural que permite operar um computador. Dependendo 

das circunstâncias, quando embalado e vendido em prateleira para o público 

consumidor, também pode ser visto como produto, em que pese haver divergências 

doutrinárias a respeito51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Autores que discordam da inclusão do software na categoria de produto : Tarcízio Queiroz 
Cerqueira (CERQUEIRA, Tarcízio Queiroz. Não há fundamentação legal para a tributação de 
operações com programas de computador. In: ROVER, Aires José (org.). Direito, sociedade 
e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000) e 
André da Silva de Oliveira (OLIVEIRA, André da Silva de. A tributação do programa de 
computador padronizado. In: ROVER, Aires José (org.). Direito, sociedade e informática: 
limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000).  
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II - CONTRATOS DE SOFTWARE 

2.1. Tipos de Software como objeto de contrato 

Antes de iniciar o estudo dos contratos de software é importante compreender 

o os tipos de software e de que modo pode ser comercializado de modo a entender 

sua contextualização na problemática que a presente dissertação visa tratar.  

Inicialmente, para melhor compreensão, vale relatar as fases de 

desenvolvimento do software. Segundo Barbosa52, a criação do software passa por 

seis fases: a da ideia em si, que visa solucionar um problema; a da formulação do 

método, normalmente expressa por fórmulas matemáticas, ou algoritmo; a do 

organograma, que é o plano de solução proveniente do algoritmo; a da linguagem de 

programação ou instruções, que configuram o chamado código-fonte; a de uma 

linguagem intermediaria (assembly); e, finalmente, a fase do código-objeto, inteligível 

à máquina.  

André Lipp Pinto Basto Lupi53 também menciona as fases de desenvolvimento 

do software, adotando o modelo básico proposto em 1976 por Barry Boehm: 

especificação, ou a determinação do problema; projeto, que determina a estrutura do 

software; codificação, onde ocorrem a efetiva programação e a implementação das 

soluções, e teste, que é a verificação e avaliação do programa. Completando o ciclo, 

Lupi acrescenta a fase de manutenção.  

Fernandez Masiá54, ao tratar do tema, divide o desenvolvimento do software 

nas seguintes fases: a) análise funcional do problema colocado e suas possíveis 

soluções; b) criação de um algoritmo, consistindo no método pelo qual o programa 

 
52 BARBOSA, 2001, p. 15. Nas palavras do próprio autor : “todo programa perpassa por seis 
fases básicas: a concepção da idéia que soluciona o famoso problema técnico de que falam 
as lei de patentes; a formulação do método a seguir, usualmente expresso em fórmulas 
matemáticas ou lógico-matemáticas, denominado algoritmo; o organograma ou plano de 
solução, resultante do algoritmo; um texto em linguagem de programação – BASIC, C, 
PASCAL – que toma os elementos do organograma, chamado de programa fonte ou código 
fonte; um texto em linguagem intermediária, assembly ou de compilação; um texto legível 
diretamente pela máquina, denominado código objeto”. 
53 LUPI, André Lipp Basto Pinto. Proteção jurídica do software: eficácia e adequação. Porto 
Alegre: Síntese, 1998. p. 20-21. 
54 FERNANDEZ MASIÁ, 1996, Op. cit. p. 43. 
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resolverá o problema; c) desenvolvimento de uma representação visual da estrutura 

do programa em forma de um organograma; e d) a escrita do programa.  

 

Passa-se então a discriminar os diversos tipos de software para, então, 

classificar as espécies de contratos. 

2.1.1 Classificação quanto à forma de comercialização do software 

Uma primeira diferenciação entre os softwares vincula-se à forma como são 

comercializados, o que será́ importante para classificar, mais adiante, os tipos de 

contratos de software. Assim, quanto à comercialização, de acordo com Barbosa55, 

existem três tipos de software: o software sob encomenda, o software-produto, 

também chamado “de prateleira”, e o software de mercado de nicho, conforme segue:  

2.1.1.1. Software sob encomenda  

Trata-se do software cujo desenvolvimento é encomendado e que não existe à 

época da contratação. Normalmente é desenvolvido segundo as necessidades e 

especificações do contratante, sendo sua reprodução restrita, é feito para um usuário 

específico. Contudo, se não houver restrições contratuais de exclusividade, o criador 

do software poderá́ comercializá-lo, posteriormente, para outros usuários, vindo a 

enquadrá-lo como software de mercado de nicho ou software de prateleira, 

dependendo das circunstâncias.  

Detalhe importante, neste tipo de software, é sua caracterização como serviço. 

Como o foco da contratação é o desenvolvimento de um software por parte de um 

programador e segundo determinados parâmetros ditados pelo contratante, nele 

haverá́ informações e dados que não pertencerão ao programador, o qual ficará 

subordinado às regras de propriedade intelectual sobre os mesmos.  

 

 

 
55 BARBOSA, 2001, Op. cit. p. 15. 
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2.1.1.2. Software-produto ou software de prateleira 

É o software pronto ao ser comercializado. Não se utiliza, a princípio, de dados 

do contratante para completar-se ou apresentar funcionalidade, daí destinar-se a 

usuários indistintos. É chamado de software de prateleira porque normalmente é 

vendido embalado, como qualquer produto físico a ser utilizado pelo adquirente. 

Wachowicz56 menciona este tipo de software quando se refere à formalização jurídica 

da licença, que pode variar dependendo do tipo disponibilizado. Também é chamado 

de software não-personalizado, conforme Decreto n° 23.109, de 07 de maio de 1997, 

do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre o ICMS na operação realizada com 

software. 

2.1.1.3 Software de mercado de nicho  

Por sua vez, é o destinado a um grupo reduzido de usuários. Normalmente já́ 

está pronto e acabado no momento da comercialização, necessitando, apenas e às 

vezes, de algumas adaptações conforme o contratante. Um exemplo são os softwares 

utilizados em hidrelétricas.  

2.1.2 Classificação quanto à funcionalidade 

Outra classificação acerca dos tipos de software é a de Wachowicz57, que 

afirma que “os softwares, dependendo de sua funcionalidade e destinação como parte 

integrante da Tecnologia da Informação, são denominados conforme o tipo de 

recursos que disponibilizam ao seu usuário”. Segundo esse autor, os softwares se 

dividiriam nos seguintes tipos:  

2.1.2.1. Sistema operacional ou software de base 

É o responsável pela administração geral do computador, determinando os 

recursos computacionais utilizados para a realização das tarefas. Um exemplo é o 

sistema Windows.  

 
56 WACHOWICZ, 2004, Op. cit. p. 85. 
57 Ibidem p. 82 et seq. 
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2.1.2.2. Software de rede  

  Permite que os computadores se conectem ou se comuniquem entre si, seja 

por meio de cabos, seja por meio de recursos de telecomunicações.  

2.1.2.3. Software aplicativo  

Trata-se do software formado por um conjunto de instruções que tornam 

exequíveis os comandos dados pelo usuário, seja para solucionar problemas, seja 

para cumprir tarefas específicas. É o caso dos softwares destinados a atividades 

empresariais.  

2.1.2.4 Linguagem de programação  

É a linguagem utilizada para que as instruções constantes do programa de 

computador sejam “entendidas” pela máquina computadorizada.  

2.1.2.5 Software de automação de escritórios 

Destina a trabalhos corriqueiros de um computador: editor de textos, planilhas, 

apresentações, por exemplo. 

2.1.2.6 Software utilitário 

Tem por característica complementar o software de automação de escritórios 

e os softwares aplicativos, com funções específicas: antivírus, compactação de dados 

etc.  

2.1.2.7 Softwares de comunicação ou browsers 

Por último, temos os softwares que permitem o acesso à Internet.  

2.1.3 Cloud computing ou computação em nuvem 

Outra classificação que cabe mencionar tendo em vista o contexto atual da 

Internet, é a computação em nuvem, do inglês cloud computing, que possibilitou o 
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acesso remoto, sob demanda, a uma série de recursos computacionais e ao próprio 

software.  

A massificação do acesso à internet é a grande responsável pela transição de 

um modelo de aquisição, há muito tempo vigente, para um modelo de contratação, 

caracterizado pelo acesso aos recursos sob demanda, denominado por alguns 

estudiosos como Exerything as a Service (XaaS)58.  

 

Apesar da existência de inúmeras definições formais propostas pela academia 

para computação em nuvem, Eduardo Zied Milian59 aponta que, é a definição da 

agência governamental, pertencente ao Departamento de Comércio dos Estados 

Unidos, denominada Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias (National Institute of 

Standard and Technology - NIST) que apresenta as principais características e 

conceitos “comumente utilizados na comunidade de computação em nuvem”.  

De acordo com o NIST, a computação em nuvem consiste em um modelo que 

possibilita o acesso remoto, conveniente e sob demanda, a uma rede compartilhada 

de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente 

disponibilizados e liberados com mínimo esforço gerencial ou interação com o 

provedor do serviço.60  

Em síntese, a computação em nuvem possui como características essenciais, 

disponibilizar, sob demanda e com celeridade, recursos computacionais, a uma série 

de usuários, por meio da internet, de modo que exista independência de localização 

e mecanismos de medicado, monitoração e controle dos recursos disponibilizados.  

