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A SEGURANÇA JURÍDICA DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL NO 
BRASIL SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9279 DE 1996  

 

 

RENIE BELEM PRADO  

 

 

RESUMO 

 
Este estudo pretende demonstrar a evolução da proteção conferida à propriedade 
industrial no Brasil e no mundo através de um retrospecto histórico até os dias 
atuais, passando pelas legislações anteriores até a lei 9279 de 14 de maio de 1996 
que vigora até hoje. O objetivo central desta pesquisa é demonstrar a segurança 
jurídica conferida ao registro do desenho industrial pelo sistema adotado na 
legislação brasileira, sendo que a forma de concessão do referido registro, embora 
célere e eficaz, gera insegurança quanto a sua validade perante terceiros.  

 
Palavras-chave: Propriedade industrial. Segurança jurídica. Desenho industrial.  
 
 

THE LEGAL CERTAINTY OF THE INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION IN 
BRAZIL UNDER THE AEGIS OF LAW No. 9279 OF 1996 

 
 
ABSTRACT 
 
This study intends to demonstrate the evolution of the protection provided to 
industrial property in Brazil and in the world through a historical retrospective up to 
present days, analyzing previous legislation until the law 9279 of 14th May, 1996, 
which still remains. The main objective of this research is to demonstrate the legal 
certainty given to industrial design registration by the system adopted in Brazilian 
legislation, although the way of ensuring such registration is fast and efficient, it 
generates uncertainty concerning its validity to other people. 
 
Keywords: Industrial property. Legal certainty. Industrial design. 
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1 Introdução 

 

Tendo em vista a segurança ou insegurança garantida à Propriedade 

Industrial, mais especificamente quanto ao registro de desenho industrial, o presente 

trabalho visa conceituar e classificar essa proteção, abordando os diversos sistemas 

de concessão de registro adotados no mundo e ao qual o Brasil se filia, passando 

pelo retrospecto histórico da propriedade e a classificando. 

Com a industrialização da sociedade contemporânea, a procura por essa 

proteção aumentou exponencialmente, ao passo que os órgãos concedentes da 

referida proteção tiveram que se adequar a demanda, passando a outorgar de 

maneira mais célere o registro, que no caso do desenho industrial o ordenamento 

jurídico brasileiro adotou um novo sistema introduzido pela Lei 9279 de 14 de maio 

de 1996, concedendo os registros de planos, analisando somente as formalidades, 

criando, assim, uma maior efetividade na concessão dos registros e pro outro lado 

gerando uma insegurança, uma vez que o sistema brasileiro adotado não há exame 

de mérito. 

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem por objetivo analisar os 

prós e contras da proteção jurídica do registro do desenho industrial, delimitando a 

proteção concedida pela Lei 9279 de 1996. 

 

2 Origem: Retrospecto Histórico da Propriedade Industrial 

  

Conceitualmente, Propriedade Industrial é o instituto que visa proteger as 

invenções e os modelos de utilidade. Essa ideia surge ainda nos primitivos, como 

leciona Patrícia Aurélia Del Nero (2004): 

 

A concepção de Propriedade desde os tempos primitivos surgiu a 
partir do momento que o homem começou a demarcar os espaços 
para a sua sobrevivência, aprendeu a observar a natureza, a dominar 
o fogo, a usar água, fabricar instrumentos, lascando-os com outras 
pedras, etc. Desta forma, descobriu que poderia dar nova destinação 
nas matérias encontradas na natureza, com isso através das 
experiências que obtinha veio adquirir conhecimentos. (2004, p. 34) 

 

Ainda, Patrícia Aurélia Del Nero (2004) explana que, inicialmente, “os homens 

eram meros coletores, e enquanto atuando como coletores extraiam alimentos e 
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recursos da natureza, visando somente a sobrevivência comum”, sendo este, o 

primeiro sentimento de propriedade. (DEL NERO,  2004, p. 34 – 35) 

Na antiguidade, em Roma e na Grécia, surgiu a necessidade de individualizar 

e distinguir o produto de cada um. Essa separação passou a ser feita através de 

nomes, letras, figuras e símbolos, entretanto as marcas ainda não tinham valor. 

