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O Problema: Plágio em Software

- estima-se que pouco mais de 5% do
software desenvolvido no país
estejam registrados no INPI

- 40% do software utilizado no Brasil
não respeitam os direitos autorais
dos titulares dessas obras



A Fundamentação
• Aspectos Jurídicos:

• A PI fez surgir mecanismos de proteção, cujo desrespeito enseja penalidade,
tanto na esfera cível quanto na criminal.

• Contrafação, expressão genérica que enseja em seu interior qualquer
utilização não autorizada de obra intelectual.

• O regime de proteção à PI de software é o conferido às obras literárias pela
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País (art. 2º, Lei
9.609/1998).

• O registro de software é facultativo (art. 3º, Lei 9.609/1998) no INPI e
presume-se a autoria, cabendo ao prejudicado provar que criou (paternidade)
e publicou a obra por primeiro lugar (anterioridade).



A Fundamentação

Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de
computador (art. 6º, Lei 9.609/1998):

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à
cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original
servirá de salvaguarda;
II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o
titular dos direitos respectivos;
III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das
características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos,
ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema
aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que
para o uso exclusivo de quem a promoveu.



A Computação Forense: O que é?

• Envolve a extração, identificação, preservação e documentação de
evidências a partir de dados e informações armazenados em mídias:
magnéticas, ópticas ou eletrônicas (Craiger, 2007).

• Metodologia que pode ser resumida em 3 A’s (Kruse; Heiser, 2002): 
• Adquirir as evidências sem alterar ou causar danos aos originais;
• Autenticar que as evidências recuperadas são exatamente iguais aos dados

originais apreendidos ou colhidos;
• Analisar os dados sem modificá-los.



A Computação Forense: Aplicação

• Malware
• Rastreamento de IP
• Invasão de dispositivos informáticos (Lei No. 12.737/2012)
• Pornografia infantil, aliciamento de crianças e adolescentes na Internet
• Fraude bancária
• e-mail e postagens em redes sociais (calúnia, injuria, difamação)
• “Compartilhamento” de: software, músicas, vídeos, filmes...
• E muito mais...



A Computação Forense: Erros na detecção de 
plágio em software

• Aspectos Técnicos:
• Plágio em software não pode ser tratado tal qual o plágio em textos literários

no que diz respeito à sua detecção e verificação (COSMA e JOY, 2006, p. 09-
10).

• A prática mostra que os profissionais muitas vezes não estão preparados para
este tipo de problema, elaborando suas avaliações com base em elementos
superficiais e fundamentadas somente na análise de semelhanças entre telas
e funcionalidades.



A Computação Forense: Prática Pericial

Cosma e Joy (2006, p. 25) definem que o plágio em software pode
ocorrer de 3 (três) maneiras distintas por meio da reutilização do
código-fonte, a saber:
1) o desenvolvedor reutiliza código-fonte criado por outra pessoa por

meio da obtenção deste código;
2) o desenvolvedor reutiliza o código-fonte, com ou sem a permissão

do autor original e não faz a devida referência ao autor seja
intencionalmente ou não e

3) o desenvolvedor usa o código-fonte e o apresenta como sendo de
sua autoria.



A Computação Forense: Prática Pericial
• O plágio em software pode ocorrer das seguintes formas (COSMA; JOY, 2006, 

p.25):

• Reprodução/Cópia do código-fonte sem que sejam realizadas alterações e que sejam
fornecidos conhecimentos adequados;

• Adaptações mínimas ou moderadas do código-fonte autorizadas por outra pessoa
sem os conhecimentos adequados;

• Conversão de todo ou parte do código-fonte para uma linguagem de programação
similar;

• Uso de software de geração de código para criação de programas (código-fonte) sem
que se torne explícito este fato;

• Pagamento a mais alguém para desenvolver o software, sendo que a atribuição de
desenvolvimento é da pessoa indicada/ contratada para tal;

• Recebimento da colaboração de outras pessoas, quando esta colaboração não é
permitida.



A Computação Forense: Prática Pericial

Funcionalidades Estrutura Tecnologia



A Computação Forense: Prática Pericial

Aprendizagem 
de Máquina

Mineração de 
Dados

Mineração 
de Textos

- códigos-fonte

- métricas objetivas

Identificar 
substituições 

simples



A Computação Forense: Prática Pericial

• Métricas recomendas:

Códigos-fonte de referência - SR
Código-fonte questionado - SQ



Algumas considerações

• Manuseio do código-fonte: original – imageado – criptografia/hash
• É responsabilidade do perito identificar corretamente e documentar

todos os procedimentos aplicados (fundamentação teórica, software,
métricas, entre outros)

• As ferramentas, as técnicas e o método de análise do código fonte
não deverão alterar o significado dos elementos analisados nem os
resultados obtidos

• Não ultrapassar seus conhecimentos, ou seja, não proceda operações
e análises que estão além dos seus conhecimentos e habilidades

• Cuidar com a nomeação de peritos - Acompanhar a perícia
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