 

 
58 KALAPATAPU, Abhishek; SARKAR, Mahasweta. Cloud computing: an overview. In: WANG, 
Lizhe (et al.) Cloud Computing: methodology, systems and applications. New York: CRC 
Press, 2012, p. 5. 
59 MILIAN, Eduardo Zied. Métodos de análise para a adoção de computação em nuvem: 
estudo de casos em organizações de grande porte. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
– Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 15. 
60 MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. 
Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Special Publication 
800-145. Gaithersburg, MD, US: NIST. National Institute 
<http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>. Acesso em: 
26/01/2022 (tradução livre). 
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Destaca Fernando Bittencourt 61 que a computação em nuvem, conforme o 

NIST, é composta por cinco características essenciais:  

 

“(i) autoatendimento sob demanda, que permite o consumo de 

recursos computacionais, automaticamente, sob demanda sem 

interação com o fornecedor desses recursos; (ii) amplo acesso 
à rede por meio de recursos disponibilizados pela internet e 

acessados por dispositivos como telefones celulares, tablets, 

notebooks e estações de trabalho; (iii) reunião de recursos 
computacionais , físicos e virtuais (como capacidade de 

armazenamento, processamento, memoria e banda de rede), 

para atendimento, sob demanda, das necessidades de múltiplos 

consumidores, que não possuem controle ou conhecimento 

sobre a localização exata do fornecedor de serviço; (iv) 

elasticidade rápida, que permite que os recursos sejam 

disponibilizados com celeridade, e até automaticamente, de 

acordo com a demanda, passando a impressão de que os 

recursos são ilimitados e podem ser disponibilizados a qualquer 

tempo; e (v) serviços medidos, consistente em mecanismos 

que possibilitem a medição de apropriada do tipo de recurso 

disponibilizado de modo a possibilitar que a utilização dos 

recursos possa ser monitorada, controlada e divulgada, trazendo 

transparência para o fornecedor e consumidor dos recursos”. 

 
Ainda de acordo com o NIST, destaca Bittencourt62, a computação em nuvem 

é composta por três modelos de atividade, a saber:  

 

 

 
61 BITTENCOURT, Fernando. Desafios da tributação do software as a service : uma análise 
sob as perspectivas do ICMS e do ISS Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São 
Paulo. - 2021. P.26 Disponivel em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30284/Bittencourt.Desafios%20
da%20tributação%20do%20software%20as%20a%20service.pdf?sequence=1  Acesso 
em:26/01/2022 
62 Ibidem, p.26 -27 
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2.1.3.1. Infrastructure as a Service (IaaS) 
 

Trata-se de recurso que possibilita ao consumidor o processamento, 

armazenamento, comunicação de rede entre outras ferramentas computacionais 

fundamentais. O consumidor é capaz de implementar e executar softwares em geral, 

incluindo sistemas operacionais e aplicações. Por outro lado, o consumidor não 

controla ou gerencia a infraestrutura de nuvem, mas possui controle sobre o sistema 

operacional, armazenamento, aplicativos implementados e possivelmente controle 

limitado sobre alguns componentes de rede (e.g., firewalls).  

 

2.1.3. 2. Platform as a Service (PaaS) 
 

É o recurso que possibilita ao consumidor implantar, sobre a infraestrutura de 

nuvem, aplicativos criados ou por si adquiridos, desenvolvidos utilizando linguagem 

de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo fornecedor.  

 

Importante destacar que o consumidor não gerencia ou controla a infraestrutura 

de nuvem subjacente, incluindo a rede, servidores, sistemas operacionais ou 

armazenamento, possui, porém, controle sobre os aplicativos implementados e, 

possivelmente, definições de configuração para o ambiente de hospedagem dos 

aplicativos.  

 

2.1.3.3 Software as a Service (SaaS)  
 

Esse recurso possibilita ao consumidor a utilização de aplicativos do provedor 

executados sobre a infraestrutura de nuvem. Os aplicativos normalmente são 

acessíveis a partir de vários dispositivos, tanto por meio de interface leve, como um 

navegador web, quanto por meio da interface de um programa específico.  

 

O consumidor, por outro lado, não gerencia ou controla a infraestrutura de 

nuvem subjacente, incluindo a rede, servidores, sistemas operacionais, 

armazenamento ou mesmo recursos de aplicativos individuais, podendo o usuário em 

alguns casos ter acesso a configurações específicas e limitadas do aplicativo. 
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Uma vez explorado os tipos de software e os modos de comercialização 

disponíveis passa-se agora ao estudo dos tipos de contratos de software disponíveis 

no ordenamento jurídico brasileiro.  

2.2. Os tipos de contratos de software no ordenamento jurídico brasileiro 

Como acima abordado, a Lei no 9.609/1998 concedeu aos programas de 

computador a proteção aplicável às obras literárias pela legislação de direitos autorais. 

Esclarece, ainda, a referida lei em seu Artigo 9°: “O uso de programa de computador 

no País será objeto de contrato de licença”. 

 

A Lei 9.610/1998, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos programas de 

computador63, dispõe sobre os meios de transferência dos direitos de autor, 

determinando que referida transferência será́ realizada por meio de (i) cessão total, 

caracterizada pela transmissão da totalidade dos direitos do autor, ou (ii) cessão 

parcial, caracterizada pela transmissão apenas de parte dos direitos do autor. Nos 

termos da lei Lei 9.610/1998: 

 

“Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título 
universal ou singular, pessoalmente ou por meio de 
representantes com poderes especiais, por meio de 
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos 
em Direito, obedecidas as seguintes limitações:  
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, 
salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por 
lei; 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos 
mediante estipulação contratual escrita; 
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o 
prazo máximo será́ de cinco anos;  
IV - a cessão será́ válida unicamente para o país em que se 
firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; 
V - a cessão só́ se operará para modalidades de utilização já́ 
existentes à data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de 
utilização, o contrato será́ interpretado restritivamente, 
entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela 

 
63 Lei 9.610/1998, Artigo 7o. § 1o “Os programas de computador são objeto de legislação 
específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.”  
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indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se 
fará sempre por escrito, presume-se onerosa.” 

 

Adicionalmente, destaca Bittencourt 64, existe a possibilidade de contratação de 

serviços de desenvolvimento e customização de softwares, que visam, 

respectivamente, a elaboração de software para atender necessidades específicas do 

contratante, ou utilizando-se de programas pré- existentes.  

 

Com base nas disposições das Leis 9.609/1998 e 9.610/1998, passa-se a tratar 

na sequência de cada um dos negócios jurídicos nominados na legislação brasileira 

acima elencados:  

 

2.2.1 Contratos de licença de uso de software 
 

De acordo com Manoel Pereira dos Santos65, a licença de uso de programas 

de computador está prevista expressamente pelo artigo 9° da Lei no 9.609/1998 e 

consiste em contrato por meio do qual “alguém, denominado licenciante, concede a 

outrem, denominado licenciado, o direito de (...) utilização do programa de 

computador”.  

 

Deste modo, a licença de uso de software é uma autorização para utilização do 

programa de computador sob determinadas condições pré-fixadas. Referido negócio 

jurídico, portanto, não altera a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o software, 

mas tão somente concede o direito de utilização do software ao licenciado.  

 

Ademais, destaque-se a licença de uso de software é a modalidade mais 

comum de negócio jurídico envolvendo programas de computador, sendo aplicável a 

todas as modalidades de disponibilização do software, seja por meio de suporte físico 

ou de disponibilização eletrônica66.  

 
64 BITTENCOURT, 2021. Op. cit. P.20 
65 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Licença de Software. Revista da Associação Brasileira 
de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: ABPI, n. 25, nov./dez. 1996, p. 39.  
66 BITTENCOURT, 2021. Op. cit. P.21 
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Ressalta Emir Iscador67, na hipótese de softwares produzidos em série e 

transacionados por meio de mídia física, a licença de uso é celebrada por meio de 

contrato de adesão, conhecido como shrink-wrap agreement, cujo rompimento da 

embalagem implica automaticamente, sem a assinatura do aderente, o consentimento 

do usuário com os termos de uso do programa pré- fixados, não admitindo a discussão 

de cláusulas entre as partes. O mesmo ocorre na hipótese de softwares produzidos 

em série e disponibilizados por meio da internet, nos quais a licença de uso se dá por 

meio de contrato de adesão conhecido como click-wrap agreement, no qual o usuário, 

após visualizar os termos de adesão, seleciona a opção de concordar com as 

condições estipuladas.  

 

No modelo de adesão online, por outro lado, o usuário só́ consegue finalizar a 

instalação do software ou acessá-lo remotamente pela internet, caso opte pela opção 

de concordar com as condições estipuladas. Ha também, mesmo que raro, contratos 

de licença de uso de software com estipulação bilateral de cláusulas, geralmente 

celebrados na contratação de softwares personalizados e customizados.  

 

Por fim, cabe mencionar que a licença de uso do software pode ser temporária 

ou perpétua e, em ambos os casos, compreende apenas uma autorização para que o 

licenciado utilize o software, nos termos do contrato pactuado, sem que se faça a 

transferência de titularidade dos direitos patrimoniais do autor.  