Somente na Idade Moderna, a partir da Revolução Francesa, é que houve real 

proteção a sinais distintivos e dos privilégios ao patrimônio pessoal dos produtores 

individuais e das indústrias e empresas. 

Lado a lado com o desenvolvimento do capitalismo e o novo contexto de 

mercado – altamente competitivo –, surgia a necessidade de a sociedade proteger 

os diferentes processos produtivos; sendo assim, em 1623 surgiram as primeiras 

discussões internacionais referentes à matéria.   

A criação de uma categoria de direitos de propriedade tem como origem a 

aceleração do processo informacional e o desenvolvimento da economia industrial, 

como asseverado por Denis Borges Barbosa (2003). “Portanto, a partir do momento 

em que a tecnologia passou a permitir a produção em série, além da propriedade 

sobre um produto, passou-se a reconhecer esses direitos referentes à propriedade”. 

(BARBOSA, 2003, p. 15) 

Lucas Rocha Furtado (1996), também ensina sobre o surgimento da 

propriedade industrial, aliando essa proteção ao processo de manufatura, ainda no 

século XII. 

 

O direito do criador intelectual sobre suas obras somente foi sentido 
integralmente quando o homem se tornou capaz de reproduzir e 
difundir em grande escala as obras do seu espírito. (...) 
Historicamente, no campo da propriedade industrial, o primeiro caso 
de proteção surgiu na cidade de Bordeux, França, em 1236, quando 
foi concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um privilégio 
exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã. (...) O impulso dado à 
Revolução Industrial pelos grandes inventos industriais, teve seu 
início a partir de meados do século XIX. A Convenção de Paris 
reuniu-se pela primeira vez em 1883, visando uma tentativa de 
harmonização internacional do sistema de propriedade industrial. O 
Direito passou, assim, a tomar conhecimento efetivo da vinculação 
existente entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a 
pessoa do autor, e que podia ser assinalada à relação estabelecida 
entre as coisas materiais e seus proprietários. (FURTADO, 1996, p. 
15) 

 



4 
 

Já as empresas passaram a criar e desenvolver sinais e marcas de 

expressões para diferenciarem seus produtos, dando surgimento as marcas, 

conforme salienta Rubens Requião (1984). 

 

As empresas, por seu turno, a fim de fixarem e atingirem sua 
clientela, foram levadas à criação e ao desenvolvimento de “sinais” e 
“marcas” de expressão distinta para seus produtos e para sua própria 
identificação e seu reconhecimento. Era preciso individualizar e 
caracterizar cada empresa diante do conjunto de consumidores e em 
face dos próprios concorrentes. (1984, p. 17) 

 

Patrícia Aurélia Del Nero (2004) enfatiza a importância da marca explicando 

“como os elementos simbólicos traduzem a representação, ou identidade formal da 

empresa, a forma de identificação do produto para com os consumidores, sendo um 

sinal visualmente perceptível que irá separar este dos demais.” (DEL NERO, 2004, 

p. 42) 

O surgimento das primeiras leis de patente remonta ao final do século XVIII 

nos Estados Unidos e na França. No Brasil, através de um Alvará de 28 de abril de 

1809, o príncipe regente reconheceu o direito do inventor à exclusividade sobre 

invenções que fossem registradas na Real Junta do Comércio.  Após isso, somente 

na Constituição Federal de 182, foi assegurado tal direito, mais precisamente 

através de seu artigo 179, XXVI. 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte: 
[...] 
 XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou 
das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo 
temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que 
hajam de sofrer pela vulgarização. (BRASIL, 1824, p. s/n) 
 

Através do referido artigo, foi adotado o princípio da proteção das descobertas 

dos inventores, garantindo aos inventores a propriedade de sua criação, e a partir 

deste princípio surgiram as primeiras regulamentações legais infraconstitucionais 

acerca da propriedade intelectual. Em 1830 surgiu a primeira lei sobre patentes, 

atendendo a previsão constitucional mencionada acima, e em 1875 nasce a primeira 

lei brasileira referente a marcas, sendo procedidas por novas leis em 1887 e 1904. 
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A internacionalização da proteção surge em meados do século XIX, mais 

precisamente em 1883, quando foi realizada a convenção da União de Paris – CUP 

– que deu origem ao Sistema Internacional da Propriedade Industrial, criando uma 

espécie de harmonização dos diferentes sistemas que visavam proteger à 

propriedade industrial, conforme o documento indexado no site do Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial. 

