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DIÁRIO OFICIAL

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
titular
dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.
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SEÇÃO 1
LEI No 9.610. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

--

-- --Altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências.

§ 1° Serão nulas as cláusulas que:
- limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação aS
disposições normativas em vigr;
-

Lei:

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte.
-

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de
terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.

Título 1
Disposições Preliminares

§ 2° O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da
remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os

Art. 1° Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os
direitos de autor e os que lhes são conexos.

caput
deste artigo.

-Art.-2s estrangeiros
Wiados no exterior gozarão da proteção asseada nos
acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que
produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas
domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a
reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por
parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do códigofonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas
e outros dados técnicos necessários á absorção da tecnologia.
CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 3° Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.
autorais.

Art. 4° Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos
Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

- publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao
conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de
autor, por qualquerforma ou processo;

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1° Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de
-computador, no todo ou-em-parte,:para- fins de comércio, sem autorização-expressa-do-autor ou de
quem o represente:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2° Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe á venda,
introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de
programa de computador, prtxluzidõ com violação de direito autoral.
§ 3° Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de
ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro
processo eletromagnético;
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras
literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante- a
venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do
público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares; VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística
ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma.tangível, incluindo qualquer armazenamento
permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser
desenvolvido;
VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

- quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público;

VIII - obra:

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de
-arrecadação--tributada--ou--prática-de -quaisquer dos -crimes contra- a -ordem--tributária -ou -contra as
relações de consumo.
40 No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou
§
contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Art. 13. A ação penal e-as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos
de violação- de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o
juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de
autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em
depósito, reproduzindo ou comercializando.
Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderáintentar ação para
proibir aoinfratora prática do ato incriminado, com cominação de pena-pecuniária para o caso de
transgressão do preceito.

§ 10 A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e
danos pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 2' Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder
medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.
§ 3° Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão
observarão o disposto no artigo anterior.
40
§ Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de
qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar
que-o- processo-prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra
parte para outras finalidades.

§ 50 Será responsabilizado porperdas e danos aquele que requerer e promover as
medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho
ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.
- - CAPÍTULOV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. ló. Fica revogada a Lei n° 7.646, de 18 de dezembro de 1987.
Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177° da Independência e 110 0 da República.
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a)emcoautoria - quando -é criada em comum, por dois ou-mais-autores; desconhecido;

b) anônima - quando não se indicao nome do autor, por sua vontade ou -por ser
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;
e) póstuma- a que se publique -após -a morte do autor;
originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo- criação intelectual nova, resulta da transformação
de obra originária
;
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa
fisica ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação-de
diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
- i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente
dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como
dos meios utilizados para sua veiculação;
IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação -ou de
outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra
audiovisual;
X - editor - a pessoa fisica ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;
XI - produtor - a pessoa- fisica- ou -jurídica que toma a iniciativa e tem a
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer
que seja a natureza do suporte utilizado,
XII - -radiodifusão - - airaiistuitsâ sem----o, - inclusive por satélites, àsns ou
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais
codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de
radiodifusão ou com seu consentimento;
XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos,
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou
executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.
Art. 6 0 Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.

-