 

2.2.2 Contratos de cessão de software  
 

A cessão do software, de acordo com o Artigo 49 da Lei no 9.610/1998, consiste 

na “transmissão definitiva dos direitos” do autor, que poderá́ ser total, na qual haverá́ 

transmissão da totalidade dos direitos do autor, ou parcial, ocorrendo a transmissão 

apenas de parte dos direitos do autor. Nos termos da Lei: 

 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título 

 
67 AMAD, Emir Iscandor. Contratos de Software "Shrinkwrap Licenses" e "Clickwrap 
Licenses". Rio: Renovar, 2002.  
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universal ou singular, pessoalmente ou por meio de 
representantes com poderes especiais, por meio de 
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos 
em Direito, obedecidas as seguintes limitações: 
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, 
salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por 
lei; 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos 
mediante estipulação contratual escrita; 
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o 
prazo máximo será de cinco anos; 
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se 
firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; 
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já 
existentes à data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de 
utilização, o contrato será interpretado restritivamente, 
entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela 
indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

 
Ressalta Carlos Alberto Bittar68, no contrato de cessão o autor transfere, total 

ou parcialmente, seus direitos patrimoniais de autor ao cessionário, que passa a 

explorar o software livremente, nos termos do negócio jurídico celebrado. 

 

Em razão das peculiaridades do software, ressalta Eduardo Vieria Manso69, a 

cessão, quando total, acarreta a necessária transferência de seu código fonte, na 

medida em que, de acordo com o Artigo 49, II, da Lei no 9.610/1998, ocorre a 

“transmissão total e definitiva dos direitos” patrimoniais do autor sobre o software, de 

modo que o novo titular possa alterá- lo, reproduzi-lo, licenciá-lo ou mesmo cedê-lo. 

 

 

2.2.3 Contratos de licença para comercialização de software.  
 

De acordo com Manoel Santos70, a licença de direitos para comercialização de 

software consiste na outorga de parte do direito de exploração econômica do software, 

 
68 BITTAR, Carlos Alberto. Os Contratos de Comercialização de Software. In:_____ (Coord.). 
Novos Contratos Empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 43-44.  
69 VIEIRA MANSO, Eduardo Contratos de Direito Autoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1989, p. 22. 
70 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. op. cit., 1996. p. 44.  
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de modo que o licenciado possa reproduzir o programa; conceder licenças de usos 

e/ou; sublicenciar o direito de comercialização a terceiros.  

 

Esse tipo de contrato está previsto nos artigos 8º e 10 da Lei no 9.609/1998, 

conforme segue: 

 

“Art. 8° Aquele que comercializar programa de computador, quer 
seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos 
de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante 
o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar 
aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos 
complementares relativos ao adequado funcionamento do 
programa, consideradas as suas especificações.” 
Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de 
circulação comercial do programa de computador durante o 
prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais 
prejuízos causados a terceiros. 
(…) 
“Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de 
comercialização referentes a programas de computador de 
origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos 
exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e 
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa 
de computador residente ou domiciliado no exterior.” 
 

Isto posto, considera-se que a licença de direitos para comercialização consiste 

em uma autorização para distribuição do software sob determinadas condições, 

constantes do contrato, visando, frise-se, potencializar os canais de distribuição do 

software.  

 

Importante, ressaltar que, conforme ponderação de Cerqueira71, a referida 

licença, não acarreta transferência de titularidade. Ademais, cabe ao licenciante dar 

garantia ao usuário final, assim como assegurar o provimento de serviços de 

manutenção e suporte ao consumidor. 

 

 

 

 
71 CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. Software – direito e tecnologia da informação: legislação, 
doutrina, práticas comerciais, modelos de contratos. Curitiba: Juruá, 2011, p. 63. 
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2.2.4 Contratos de desenvolvimento de software 
 

O contrato de desenvolvimento de software, ressalta Brancher72, tem por 

objetivo a elaboração de programa para atender as necessidades específicas do 

contratante, e pode ter por objeto o desenvolvimento de software para uso próprio do 

ou para fins de comercialização a terceiros.  

 

Conforme previsão do artigo 4° da Lei no 9.609/1998, pertencem 

exclusivamente ao contratante dos serviços, os direitos relativos ao software 

desenvolvido, sendo possível, todavia, estipular que o sistema pertença ao 

desenvolvedor ou mesmo a ambas as partes: 

 

“Art. 4° Salvo estipulação em contrário, pertencerão 
exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou 
órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, 
desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de 
vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e 
desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, 
contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que 
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses 
vínculos.”  

 

2.2.5 Contrato de e customização de software 
 

Por outro lado, o contrato de customização visa tão somente a adaptação de 

softwares ofertados por outros desenvolvedores, de modo a adequá-los às 

necessidades do contratante.  

 

Pontua Brancher73 que referido contrato se diferencia do de desenvolvimento 

de software na medida em que, além de apenas adaptar um programa de computador 

existente, salvo estipulação em contrário, é o contratado que detém os direitos 

patrimoniais sobre a adaptação ou derivação do software original.  

 

 
72 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. op. cit., 2003, p. 46. 
73 Ibidem.  
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2.2.6 Serviços técnicos de suporte e manutenção no licenciamento de uso de 
software 
 

Em consonância com o disposto no artigo 8° da Lei no 9.609/1998, o licenciador 

“fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva 

versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos 

complementares relativos ao adequado funcionamento do programa”.  

 

Desse modo, reflete Maria Angela Padilha74, cabe ao licenciador garantir, sem 

custo adicional, serviços de suporte aos usuários do software licenciado, relativos a 

orientações básicas referentes ao seu uso e funcionamento e relacionado a reparos 

em garantia, e serviços técnicos complementares, esses passíveis de remuneração. 

 

Ressalte-se que a manutenção do software é indispensável para a sua 

adequada utilização. Dentre os serviços de manutenção, entende Brancher75, inclui-

se o serviço de atualização, espécie de manutenção evolutiva do software. Referidos 

serviços, que visam a atualização do software, denominados updates, não se 

confundem com os chamados upgrades, caracterizados pelo fornecimento de novas 

versões do software com acréscimo de funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software 1 ed. São Paulo: Noeses, 
2020, p. 117. 
75 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. op. cit., 2003, p. 67. 
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III – RESOLUÇÕES DE CONFLITOS DERIVADOS DE CONTRATOS 
INTERNACIONAIS EM MATERIA DE SOFTWARE  

Os contratos de software se apresentam como um exemplo frutífero de 

instrumento jurídico em que a autonomia da vontade acaba por ter um papel central 

na sua estruturação, execução e solução de conflitos. Os contratos de software podem 

versar sobre inúmeros objetos, por exemplo, licença de software, desenvolvimento do 

programa para uma finalidade específica ou mesmo suporte ao contratante que 

adquire o software76.  

Se a natureza intangível do objeto desses contratos já oferece elementos 

suficientes para sua complexidade, quando essas relações se dão em âmbito 

internacional, estamos diante de um terreno fértil para conflitos e controvérsias entre 

as partes envolvidas.   

Diante da crescente complexidade, especialização e rápida evolução das 

condições tecnológicas, comerciais e legais, o Centro de Arbitragem e Mediação da 

OMPI se apresenta como alternativa para resolução de conflitos em matéria de 

propriedade intelectual e relacionados a tecnologia da informação e comunicação de 

modo geral.  

O presente capítulo será disposto em três subcapítulos, quais sejam: 1. 

Contratos Internacionais; 2. Resolução de Conflitos no Judiciário Brasileiro; 3. 

Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos em esfera internacional 

 

3.1 Contratos Internacionais 

De acordo com Irineu Strenger77, “o contrato internacional é consequência do 

intercâmbio entre Estados e pessoas, cujas características são diversificadoras dos 

mecanismos conhecidos e usualmente utilizados pelos comerciantes circunscritos a 

um único território, e os transterritoriais”. Pode entender-se que a diferença entre os 

contratos internos e contratos internacionais, depende, unicamente de fatores 

 
76 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Proteção Autoral de Programas de Computador, 
Rio, Lúmen Juris, 2008. 
77 STRENGER, Irineu, Contratos Internacionais do Comércio, Editora Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1986, p. 4. 
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geográficos, espaciais, ou elementos nacionais ou estrangeiros, seja pela via das 

conexões domiciliares e suas ramificações ou pela via da nacionalidade.  

Entende José Magalhaes78 que os contratos internacionais são aqueles que 

“contém um elemento estrangeiro, seja a localização do domicílio ou sede das partes 

em países diversos, seja o trânsito do objeto do contrato de um país para o outro, ou, 

ainda o pagamento remetido do exterior”. 

Desse modo, elabora Strenger79: 

“O contrato internacional, por seu turno, é necessariamente 
extraterritorial, ainda que as partes tenham a mesma 
nacionalidade, O que importa, nessa hipótese, são os fatores 
decorrentes, em toda a sua amplitude, da domiciliaridade e dos 
sistemas jurídicos intervenientes. Durante o extraordinário 
crescimento do comércio internacional de 1950 a 1970, os 
esforços foram dirigidos para a estruturação jurídica de 
numerosas inovações da prática, tais como os contratos de 
transferência de tecnologia, os contratos de cooperação 
industrial, os contratos associativos (empresas conjuntas), os 
contratos de financiamento”. 