 

A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade 
industrial teve seu início sob a forma de ante-projeto, redigido em 
uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. 
Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883, para 
aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do 
depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O 
presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: "Nós 
escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será 
fechado se não após longos anos". Desde o começo, a Convenção 
previa em seu art. 14, a celebração de conferências periódicas de 
revisão a fim de introduzir no texto original, instrumentos destinados 
a aperfeiçoar o sistema da união à luz da experiência obtida em sua 
aplicação prática. Várias foram as modificações introduzidas no texto 
de 1883 através de 7 revisões. Na primeira, em Roma, os atos 
assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as 
Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), 
Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil, país 
signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992. INPI. 
(CONVENÇÃO, 1883, p. s/n) 

  

Em dezembro de 1971 foi instituído o Código de Propriedade Industrial, 

através da Lei nº 5772, na esteira do que preconizava o Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS. A TRIPS é um acordo 

acerca dos direitos da propriedade intelectual que afetam o comércio internacional e 

que tinha como objetivo estabelecer uma proteção mínima a esta área do Direito, 

mirando a facilitação do comércio internacional entre os membros da OMC. Este 

acordo foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 1355 

de 30 de dezembro de 1994. 

Sendo o decreto mencionado acima, assim como a Lei nº 5772/71, revogado 

e procedido pela atual Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279 de 14 de maio de 

1996, conferiu-se uma ampla proteção aos inventores através de novas 

classificações e métodos de registro, levando em consideração a função social, 

econômica, jurídica e técnica da propriedade industrial, tendo como órgão 

regulatório o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma autarquia federal, 
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criada em 1970 e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, com objetivo de dinamizar a indústria no Brasil.  

 

 

3 Conceito: Natureza Jurídica e Requisitos do Desenho Industrial 

 

O artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial conceituou o Desenho Industrial 

da seguinte maneira: 

 

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental 
de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa 
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e 
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial. (BRASIL, 1996, p. s/n) 

  

Portanto, o legislador classificou desenho industrial de uma forma ampla e 

muito subjetiva, uma vez que o termo ornamental se refere a enfeites em geral, 

adornos, embelezamento. A este respeito, Lucas Martins Gaiarsa (2003) explica que 

o legislador aqui não buscou invocar a noção de beleza ou arte. 

 

A lógica mostra que, no sentido empregado no texto da lei, 
ornamental é claramente o contraponto de funcional, e nada mais do 
que isso, deflui da lei que o que caracteriza um desenho industrial é 
o seu destino. Sendo um objeto que se insere em um contexto 
técnico, ou industrial, sem uso não se tornar obra de arte, algo 
explícito no art. 98 da LPI: “Não se considera desenho industrial 
qualquer obra de caráter puramente artístico. “Destaque-se a ênfase: 
“puramente artístico”, para não deixar dúvida que nessa exclusão a 
finalidade é totalmente artística, sem pretensões utilitárias ou 
funcionais.” (...) É importante dizer que essa é uma discussão 
inglória, pois nada que se diga sobre o assunto, e nenhum exemplo 
que envolva a intersecção entre arte e tecnologia é totalmente 
estanque. Por exemplo: uma estátua pequena pode vir a ser 
funcional, como peso de papel, ou uma tela de Monet pode 
transcender seu caráter puramente artístico, quando serve de 
estampa para a forração para milhares de poltronas de ônibus 
utilizados em transporte público. (...) Enfim, dentro da maior clareza 
possível que se passa balizar uma definição, um objeto capaz de ser 
protegido por registro de desenho industrial é necessariamente útil, 
mas apenas quanto aos seus aspectos funcionalmente inúteis – 
quais sejam seus ornamentos. (GARAISA, 2003, p. 156)  

  

Entende-se assim que o legislador, quando conceituou o desenho industrial, 

muito embora de forma ampla e subjetiva, não quis classificá-lo como algo bonito, 

meramente ornamentado, mas sim aquele que tenha uma finalidade útil; contudo, é 
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importante ressaltar que sua proteção pela LPI direciona-se a sua aparência e não 

sua funcionalidade. Nesta lógica, o visual do desenho industrial é o ponto principal 

para que seja protegido, porém, não há razão para proteger o inútil, eis que é 

imprescindível a sua aplicação em um produto, tal qual conceituou bem o brilhante 

professor Marlon Tomazzete (2013):  