Olavo Baptista80 entende que “a movimentação de bens e serviços através de 

fronteiras é o indicador econômico da internacionalidade do contrato”, ademais, o 

autor defende que “um contrato tem caráter internacional quando, pelos atos 

concernentes à sua celebração ou sua execução, ou a situação das partes quanto à 

sua nacionalidade ou seu domicílio, ou a localização de seu objeto, ele tem liame com 

mais de um sistema jurídico”. Entende ainda que, para o direito brasileiro, para um 

contrato ser considerado internacional, essas duas vertentes devem ser atendidas 

simultaneamente.  

Estabelece Irineu Strenger81: 

“A tarefa do direito internacional privado é procurar qual a 
solução adequada para resolver um conflito de leis no espaço. 
Deve-se levar em conta, evidentemente, o problema da 
uniformidade legislativa, da condição jurídica do estrangeiro, da 

 
78 MAGALHÃES, José Carlos de. Direito Econômico internacional: tendências e perspectivas. 
Curitiba: Juruá, 2017. 2 ed, p..319 
79 STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 838. 
80 BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010, p.21 e 23 
81 STRENGER, 2005. Op. cit. P.617 
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nacionalidade, dos direitos adquiridos, que constituem 
elementos essenciais de apreciação e compreensão das 
questões que se oferecem ao julgador ou intérprete, mas sem 
deixar de considerar um fundamento básico, que é o conflito das 
leis. “ 

E para Maria Helena Diniz82 

“O princípio da autonomia da vontade se funda na 

liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, 

suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”.  

No direito brasileiro o princípio da autonomia da vontade, se encontra 

amparado no artigo 9° da Lei de Introdução ao Código Civil, de 1942:  

Art. 9° Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á́ a lei do 
país em que se constituírem.  
§ 1° Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e 
dependendo de forma essencial, será́ está observada, admitidas 
as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos 
extrínsecos do ato.  
§ 2° A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no 
lugar em que residir o proponente.  

 

No entanto, majoritário é o entendimento de que a autonomia da vontade é 

apenas aplicada aos contratos domésticos, limitados pela legislação interna, 

afastando este princípio do Direito Internacional Privado e dos contratos 

internacionais. Importante ressaltar que, apesar da limitação, no que tange aos 

contratos internacionais, duas cláusulas básicas se beneficiam da autonomia da 

vontade83: a da eleição da arbitragem como meio de resolução de conflitos, prevista 

na Lei 9.307/96 e a eleição de foro, prevista no artigo 25 do Novo Código de Processo 

Civil.  

Além da Convenção Interamericana assinada no México, outras convenções 

abordaram o tema no âmbito internacional, tais como a Convenção de Roma sobre 

 
82 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das Obrigações Contratuais 
e Extracontratuais. Saraiv , São Paulo, 2008, p.23 
83 BATISTA, Fábio dos Anjos Souza, BATISTA Flávio de Almeida Souza, O Princípio da 
Autonomia da Vontade Nos Contratos Internacionais de Comércio: A Viabilidade No Direito 
Brasileiro, Legis Augustus, Vol. 1, N.1, Rio de Janeiro, 2016, p. 96. 
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Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, de 1980 e Convenção da Haia sobre a Lei 

Aplicável à Compra e Venda de Mercadoria.  

Baseado na estrutura dos princípios UNIDROIT (Instituto Internacional para a 

Unificação do Direito Privado), a convenção de Haia também tem como objetivo 

regular de maneira uniforme o comércio internacional84, auxiliando seus operadores, 

os que atuam no contexto arbitral e também podem ser usados como guia legislativo 

para os Estados que não possuam regras modernas de direito internacional privado 

sobre contratos.  

 

3.2 Resolução de Conflitos no Judiciário Brasileiro  

O princípio de acesso à justiça é garantido pela Constituição Federal, em seu 

artigo 5°, XXXV, a todo cidadão, sem discriminação entre brasileiros e estrangeiros. 

Desse modo, o principal meio jurídico de solução de controvérsias comerciais 

originadas de contratos de software, de caráter internacional ou não, são resolvidas 

no judiciário. 

O presente item desta dissertação visa identificar a presença, no judiciário 

brasileiro, de disputas suscitadas a partir de contratos de software. Desse modo, em 

um primeiro momento serão trazidos alguns exemplos de julgados identificados na 

base de dados do STJ para na sequência exprimir uma análise previa dos resultados 

encontrados, buscando traçar considerações preliminares. 

3.2.1 Exemplo de disputas de contratos de software no judiciário brasileiro 
 

Passa-se então a, não exaustivamente, identificar alguns exemplos de julgados 

identificados na base de dados do STJ que tratam de disputas suscitadas por 

contratos de software. 

 

 

 
84 ARAUJO, Nadia de, JUNIOR, Lauro Gama, A Escolha Da Lei Aplicável Aos Contratos Do 
Comércio Internacional: Os Futuros Princípios Da Haia E Perspectivas Para O Brasil Escritório 
Permanente Da Conferência De Haia De Direito Internacional Privado, Revista de Arbitragem 
e Mediação, vol. 34/2012, p. 11. 
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Um primeiro acordão a ser destacado é o REsp 1911383/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021 que 

trata, além da disputa comercial, também de aspectos patrimoniais do software 

desenvolvido no decorrer do contrato: 

 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DE 
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS A TERCEIROS. CONDUTA 
ALICERÇADA EM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. 
COMUNICAÇÃO DO NÚMERO DE CÓPIAS. OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDAS E DANOS. 
JULGAMENTO: CPC/2015. 
1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada 
em 23/11/2011, da qual foi extraído o primeiro recurso especial 
interposto em 20/02/2020 e atribuído ao gabinete em 
02/02/2021. 
(…) 
4. O software ou programa de computador constitui figura 
jurídica que integra a propriedade intelectual, sendo 
regulamentado na Lei nº 9.610/1998. A sua proteção independe 
de registro (art. 2º da Lei nº 9.610/1998), de modo que o modelo 
adotado no Brasil para proteção dos softwares é o direito autoral. 
Assim, no que a lei de regência for omissa, aplica-se 
subsidiariamente o disposto na Lei nº 9.610/98. 
5. Nos termos do art. 29, inciso I, da Lei nº 9.610/98, a 
reprodução parcial ou integral da obra depende de prévia 
autorização do autor. 
Adaptando tal disposição aos softwares, tem-se que o 
beneficiário da licença de uso não poderá fazer cópias do 
programa e distribuí-las se ausente previsão contratual nesse 
sentido. No particular, na vigência de ambos os contratos de 
licença de uso celebrados entre as partes, a recorrente 
(contratante) estava autorizada a distribuir cópias do programa 
SIG Corretor não apenas para uso nas suas próprias unidades, 
como também para uso de terceiros. Desse modo, a sua conduta 
da recorrente de distribuir cópias do programa SIG Corretor a 
corretores de seguro não se qualifica como inadimplemento 
contratual. 
6. É incontroverso que a recorrente (contratante) deixou de 
informar à recorrida (contratada) o número de cópias distribuídas 
do SIG Corretor e os usuários aos quais elas se destinaram. 
Esse descumprimento, todavia, apenas se verificou durante a 
vigência do primeiro contrato, findando quando da entrada em 
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vigor da segunda avença, já que nesta houve supressão da 
cláusula que previa a referida obrigação. 
7. O incumprimento do contrato pode ser relativo à inobservância 
de obrigação principal ou de obrigação acessória e tem como 
efeito principal o nascimento da obrigação de reparar o dano (art. 
389 do CC/02). Para o surgimento do dever de indenizar, 
todavia, o inadimplemento da obrigação é insuficiente. É 
necessário, também, a demonstração do prejuízo e do nexo de 
causalidade existente entre este e o incumprimento (art. 403 do 
C/02). Na espécie, o descumprimento, pela recorrente 
(contratante), da obrigação acessória de informar à recorrida o 
número de cópias do programa distribuídas a terceiros durante 
a vigência do primeiro contrato não ocasionou danos à recorrida, 
à medida em que o valor pago a esta era fixo. Ou seja, a 
remuneração era a mesma independentemente do número de 
cópias distribuídas. Ante a inexistência de dano, não há que se 
falar em obrigação de reparação. 
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

 

 

Outro Acordão interessante é o REsp 1731193/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020, que vem 

ressaltar a importância da operabilidade final do software objeto de contrato de 

encomenda de desenvolvimento. Compreende o julgado que se trata de uma 

obrigação de resultado, conforme segue: 

 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVIMENTO 
E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. 
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ALEGAÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO 
NEGÓCIO E PEDIDO DE PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO DA 
DÍVIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
CUMPRIMENTO PARCIAL NÃO CONFIGURADO. 
POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE COMO 
CONSECTÁRIO NATURAL. PERDAS E DANOS AFASTADOS, 
PORQUE NÃO COMPROVADO O NEXO CAUSAL. RECURSO 
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do 
Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ 
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 



62 
 

2. A discussão posta em causa diz respeito ao (des)cumprimento 
de um contrato firmado entre UNIVERSAL e TOTVS para 
desenvolvimento e implementação de software para gestão 
empresarial integrada. 
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando 
o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as 
questões submetidas à sua apreciação na medida necessária 
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário 
à pretensão da parte. 
4. A prestação deficitária ou incompleta só representa 
cumprimento parcial da obrigação quando aproveite o credor, do 
contrário, estará configurado inadimplemento total. 
5. Uma empresa que encomenda a confecção e implementação 
de software para gestão integrada de suas atividades produtivas 
somente tem interesse em um sistema que seja efetivamente 
capaz de substituir, com vantagem, aquele anteriormente 
utilizado. Trata-se, portanto, de uma obrigação de resultado. 
6. Se o novo sistema não cumpre sua finalidade específica, fica 
configurado verdadeiro inadimplemento da obrigação, e não 
cumprimento parcial, o que enseja o desfazimento do negócio 
jurídico. 
7. O pedido de perdas e danos não pode ser acolhido, porque 
não comprovado o nexo causal entre a conduta inquinada e os 
prejuízos alegados. 
8. O restabelecimento das partes ao estado anterior, que se 
impõe como consectário da resolução do contrato, impede a 
execução da confissão de dívida firmada em razão do mesmo 
negócio jurídico. 
9. Recurso especial parcialmente provido. 

 

Na sequência, destaque-se o AgInt no AREsp 170.280/RN, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 que trata de uso 

não autorizado de software objeto de contrato com consequente quebra de contrato: 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. 
AUSÊNCIA DO PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO DO 
AGRAVO. FALHA NO PROCESSAMENTO DOS AUTOS 
ELETRÔNICOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE 
SOFTWARE. ENSINO A DISTÂNCIA. USO NÃO AUTORIZADO 
POR SOCIEDADE EDUCACIONAL DIVERSA. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA, POR 
ENTIDADE NÃO LICENCIADA, RECONHECIDA PELAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido 
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adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a 
controvérsia, não se verificando ofensa aos arts. 535 e 458, II, 
do CPC/1973. É indevido conjecturar-se a existência de 
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque 
decidido em desconformidade com os interesses da parte. 
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa 
e o contrato de uso de software da autora, reconheceu a 
responsabilidade da sociedade recorrente, consignando que 
houve o efetivo uso indevido do software de propriedade da 
autora pela instituição de ensino, especialmente para possibilitar 
a oferta de serviços de educação a distância por meio de 
ferramentas de internet. Nesses termos, a modificação do 
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusula 
contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor 
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar 
provimento ao recurso especial. 

 

O Acordão Resp. 1728044/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, De 13/04/2018 também merece 

destaque pois trata de disputa que envolve, além das partes contratantes, o usuário 

final do software. Esse arranjo de partes nota-se é muito comum nas atuais relações 

de contrato cujo objeto é software. Abaixo o inteiro teor do acordão: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL.CONTRATO DE SUBLICENCIAMENTO DE 
SOFTWARE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
AFASTAMENTO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. 
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. 
AVENÇA. RESOLUÇÃO. 
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. Contrato celebrado por usuário final com empresa autorizada 
a sublicenciar software de gestão empresarial de propriedade da 
recorrente (SAP BRASIL LTDA.) e a operar nas demais etapas 
necessárias à operacionalização do sistema. 
3. Resolução do contrato por culpa concorrente imputável à 
desenvolvedora do software, à empresa responsável pela sua 
implantação e ao próprio usuário final. 
4. Não havendo danos a serem reparados, materiais ou morais, 
a liquidação do contrato resolvido deve se restringir à 
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recomposição da situação jurídica de cada um dos contratantes 
anteriormente à celebração da avença. 
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a 
aplicabilidade das normas consumeristas, a impedir o 
reconhecimento da solidariedade por vício do produto ou do 
serviço nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 
6. Na enumeração das partes de um contrato de licenciamento 
de software no qual também estejam contemplados os serviços 
de implantação, manutenção, suporte etc., dadas as diversas 
peculiaridades que o cercam, devem ser abarcados, além do 
usuário final, todos aqueles que assumem, ainda que 
indiretamente, a responsabilidade pelo adequado 
funcionamento do sistema. 
7. Dever de devolução das parcelas recebidas do usuário final 
que deve recair tanto sobre a proprietária dos direitos de uso do 
software quanto sobre a empresa autorizada a sublicenciá-lo e 
a operar nas demais etapas necessárias à sua 
operacionalização, na extensão do que cada uma recebeu. 
8. A constatação de culpa concorrente poderia, se dano 
houvesse, servir para fins de redução do valor da respectiva 
indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil, mas não 
para afastar o dever de restituição integral das parcelas pagas 
pelo usuário final, que, ao fim e ao cabo, não pôde usufruir das 
facilidades que o software de gestão empresarial poderia lhe 
proporcionar. 
9. Recurso especial parcialmente provido. 

 

Por fim, destaca-se o AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013 que 

traz para a discussao a aplicabilidade do Codigo do Consumidor em relacao contratual 

de uso de software online:  

 

 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON 
LINE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 
1.- Quanto à aplicação do CDC, conforme entendimento firmado 
por esta Corte, o critério adotado para determinação da relação 
de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se 
como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica 
do bem ou serviço adquirido. 
2.- No caso dos autos, em que pessoa jurídica contrata uso de 
software de vendas on line, não há como se reconhecer a 
existência de relação de consumo, uma vez que o programa teve 
o propósito de fomento da atividade empresarial exercida, não 
havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 
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3.- Agravo Regimental improvido. 
 
 Assim, passa-se a analisar em termos de volume os resultados encontrados no 

judiciario brasieliro de disputas envolvendo contratos de software. 

 

3.2.2 Uma aanálise previa dos resultados de disputas de contratos de software 
no judiciário brasileiro 
 

Foi realizada uma busca simples na base de dados online do STJ85 por 

processos que continham em conjunto as palavras “contrato“ e “software”. Em um 

primeiro momento foram encontradas 1371 decisões monocráticas e e 44 acórdãos 

que mencionam os dois termos. Foi repetida a busca para os termos “contrato” e 

“programa de computador” e foram obtidos 413 decisões monocráticas e 19 acórdãos. 

Visando ser cooerente com definiçao acima tratada, seraao considerados apelas os 

resultados para “software”. 

 

Para fins desta pesquisa, e devido ao volume, foram analisados 

individualmente apenas os 44 resultados encontrados para acordaos que contem os 

dois termos “contrato“ e “software”.   

 

Dos 44 acordaos apenas 23 resultados efetivamente tratam de contratos de 

software de acordo com o enquadramento juridico detalhado no item 2.3 desta 

dissertaçao. 

 

Destes 23 acordaos, temos 18 resultados para disputas de natureza comercial, 

sendo os outros 4 relacionados a aspectos tributarios e 186 processo que trata de 

aspectos puramente patrimoniais. Segue abaixo grafico comparativo para fins de 

visualizaçao dos resultados: 

 
85 Busca realizada dia 21/01/2022 na base de dados do STJ disponivel em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp 

86 Vide pagina 53 desta dissertaçao. AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013 
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 Dentre os 18 acordaos que tratam de disputas de natureza comercial sucitadas 

a partir de contratos de software, nao foi identificado nenhum caso passivel de ser 

enquadrado na classificacao de contrato internacional conforme acima elaborado. No 

entanto, ha 187 caso em que, em que pese a parte ser entidade juridica brasielira, SAP 

BRASIL LTDA88, trata-se de filial da empresa alema SAP SE, mundialmente 

conhecida pelo fornecimento de software de gestao empresarial. 

 Dos 23 processos identificados que efetivamente tratam de disputas 

relacionadas a contratos de software estavam disponíveis online os dados de apenas 

13 processos. Visando, identificar o tempo médio de duração desses processos, foi 

usada a data do recebimento do processo até a data de julgamento em segunda 

instancia pelo STJ como período de duração do processo.  

 

 
87 Vide pagina 52 desta dissertaçao. REsp 1728044/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018 
88 Para mais detalhes vide o site da empresa, disponivel em 
https://www.sap.com/about/company/office-locations/brazil.html Acesso em 27/01/2022 
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Concluiu-se, com base nessa pesquisa preliminar, que o tempo médio89 de 

duração de processos envolvendo disputas relacionadas a contratos de software é de 

7,590 anos.  

 

Por fim, ressalte-se que foi repetida a mesma pesquisa91 na base de dados do 

STF e dos 11 resultados que identificavam conjuntamente os termos “contrato” e 

“software” nenhum efetivamente tratava de disputas relacionadas a contratos de 

software. 

 

 Como se depreende, o volume não è necessariamente expressivo se se 

considerar que a legislação brasileira em vigor em matéria de software foi 

implementada há mais de 25 anos. Esses resultados, põe dar a entender que as 

partes não estão necessariamente optando pelo judiciário para a resolução das 

disputas envolvendo software92.   

 

Desse modo, na sequência passamos a, brevemente, identificar os métodos 

alternativos de resolução de conflitos e alguns resultados de pesquisas elaboradas 

em relação ao volume e conteúdo dos casos levados ao Centro de Mediação e 

arbitragem da OMPI. 