 

O desenho industrial ou design representa “uma configuração 
ornamental nova e específica ao produto de modo a torná-lo 
inconfundível pelo público consumidor”, isto é, a forma plástica 
ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e 
cores que possa ser aplicado a um produto, o desenho industrial 
contribui para os prazeres da fruição visual, sem qualquer acréscimo 
de utilidade. Trata-se de uma criação meramente de forma, sem 
efeitos funcionais podendo ser bidimensional ou tridimensional. 
Como exemplos, podem ser citados os desenhos de veículos, de 
móveis, de eletrodomésticos. (2013, p. 195) 

 

Mundialmente, o Desenho Industrial ou “design”, como é conhecido, “é um 

bem imaterial que expressa a criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, 

ou pela disposição de linhas e cores de um objeto suscetível à utilização industrial.” 

(DI BLASI; JUNIOR; GARCIA; MENDES, 2000 p. 97) 

Segundo Ricardo Negrão: 

Para que esse desenho mereça a proteção da LPI, além de 

se enquadrar em todos os conceitos citados acima, devem ser 

observados os requisitos necessários para a sua registrabilidade, 

sendo algo novo (novidade), não compreendido no estado da 

técnica, original (originalidade), que não represente a forma 

necessária do objeto, suscetível a industrialização 

(industriabilidade) e que não esteja inserido nas vedações legais. 

(NEGRÃO, 2003, p. 132) 

 

Conforme já dito anteriormente, é necessário que o desenho industrial 

preencha alguns requisitos para que esteja sujeito a um título de propriedade 

temporária outorgado pelo Estado, ao passo que todos os requisitos têm de ser 

explicados para melhor compreensão. 

A novidade deve ser compreendida conforme o que dispõe o art. 96 da Lei nº 

9279 de 1996, em que o desenho industrial para ser considerado novo não deve 

estar presente no denominado estado da técnica, ou seja, aquele produto que não 
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se insere nos de conhecimento geral do público até a data do depósito. Observe-se 

que a lei brasileira prevê um período de graça de 180 dias a contar da primeira 

divulgação, se esta for feita pelo próprio autor, ou por alguém por ele autorizado, 

situação em que não haverá a fulminação do requisito da novidade. A existência 

desse prazo se justifica para permitir o registro de trabalhos acadêmicos ou busca 

de investidos que exigiram uma exposição prévia em congressos, e demais eventos 

correlacionados.  

Também, pode-se definir a novidade, em dois sentidos, o subjetivo como 

sendo um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto em sentido objetivo, 

representa um novo conhecimento para toda a sociedade. (SILVEIRA, 1996. p. 9) 

Sendo assim, a novidade tem um caráter especial e relativo, pois como afirma 

Nilton Silveira (1982, p. 65), “a novidade consiste não na forma abstratamente 

considerada, mas em sua forma efetiva.” Nas palavras deste autor:  

 

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição 
do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo 
Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento 
estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente pode ser 
protegido pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no 
domínio da propriedade artística. (1996, p. 9) 

  

Já o requisito da originalidade, ou criatividade, é entendido como “a 

configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores, excluída as obras 

de caráter meramente artístico “(NEGRÃO, 2003. p. 133).  Portanto, o desenho 

original é todo aquele que resulta de uma configuração visual que difere das demais, 

em relação a outros objetos e padrões já conhecidos, conforme reza o art. 97 da Lei 

de Propriedade Industrial: “O desenho industrial é considerado original quando dele 

resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.” 

(BRASIL, 1996, p. s/n) 

Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro (2009, p. 169), tratando do 

requisito da originalidade, asseveram que “a criação deve ser original, não podendo, 

aos olhos de um técnico no assunto, ser simples decorrência evidente ou óbvia do 

estado da técnica. A invenção pode ser mero desdobramento daquilo que já é de 

domínio público”. 

Fica evidente que uma mera atualização do que já fora criado não enseja o 

registro do desenho industrial, bem como a proteção da Lei de Propriedade 
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Industrial, uma vez que lhe falta a originalidade, requisito essencial e cumulativo aos 

demais para o referido registro.  