 

 

 

 
89 O valor medio auferido foi de 7.1 anos, mas para fins de precisao o valor expresso 
corresponde à mediana. Mediana, de acordo com Michael Barrow é a medida mais adequada 
quando em face de valores discrepantes. (BARROW, Michael. Statistics for economics, 
accounting and business studies / Michael Barrow. – 5th ed. England, 2009. P.29) 
90 Esse valor corresponde ao valor da mediana auferido a partir do calculo de duraçao do 
processo, do momento do recebimento do processo ate a data de julgamento em segunda 
instancia pelo STJ. Foram considerados para esse calculo apenas os 12 processos, dentre 
os 44 iniciais, que de fato tratam de disputa relacionada a contrato de software e cujos 
dados estavam disponiveis na Internet. 
91 A pesquisa pode ser visualizada em 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&pa
ge=1&pageSize=10&queryString=software%20e%20contrato&sort=_score&sortBy=desc 
 Acesso em 21/01/2022 
92 O presente estudo nao se propoe a identificar os motivos pelos quais as partes 
eventualemnte optam por outras formas de resolucao de conflitos em materia de contrato de 
software. Caberia um estudo mais detalhado e elaborado para que conclusoes nesse sentido 
fossem tratadas. 
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3.3 Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos em âmbito Internacional  

Atualmente, grande parte dos contratos prevê̂ que os litígios decorrentes ou 

relacionados com eles devem ser resolvidos por meios alternativos de resolução de 

conflitos em vez de litígio judicial. Além da maior rapidez, tendo em vista a complexa 

burocracia e o sobrecarregamento do Poder Judiciário, os métodos alternativos de 

resolução de conflitos oferecem uma série de vantagens decisivas sobre o litígio 

quando se trata de transações especialmente de caráter internacional. 

Desse modo, além do meio judicial, contudo, existem os extrajudiciais, que 

poderão ser utilizados pelas partes para solucionar conflitos provenientes do contrato. 

Tais meios são: conciliação, mediação ou arbitragem. Considerando o caráter jurídico 

da arbitragem, que está regulamentada em lei, passamos a, brevemente, discorrer 

sobre suas características para fins desta dissertação.  

A arbitragem é um meio de solução de controvérsias pelo qual as partes podem 

eleger um ou mais árbitros para dirimir conflitos advindos do contrato. De acordo com 

Strenger93, “a arbitragem é a instância jurisdicional praticada em função de regime 

contratualmente estabelecido, para diminuir controvérsias entre pessoas de direito 

privado e/ou público, com procedimentos próprios e força executória perante tribunais 

estatais”.  

Uma definição técnica de arbitragem pode ser encontrada no artigo II da 

Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras, conhecida como Convenção de Nova York, o qual dispõe que “an 

agreement in writting under which may arise between them in respect of a defined legal 

relationship, whether contractual or not”.  

No mesmo sentido temos o artigo 7° da Lei Modelo da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) que assim dispõe: “an 

arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or 

certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a 

defined legal relationship, whether contractual or not”.  

 
93 STRENGER, Irineu, Op. cit. p 33. 
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Destaca Nádia de Araujo94 nesse sentido que, “a arbitragem é um meio jurídico 

de soluções e controvérsias presentes ou futuras, baseado na vontade das partes 

envolvidas, as quais elegem por si mesmas e diretamente, ou através de mecanismos 

por ela determinados, árbitros para serem os juízes da controvérsia, confiando-lhes a 

missão de decidir de forma obrigatória o litígio através da prolação de um laudo 

arbitral”.  

Ponto importante a ser observado que a lei brasileira não diferencia entre 

arbitragem nacional e internacional, aplicando-se em ambos os casos o mesmo 

regime jurídico. A não-previsão legal, entretanto, não impede a realização dos dois 

tipos de arbitragem no Brasil95. Tanto não existe tal diferenciação que o art. 34, 

paragrafo único, da Lei n° 9.307/96, Lei de Arbitragem equipara a sentença de 

arbitragem internacional realizada em território brasileiro a uma sentença nacional, 

não dependendo de homologação pelo STJ, conforme segue: 

Art. 34: “A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou 
executada no Brasil de conformidade com os tratados 
internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 
ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 
Paragrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a 
que tenha sido proferida fora do território nacional”.  

 

Ressalte-se, a conciliação é ponto forte do procedimento arbitral: ao 

escolherem a arbitragem, resta claro o interesse das partes de encontrarem uma 

resolução para o conflito. Ademais, no que tange à informalidade, além da maior 

proximidade entre as partes, não há um protocolo ou atos pragmáticos a serem 

cumpridos, especialmente em relação à produção de provas, tornando o procedimento 

mais célere e eficaz.  

 
94 ARAUJO, Nádia de, Contratos Internacionais. Op cit. p. 90. 
95 Sobre o assunto, ver: ARAUJO, Nadia de; SOUZA JR., L. G. A arbitragem internacional nos 
contextos interamericano e brasileiro. In: DREYSIN DE KLOR, Adriana; FERNANDEZ 
ARROYO, Diego. Revista Decita, Buenos Aires, n. 2, p. 341-362, 2004, p. 352-353. 
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Abaixo gráfico que demonstra a distribuição da escolha por diversos centros de 

mediação e arbitragem especializados e disponíveis como alternativa ao judiciário 

para a resolução de conflitos de software: 

 

Cabe ressaltar que a celeridade é uma consequência do procedimento arbitral. 

As leis nacionais sobre arbitragem de Brasil vão além e determinam que os 

procedimentos arbitrais deverão, salvo manifestação expressa das partes 

estabelecendo o contrário, ser solucionados no prazo de 6 meses, levando em média 

100 dias para ser o procedimento totalmente finalizado em solo brasileiro96.  

Ademais, ressalte-se que as decisões judiciais, por outro lado, os 

procedimentos arbitrais são em regra confidenciais, sendo sua divulgação permitida 

apenas com expressa autorização das partes, buscando preservar seus interesses.  

 
96 IMA – Instituto de Mediação e Arbitragem, disponível em <http://www.imapr.com.br/>, 
Acesso em 27/01/2022 
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Outro aspecto importante da arbitragem é a autonomia da vontade e a 

possibilidade de escolha do direito aplicado ao julgamento da lide. A autonomia da 

vontade ainda está presente na possibilidade de escolha da utilização do 

compromisso arbitral e na escolha do árbitro.  

Isto posto, na sequência passaremos a discorrer também brevemente sobre as 

características do Centro de arbitragem e mediação da OMPI que proporcionam uma 

solução viável de câmara arbitral para resolução de conflitos suscitados de contratos 

de software de natureza internacional.  

 

3.3.1 O centro de arbitragem e mediação da OMPI 
 

As Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI são apropriadas para 

todas as disputas comerciais97 e, além disso, incluem cláusulas que atendem 

necessidades específicas em litígios sobre propriedade intelectual. Além disso, a 

arbitragem expedita da OMPI fornece regras procedimentais que reduzem 

significativamente o tempo e custos, adequando-se a casos que são menos 

complexos e modestos em termos de disputa. 

 

3.3.2 Eexemplo de disputas de contratos de software o centro de arbitragem e 
mediação da OMPI 
 

 Destaca-se abaixo os exemplos disponiveis na plataforma do centro de 

arbitragem e mediação da OMPI que preservam a confidencialidade das partes e da 

disputa. Esses exemplos, no entanto, oferecem já uma boa visão das características 

das disputas relacionadas a contrato de software levadas para apreciação. 

 

 O primeiro caso trata-se de medicao de uma disputa de software envolvendo 

um centro de pesquisa europeu e uma empresa de tecnologia, tambem baseada em 

territorio europeu. As partes celebraram um contrato de desenvolvimento com o 

objetivo de desenvoer melhoramentos tecnologicos para um software de 

 
97 OMPI. Guide to WIPO Arbitration. Pub. No. 919 
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reconhecimento fonetico. O contrato incluia uma clausula de mediacao conforme as 

regras da OMPI98: 

 

Após vários anos, a empresa de tecnologia deixou de cumprir o 
cronograma de pagamento acordado alegando que o centro de 
pesquisa não havia cumprido as metas estabelecidas e tomou 
decisões unilaterais, incluindo a contratação de outros grupos de 
pesquisa fora do relacionamento enquanto o contrato com o 
centro de pesquisa ainda estava em vigor. O centro de pesquisa 
iniciou a mediação reivindicando danos. O Centro da OMPI 
propôs como mediador um advogado com experiência em 
contratos de tecnologia. Após vários meses de intensas 
negociações facilitadas pelo mediador, as partes concluíram um 
acordo. (Traduçao livre) 

 
 Outro exemplo interessante trata-se de disputa envolvendo empresa aerea 

europea e empresa de software dos EUA que celebraram contrato de 

desenvolvimento de plataforma global de gestao de vendas de bilhetes99. Um caso, 

que definitivamente se enquadra no conceito visto acima de contrato internacional, 

seja em razao da origem das partes como em razao da execucao do objeto do 

contrato. 

 

O acordo entre as partes foi seguido de contrato de prestaçao de serviços 

profissionais, que continha uma descrição mais detalhada do projeto, bem como dos 

serviços de suporte a serem prestados pela empresa de software. O último acordo 

incluiu uma cláusula de mediação da OMPI seguida de uma cláusula de arbitragem 

acelerada da OMPI. 