Newton Silveira (1982) classifica a originalidade em duas vertentes, subjetiva 

enquanto se refere à esfera pessoal do autor, e objetiva no que diz respeito à 

criação ainda ser desconhecida como situação de fato. 

 

[...] a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções 
quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte 
a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, 
enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si 
pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a 
originalidade neste caso consistiria na associação original de uma 
determinada forma a um determinado produto industrial. (1982, p. 65) 

 

Desta forma, para que seja original o desenho proposto não pode ser 

confundido com algo já conhecido, devendo ser fruto de uma inspiração do autor e 

não mera cópia ou imitação de algo já criado. 

O derradeiro requisito do desenho industrial está contido no artigo 95 da Lei 

de Propriedade Industrial. 

 

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental 
de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa 
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e 
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial. (BRASIL, 1996, p. s/n): 

 

Percebe-se que somente merece a proteção da LPI aquilo que tiver aplicação 

na indústria, pois não há porque proteger o inútil. Não basta ser uma criação 

intelectual, é imprescindível que essa criação tenha efeitos práticos na sociedade. O 

objeto ou padrão reivindicado deve poder ser reproduzido industrialmente, em todos 

seus detalhes. 

Marlon Tomazzete (2013) explica o requisito da aplicação industrial da 

seguinte forma:  

A expressão aplicação industrial aqui deve ser entendida em um 
sentido amplo, isto é, em qualquer atividade produtiva (indústria em 
sentido estrito, comércio, agricultura, pecuária, construção civil, 
prestação de serviços). A expressão industrial é um resquício da 
idéia de que as invenções estavam ligadas apenas à indústria em 
sentido estrito, o que não mais subsiste. Assim, pode-se dizer que “é 
suscetível de utilização industrial o objeto da invenção que possa ser 
produzido para o consumo da sociedade, e possa ser aplicado em 
pelo menos um setor do sistema produtivo. Qualquer aplicação 
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econômica é suficiente para tornar a invenção patenteável. (2013, p. 
183) 

 

Fica evidente que o termo “aplicação industrial” deve ser interpretado em sua 

literalidade, visto que somente será protegido aquilo que for aplicável à indústria no 

sentido amplo da palavra. Entretanto, não basta que um produto seja novo, original e 

aplicável à indústria, pois a Lei de Propriedade Industrial vedou os de caráter 

puramente artístico e elencou em seu artigo 100 outras duas vedações. 

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 

        I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que 
ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de 
respeito e veneração; 
        II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, 
aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou 
funcionais. (BRASIL, 1996, p. s/n) 

Fica patente que a lei brasileira não admite o registro de desenhos industriais 

que sejam contrários aos bons costumes, muito embora seja este um conceito 

subjetivo. Esta vedação é abordada pela doutrina como tudo aquilo que fere a moral 

e a ética, de forma que venha a ofender uma determinada coletividade, assim como 

os que atentem contra a honra e a imagem das pessoas ou contra a liberdade de 

consciência, crença, religião ou aquela determinada essencialmente por 

considerações técnicas ou funcionais.  

Já a vedação contida no inciso II do mesmo artigo, Denis Borges Barbosa 

(2003) explica que: 

 

[...] indicam, aparentemente, mais uma vez o requisito de novidade, 
ou talvez o de originalidade. A forma necessária, comum ou vulgar já 
estará no estado da técnica ou carecerá da distintividade própria à 
proteção. Não há, aí, requisito novo para a proteção. De outro lado, 
evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento 
ornamental: a forma necessária é aquela imposta pelos requisitos 
técnicos, e não será nunca ornamental. (2003, p. 581) 

  

Newton Silveira (1982) completa: 

 

[...] a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se 
acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que 
outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que 
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importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal 
efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada 
forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito 
estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque 
esta estaria interferindo no campo da técnica. Desde que uma forma 
não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser 
protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus 
próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como 
modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a 
forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto 
industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da 
Propriedade Industrial. Destina-se ou não a ser multiplicada, uma 
nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela 
lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios 
requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se 
traduz em valor artístico. (1982, p. 100) 

 
  

4 Do Registro do Desenho Industrial 

 

Através do registro do desenho industrial, o Estado concede ao autor um título 

de propriedade temporário, possibilitando a detenção exclusiva de direitos sobre o 

bem, vedando qualquer fabricação, comercialização, importação por terceiros sem a 

prévia autorização do titular do registro, conforme dispõe o art. 94 da Lei de 

Propriedade Industrial:  

 

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de 
desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições 
estabelecidas nesta Lei. 
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no 
que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º. (BRASIL, 1996, p. s/n) 

 

André Santa Cruz Ramos (2017) assim leciona acerca do artigo mencionado 

acima:  

De acordo com o art. 94 da LPI, “ao autor será assegurado o direito 
de obter o registro desenho industrial que lhe confira a propriedade, 
nas condições estabelecidas nesta lei. O parágrafo único desse 
dispositivo legal, por sua vez, dispõe que se aplicam “ao registro do 
desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º, já 
visto quando do estudo das patentes. 
 
Assim pode-se dizer que: (i) salvo prova em contrário, presume-se o 
requerente legitimado a obter o registro; (ii) o registro poderá ser 
requerido em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, 
pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho 
ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade; 
(iii) quando se tratar de desenho industrial realizado conjuntamente 
por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas 
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ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, 
para ressalva dos respectivos direitos; (iv) o criador do desenho 
industrial será nomeado e qualificado, podendo requerer a não 
divulgação de sua nomeação; (v) se dois ou mais autores tiverem 
realizado o mesmo desenho industrial, de forma independente, o 
direito de obter o restrito será assegurar  aquele que provar o 
depósito mais antigo, independentemente da data de criação; e (vi) a 
retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 
propriedade ao depósito imediatamente posterior. 

 
Aplicam-se também aos pedidos de registro de desenho industrial 
analogicamente, as regras previstas na LPI sobre titularidade de 
patentes de inventos realizada por funcionários do empresário (arts. 
88 e 93). Essa aplicação, aliás, é determinada pela própria LPI, em 
seu art. 121. (2017, p. 202) 

 

A lei pressupõe que o depositário tem a titularidade e a legitimidade para 

obter o registro, concedendo ao titular uma presunção relativa acerca de sua autoria, 

podendo ser questionada judicialmente posteriormente, prestigiando “quem primeiro 

depositou” e não “quem primeiro inventou”, de acordo com o art. 6º da LPI.  

 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado 
o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas 
condições estabelecidas nesta Lei. 
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a 
obter a patente. (BRASIL, 1996, p. s/n) 

  

Contudo, o titular do pedido de registro deverá observar algumas 

formalidades para que este seja concedido, devendo encaminhar ao INPI mediante 

requerimento acrescido de relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou 

fotografias, descrição do campo de sua aplicação e comprovante da guia de 

pagamento relativa ao depósito, conforme art. 101 da LPI. 

O requerimento é o documento que diz respeito ao método escrito, contendo 

o formulário padrão do INPI, onde deverão constar informações básicas acerca do 

desenho, tais como o tipo de registro e a qualificação completa do requerente. O 

relatório descritivo, conforme o nome já revela sua função, é o documento que 

descreve detalhadamente o objeto, de modo a possibilitar uma melhor avaliação de 

um técnico no assunto. Já as reivindicações se tratam do documento pelo qual se 

indica a verdadeira extensão do objeto e as fotografias que revelam o desenho a ser 

registrado em suma, caso o objeto seja tridimensional, os desenhos e fotos deverão 

ser em perspectiva, revelando vistas frontal, lateral, superior e inferior, tudo em 

língua portuguesa.  Entretanto, na análise do registro de desenho industrial, sendo 
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as fotografias e imagens suficientes, fica dispensado tanto o relatório descritivo 

quanto as reivindicações. 

O INPI estabelece que o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos 

ou fotografias deverão ser entregues em quatro vias, admitindo o acréscimo de 

duas, acompanhadas de um envelope endereçado e selado, para que 

posteriormente sejam restituídas via correio. (INPI, 2002)  

Estando todos os documentos mencionados acima preenchidos, o pedido 

será entregue ao INPI para exame formal preliminar e se devidamente instruído, 

será protocolizado, considerada a data do depósito de sua apresentação; se houver 

pequenas irregularidades, o requerimento poderá ser entregue mediante recibo 

sacado, dando-se um prazo para que o interessado cumpra as exigências formais 

exigidas, sob pena de ser considerado inexistente. 