A companhia aérea pagou vários milhões de dólares pelo aplicativo, no entanto 

aalguns anos depois, a companhia aérea rescindiu o contrato. Em resposta, a 

empresa de software afirmou que, com a rescisão, os direitos da companhia aérea no 

aplicativo haviam caducado e solicitou a devolução do software. A companhia aérea 

considerou que tinha o direito de reter o aplicativo de software e iniciou a mediação. 

O resultado da mediação foi uma nova licença entre as partes. 

 
98 Disponivel em https://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html Acesso em 

27/01/2022 
99 Ibidem. 
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O Centro de mediacao e arbitragem da OMPI também presta serviços de 

mediacao online garantidno celeridade na obtençao da solucao da controversia, è o 

caso do exemplo a seguir. Uma empresa de desenvolvimento de software europeia 

celebrou um contrato de licenca de software com um usuario tembem europeu, que 

incluia uma clausu de mediacao da OMPI seguida de adjudicacao no judiciario. 

Em uma disputa sobre a não execução do acordo e reivindicações de 

indenização relacionadas, as partes iniciaram a mediação e o Centro da OMPI 

nomeou um mediador com experiência em contratos de tecnologia. As sessões de 

mediação decorreram inteiramente online, com interpretação ao vivo, tendo sido 

celebrado um acordo de conciliação no prazo de seis meses após o início da 

mediação. 

 Um ultimo exemplo a ser destacado trata-se de caso de arbitragem expedita 

realizada pelo centro de arbitragem da OMPI100 em uma disputa de software entre um 

individuo, desenvolvedor de software, residente nos EUA e uma empresa europeia de 

software de segurança para distribuicao por internet do desenvolvedor de software. O 

contrato de licença de software incluia uma calusa arbitral que previa que toda as 

disputas deveriam ser resolvidas sob as regras de arbitragem expedita da OMPI. 

Vários anos após a conclusão do acordo, o desenvolvedor do software 

apresentou uma solicitação de Arbitragem Expedita ao Centro da OMPI. Ele alegou 

que o aplicativo de segurança da empresa europeia não impediu o acesso não 

autorizado de terceiros ao seu software e reivindicou danos substanciais por quebra 

de contrato. 

As partes escolheram um dos candidatos propostos pelo Centro da OMPI como 

árbitro único. Em razão da distância geográfica entre eles e para evitar gastos com 

deslocamento, as partes concordaram em realizar a audiência por meio de 

videoconferência, incluindo a audição de testemunhas. Após as alegações pós-

audiência, o árbitro proferiu uma sentença final. 

 

 
100 Dsiponivel em https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html Acesso em 
27/01/2022 



74 
 

3.3.3 Resultados da Pesquisa Internacional do Centro de Arbitragem e Mediação 
da OMPI sobre Resolução de Disputas em Transações de Tecnologia  
 

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI elaborou a Pesquisa 

Internacional sobre Resolução de Controvérsias em Transações Tecnológicas101 para 

avaliar o uso atual em disputas relacionadas à tecnologia dos métodos alternativos de 

resolução de conflitos em comparação com litígios judiciais, incluindo uma avaliação 

qualitativa dessas opções de resolução de disputas.  

Os resultados desta pesquisa fornecem uma base estatística para identificar 

tendências na resolução de disputas relacionadas à tecnologia. Outros estudos102, 

mais recentes e comparativos103, fornecem ainda conteúdo subsidiário a essa análise. 

De acordo com a pesquisa realizada pela OMPI, 71%104 dos casos de 

mediacao e arbitragem relacionados a contratos de tecnologia da informação tem um 

escopo internacional, em que uma ou ambas as partes estao baseadas em deiferentes 

jurisdicoes. 

 

 Outro dado interessante è a conclusão de que em media os casos envolvendo 

tecnologias que tem como base software tem duração significativamente mais curtos, 

auferidos em meses, do que a media de tempo que um processo leva no judiciario 

brasileiro105.  

 

Abaixo grafico extraido do estudo recente106 da OMPI que demostra a duração 

e o custo em US dolares: 

 
101 OMPI. 2013 Op. Cit. 
102 QUEEN MARY SURVEY. Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms 
Disputes International Dispute Resolution Survey. School of International Arbitration (SIA) of 
Queen Mary University of London. 2016. 
103 SCHALLNAU, Judith. Survey results confirm growing trend in favor of ADR, les Nouvelles, 
Journal of the Licensing Executives Society International, June 2014. 
104 OMPI. 2013. Op. cit. p.15 
105 Vide item 3.2.2 desta dissertação. 

106 CASTRO, I.; TOSCANO, L.; GADKOWSKI, A. An Update on International Trends in 
Technology, Media and Telecoms Dispute Resolution, Including Intellectual Property Disputes. 
Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society International, June 2018 p.119 
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Cabe ressaltar que resultados das pesquisas mostram que os mecanismos de 

resolução de disputas precisam ser projetados para acomodar disputas decorrentes 

de transações internacionais, neste caso, relacionadas à criação e comercialização 

de tecnologia e direitos de PI.  

Por fim, importante mencionar que com ciclos curtos de produto e mercado 

neste setor da indústria, é claro, o tempo necessário para resolver disputas também é 

essencial. A qualidade do mediador ou árbitro nomeado é vital para o sucesso dos 

procedimentos de metodos alternativos de resolucao de conflitos. Assim, a 

experiência dos experts e arbitros para lidar com a natureza técnica e complexa das 

disputas é fundamental para garantir a compreensão adequada de tais disputas e a 

qualidade do resultado dos processos de resolução de disputas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso de tecnologias, que tem por base software afeta, hodiernamente, todos 

os aspectos da vida humana em todas as partes do mundo. As novas tecnologias, tais 

como inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, impressoras 3D, que 

paulatinamente veem inundando o cotidiano, são baseadas em códigos de software. 

São necessárias várias linhas de código para o mais banal dos comandos de 

automatização. 

As relações contratuais que permitem o desenvolvimento e exploração das 

tecnologias que estão na base desse novo panorama econômico estão em 

transformação e se apresentam cheias de nuances e particularidades que desafiam 

os modelos atuais de proteção e comercialização dos ativos intangíveis. 

Assim, apesar de muitas vezes os termos software e programa de computador 

serem utilizados como sinônimos, pode-se observar do estudo realizado que software 

é termo mais abrangentes que programa de computador. Em razão disso, optou-se 

por utilizar esse termo para se referir ao arcabouço tecnológico compreendido para 

fins da presente pesquisa. 

Ademais, para fins desta dissertação, considerou-se como objeto de contrato, 

software enquanto protegido por direito autoral, uma vez que é este o entendimento 

consolidado na esfera internacional e recepcionado no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Pode-se verificar que as disputas suscitadas por contratos de software têm, 

principalmente, natureza comercial ou de reconhecimento de paternidade. No Brasil 

disputas comerciais originadas de contratos de software, de caráter internacional ou 

não, são resolvidas no judiciário.  

No entanto, como se depreende, o volume não é necessariamente expressivo 

se se considerar que a legislação brasileira em vigor em matéria de software foi 

implementada há mais de 25 anos. Esses resultados podem dar a entender que as 
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partes não estão necessariamente optando pelo judiciário para a resolução das 

disputas envolvendo software 

 

O presente estudo não se propôs a identificar os motivos pelos quais as partes 

eventualmente optam por outras formas de resolução de conflitos em matéria de 

contrato de software. De todo modo, poder-se-ia aventurar a considerar que a fluidez 

e celeridade com que o setor de desenvolvimento de tecnologia baseada em software 

se desenvolve não comporta disputas que levam mais de 7 anos para serem 

solucionadas. 

 

 Por fim, depreende-se que as transações de tecnologia baseadas em 

software geralmente envolvem informações comercialmente sensíveis, portanto, 

procedimentos confidenciais são mais adequados para resolver esse tipo de disputa.  

Conclui-se do estudo das pesquisas disponíveis que os mecanismos 

alternativos de resolução de conflitos estão cada vez mais sendo considerados e 

usados pelas partes em disputas contratuais e extracontratuais domésticas e 

internacionais. 
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TABELA 1 

 

Processo Data 
Julgamento 

Contrato de 
Software ? Comercial ? Paternidade ? Tributário ? Data 

Recebido Internacional ? 