O exame prévio mencionado acima se trata de um exame meramente formal, 

pois não há exame de mérito, uma vez que nem originalidade nem novidade são 

avaliadas neste momento, pois os registros são concedidos desde que não incorram 

em nenhuma das proibições legais do art. 100 da LPI. Isto se deve à presunção da 

titularidade do depositário contida no artigo 6º da Lei de Propriedade Industrial. 

Contudo, isso não afasta a possibilidade de, em qualquer tempo, o titular do 

desenho industrial requerer um exame de mérito, que avaliará os aspectos relativos 

à novidade e originalidade, sendo que o INPI terá de emitir um parecer de mérito e 

constatada a ausência de algum requisito, implicará a nulidade do registro. 

Segundo o art. 104 da LPI, o pedido de um registro de desenho industrial 

deverá limitar-se a um único objeto, permitindo a pluralidade de variações, de até, no 

máximo, vinte, desde que se destinem a um único propósito e guardem entre si 

característica que as diferem, caso não seja atendida esta previsão, o depositante 

será notificado, para que no prazo de 60 dias fracione o pedido ou este será 

arquivado.  

O titular do depósito pode requerer sigilo de até 180 dias a contar da data do 

depósito, podendo ser retirado no prazo de 90 dias a contar da mesma data. 

Realizado o registro, este produzirá efeitos depois de sua publicação, que acontece 

independentemente da decisão final de concessão, indeferimento ou arquivamento 

definitivo, e após a imediata expedição do certificado do registro. A propriedade do 

registro do desenho se adquire mediante o registro validamente concedido. 
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Concedido o registro, este terá a validade de dez anos a contar da data do 

depósito, prorrogáveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos, atingindo o 

máximo de 25 anos. O pedido de prorrogação deve ser feito no último ano de 

vigência do registro, ou até 180 dias após o vencimento mediante um pagamento 

adicional. 

Como já abordado anteriormente, enquanto o registro vigorar, o titular tem o 

direito exclusivo sobre o desenho, impedindo que terceiros utilizem seu desenho 

para fins de comercialização sem sua expressa autorização.  

Assim explica o acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual. 

 

Art. 26 – 1 – O titular de um desenho industrial protegido terá o 
direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou 
importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que 
constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do 
desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins 
comerciais. (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights – 
TRIPs, 1994, p. s/n). 
 

Caso algum terceiro viole esse registro, apropriando-se assim de desenho 

alheio, a lei prevê em seu artigo 187 o tipo penal de fabricação de produto que 

incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir 

um erro ou confusão sem a devida autorização. “A reprodução completa viola o 

registro no âmbito administrativo, porém para que se caracteriza a violação penal, 

deverá ser comprovada a confusão real ou potencial, considerando o consumidor 

como homem médio para aferição da referida confusão”. (BARBOSA, 2003, p. 583) 

Ainda, há outro tipo penal descrito na lei, qual seja: quando um terceiro 

expõe, vende ou oferece à venda, quem tem em estoque, oculta ou recebe, para a 

utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial 

registrado, ou imitação que possa induzir erro ou confusão. Independentemente da 

esfera criminal, o titular do desenho pode requerer indenização no caso de violação 

de seus direitos na esfera cível, conforme preveem os artigos 207 a 211 da LPI. 

 

5 Nulidade do Registro – Procedimento Administrativo e Judicial. 
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A lei de propriedade industrial prevê em seu texto a nulidade de seus 

registros, por via administrativa ou judicial, caso se enquadre nas possibilidades 

descritas na lei, podendo o verdadeiro criador do desenho requerer a adjudicação do 

registro que anteriormente foi lhe negado injustamente, propondo ação 

reivindicatória. Terá o autor da ação o prazo de cinco anos para entrar com a 

demanda, sob pena de decadência do direito a contar da data do registro.  

No caso de requerimento feito por terceiro, ou processo instaurado de ofício, 

se feito no prazo de 60 dias da concessão do registro, suspenderá de imediato os 

efeitos da concessão. 