REsp 1911383 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2020/0331613-6 

28.09.21 Yes Yes Yes No 23.11.1
1 No 

AgInt no REsp 
1911784 / PR 
AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO 
ESPECIAL 
2020/0248521-7 

27.09.21 No           

REsp 1850309 / PR 
RECURSO 
ESPECIAL 
2019/0351669-4 

04.05.21 No           

AREsp 1410043 / MG 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0320314-6 

16.03.21 Yes Yes No No 20.11.0
7 No 

REsp 1580446 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2015/0174589-7 

23.02.21 No           

REsp 1759081 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0199869-0 

15.12.20 No           

EDcl no REsp 
1731193 / SP 
EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0064957-2 

30.11.20 Yes Yes No No 07.01.1
3 No 

AREsp 1470078 / DF 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2019/0076727-8 

20.10.20 Yes Yes No No 11.04.1
9 No 

AREsp 1565851 / DF 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2019/0242937-8 

20.10.20 Yes Yes No No 18.08.0
8 No 

REsp 1731193 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0064957-2 

22.09.20 Yes Yes No No 07.01.1
3 No 

REsp 1864227 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2020/0049097-0 

18.08.20 No           
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REsp 1464287 / DF 
RECURSO 
ESPECIAL 
2014/0091702-5 

10.03.20 No           

AgInt no AREsp 
170280 / RN 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2012/0084316-9 

10.12.19 Yes Yes No No     

AgInt no REsp 
1804475 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO 
ESPECIAL 
2019/0041346-0 

19.11.19 No           

AgInt no AREsp 
1385889 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0277900-4 

16.09.19 No           

AgInt no AREsp 
1377497 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0267301-0 

25.03.19 Yes Yes No No 13.10.1
4 No 

REsp 1728458 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0052124-8 

19.03.19 Yes yes No No 23.11.1
1 No 

AgInt no AREsp 
1332676 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0184373-6 

06.11.18 Yes Yes No No 09.10.1
7 No 

REsp 1760148 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2018/0187452-2 

11.09.18 No           

REsp 1728044 / RS 
RECURSO 
ESPECIAL 
2017/0030981-2 

10.04.18 Yes Yes No No 10.09.0
8 No 

REsp 1622547 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2014/0045573-4 

22.03.18 Yes Yes No No 23.07.1
2 No 
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AgInt no AREsp 
1160116 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2017/0214800-2 

08.02.18 No           

AgInt no AREsp 
465974 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2014/0014127-8 

08.02.18 No           

REsp 1642249 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2016/0306201-5 

15.08.17 No           

AgInt no AREsp 
1020884 / SP 
AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2016/0306904-8 

25.04.17 No           

MS 20679 / DF 
MANDADO DE 
SEGURANÇA 
2013/0409321-1 

08.02.17 No           

MS 20693 / DF 
MANDADO DE 
SEGURANÇA 
2013/0414520-6 

28.09.16 No           

AgRg no AREsp 
315171 / SP 
AGRAVO 
REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2013/0075165-0 

18.08.15 Yes Yes No No     

AgRg nos EDcl no 
AREsp 245697 / PR 
AGRAVO 
REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2012/0222041-6 

14.05.13 Yes Yes No No     

REsp 1278940 / MG 
RECURSO 
ESPECIAL 
2011/0158276-8 

04.09.12 Yes No Yes No     
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EDcl no AgRg no 
AREsp 32547 / PR 
EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO 
REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2011/0101397-7 

13.12.11 Yes No No Yes 01.11.1
2 No 

AgRg no AREsp 
32547 / PR 
AGRAVO 
REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2011/0101397-7 

20.10.11 Yes No No Yes 10.09.0
7 No 

AgRg no AgRg na SS 
2443 / ES 
AGRAVO 
REGIMENTAL NO 
AGRAVO 
REGIMENTAL NA 
SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA 
2011/0034950-5 

31.08.11 No           

REsp 1127220 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
2009/0043167-9 

19.08.10 Yes Yes No No     

REsp 1010834 / GO 
RECURSO 
ESPECIAL 
2007/0283503-8 

03.08.10 No           

RMS 21949 / PR 
RECURSO 
ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE 
SEGURANÇA 
2006/0105194-0 

15.12.09 No           

REsp 913008 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2007/0005127-7 

25.08.09 Yes Yes Yes No     

REsp 814075 / MG 
RECURSO 
ESPECIAL 
2006/0020143-4 

12.02.08 Yes Yes No Yes     

REsp 816149 / MG 
RECURSO 
ESPECIAL 
2006/0021021-8 

21.08.07 Yes Yes No No     

REsp 666878 / RJ 
RECURSO 
ESPECIAL 
2004/0082075-8 

12.06.07 No           
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EREsp 456650 / PR 
EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO 
ESPECIAL 
2003/0223462-0 

11.05.05 No           

REsp 456650 / PR 
RECURSO 
ESPECIAL 
2002/0099939-5 

24.06.03 No           

REsp 123022 / RS 
RECURSO 
ESPECIAL 
1997/0017225-2 

14.08.97 Yes No No Yes     

REsp 39457 / SP 
RECURSO 
ESPECIAL 
1993/0027803-7 

13.08.94 Yes No No Yes     
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TABELA 2 

 

Título Data de 
julgamento Órgão julgador Ementa 

RE 688223 RG 20.09.12 Tribunal Pleno 

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO. 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
PERSONALIZADOS (SOFTWARE). INCIDÊNCIA DE 
ISS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. 

ADI 5576 03.08.21 Tribunal Pleno 

Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta 
de inconstitucionalidade. Incidência de ISS ou ICMS 
sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de 
programa de computador.  

ADI 5659 24.02.21 Tribunal Pleno 

EMENTA    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito 
Tributário. Lei nº 6.763/75-MG e Lei Complementar 
Federal nº 87/96. Operações com programa de 
computador (software). Critério objetivo. Subitem 1.05 
da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do ISS. 
Aquisição por meio físico ou por meio eletrônico 
(download, streaming etc.). Distinção entre software 
sob encomenda ou padronizado. Irrelevância. Contrato 
de licenciamento de uso de programas de computador. 
Relevância do trabalho humano desenvolvido. Contrato 
complexo ou híbrido. Dicotomia entre obrigação de dar 
e obrigação de fazer. Insuficiência. Modulação dos 
efeitos da decisão.     

ARE 1296141 
AgR-segundo 22.08.21 Segunda Turma 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES COM 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). 
CONTRATOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE 
DIREITO DE USO. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
INCIDÊNCIA DE ICMS.     



92 
 

ADI 1945 24.02.21 Tribunal Pleno 

EMENTA    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito 
Tributário. Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, 
do Estado de Mato Grosso. ICMS-comunicação. 
Atividades-meio. Não incidência. Critério para definição 
de margem de valor agregado. Necessidade de lei. 
Operações com programa de computador (software). 
Critério objetivo. Subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 
116/03. Incidência do ISS. Aquisição por meio físico ou 
por meio eletrônico (download, streaming etc). 
Distinção entre software sob encomenda e 
padronizado. Irrelevância. Contrato de licenciamento de 
uso de programas de computador. Relevância do 
trabalho humano desenvolvido. Contrato complexo ou 
híbrido. Dicotomia entre obrigação de dar e obrigação 
de fazer. Insuficiência. Modulação dos efeitos da 
decisão. 

ADI 3059 09.04.15 Tribunal Pleno 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI Nº 
11.871/02, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA REGIONAL, PREFERÊNCIA ABSTRATA 
PELA AQUISIÇÃO DE SOFTWARES LIVRES OU SEM 
RESTRIÇÕES PROPRIETÁRIAS. EXERCÍCIO 
REGULAR DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO 
ESTADO-MEMBRO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE RESERVADA À 
UNIÃO PARA PRODUZIR NORMAS GERAIS EM 
TEMA DE LICITAÇÃO. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL 
COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA 
IMPESSOALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA 
ECONOMICIDADE. PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE 

RE 603136 29.05.20 Tribunal Pleno 

Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 
300. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. 
Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. 
Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso 
extraordinário improvido. 

RE 605552 05.08.20 Tribunal Pleno 

EMENTA    Recurso Extraordinário. Repercussão geral. 
Direito Tributário. Incidência do ICMS ou do ISS. 
Operações mistas. Critério objetivo. Definição de 
serviço em lei complementar. Medicamentos 
produzidos por manipulação de fórmulas, sob 
encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em 
caráter pessoal. Subitem 4.07 da lista anexa à LC nº 
116/03. Sujeição ao ISS. Distinção em relação aos 
medicamentos de prateleira, ofertados ao público 
consumidor, os quais estão sujeitos ao ICMS.     
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ADI 6375 MC 11.05.20 Tribunal Pleno 

Ementa: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUTIONAL E DIREITO DO TRABALHO. 
MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020. MEDIDAS 
TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO 
6/2020. NORMAS DIRECIONADAS À MANUTENÇÃO 
DE EMPREGOS E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
ART. 29. EXCLUSÃO DA CONTAMINAÇÃO POR 
CORONAVÍRUS COMO DOENÇA OCUPACIONAL. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. 
ART. 31. SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO COMPLETA 
DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. 
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA 
EFICÁCIA DOS ARTS. 29 E 31 DA MP 927/2020. 
CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR.     

ADI 6342 MC-Ref 29.04.20 Tribunal Pleno 

Ementa: MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS 
DE INCONSTITUCIONALIDADE 6342, 6344, 6346, 
6348, 6352 E 6354. DIREITO CONSTITUTIONAL E 
DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA 
927/2020. MEDIDAS TRABALHISTAS PARA 
ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO 
LEGISLATIVO 6/2020. NORMAS DIRECIONADAS À 
MANUTENÇÃO DE EMPREGOS E DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL. ART. 29. EXCLUSÃO DA 
CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS COMO 
DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 31. 
SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO COMPLETA DOS 
AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE 
RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS 
ARTS. 29 E 31 DA MP 927/2020. CONCESSÃO 
PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR.    

 

 