Segundo o artigo 114 da Lei de Propriedade Industrial, depois da publicação 

da decisão de instauração do processo administrativo, o titular será intimado para se 

manifestar no prazo de 60 dias. Ao final do prazo, com ou sem manifestação da 

parte notificada, o INPI emitirá um parecer. Após isso, será aberto mais um prazo de 

60 dias para as partes se manifestarem. 

Findado o referido prazo, o presidente do INPI decidirá acerca da demanda, 

colocando fim na instância administrativa.  

O procedimento judicial de nulidade pode ser proposto a qualquer tempo 

enquanto vigorar o registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 

podendo a nulidade ser arguida até mesmo como matéria de defesa. Se atendido os 

requisitos, o juiz poderá suspender os efeitos do registro do desenho industrial; a 

competência será da justiça estadual onde o desenho foi registrado. 

 

6 Extinção do Registro 

 

A extinção do registro se dará com o decurso do prazo de vigência, pela 

renúncia do titular, ressalvados direitos de terceiros, ou pela falta de pagamento da 

retribuição do INPI. Como já abordado anteriormente, o decurso do registro se dá 

em 25 anos, sendo o primeiro período de dez anos prorrogáveis por mais três vezes 

de cinco anos.  

No caso de renúncia, se o titular não possui mais interesse no objeto, não 

será admitido prejuízo para terceiros, como é o caso do cessionário ou licenciado 

regularizado pelo INPI; nesse caso será necessária a anuência do terceiro para que 
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ocorra a renúncia. Ainda, o não pagamento das taxas de retribuição previstas no 

INPI enseja a extinção do registro por renúncia tácita do titular. 

 

7 Da Segurança Jurídica do Desenho Industrial no Brasil 

 

Segundo o brilhante professor Fábio Ulhôa Coelho (2010, p. 163). 

 

        O direito industrial de alguns países europeus (como a França e 

a Itália), no passado adotou o sistema de tramitação de pedido de 

registro denominado livre concessão. Nesse sistema, era concedido 

a patente ou o registro de um bem industrial apenas com o respeito 

às formalidades legais pelo pleiteante, sendo dispensada a análise 

de mérito. Como contraponto surgiu o sistema de exame prévio, 

adotado em países como Estados Unidos e Alemanha, que apenas 

concede a patente ou o registro de um bem industrial, após a 

efetivação do exame técnico, confirmando-se a existências dos 

requisitos necessários para a concessão.  

 

Historicamente, o direito industrial brasileiro tem se filiado ao sistema do 

exame prévio, no entanto, a Lei 9279 de 1996 inovou nesse sentido, adotando um 

sistema misto, sendo que para os pedidos de patente, invenção, modelo de utilidade 

e marca estão sujeitos a um exame prévio; já o registro do desenho industrial está 

flertando o sistema da livre concessão, uma vez que o exame feito no registro do 

desenho está meramente no pedido de registro e não no mérito do pedido. 

Sendo assim, desde que o pedido obedeça todos os requisitos de 

registrabilidade já abordados neste trabalho, ele é concedido de plano, sem que seja 

feito um exame prévio acerca de sua titularidade legítima ou até mesmo quanto à 

novidade e originalidade do mesmo, ensejando uma grande insegurança, vez que o 

mesmo desenho pode ser registrado por mais pessoas já que inexiste qualquer 

controle para tanto. 

Em ambos os sistemas, seja de exame prévio ou de livre concessão, há a 

possibilidade de discussão quanto a validade do registro, seja administrativamente 

ou judicialmente. No caso do sistema adotado pelo direito industrial brasileiro, a 
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discussão será feita em torno dos requisitos originalidade e novidade, já abordados 

neste trabalho. 

Enquanto o sistema do exame prévio assegura melhor segurança jurídica ao 

registro, visto que o titular deste pode se dizer “dono” do referido registro, o da livre 

concessão beira a insegurança total, pois ter o registro não o faz dono, nem mesmo 

o assegura de nada, já que outra pessoa pode ter o mesmo registro do mesmo 

objeto.  

Não pode-se negar que este formato de registro é menos burocrático e mais 

eficaz do ponto de vista da celeridade dos registros no Brasil. Anote-se que, embora 

não exista exame de mérito em um primeiro momento, se houver pedido neste 

sentido, as autoridades do INPI assim o farão, conforme descreve o artigo 111 da 

Lei de Propriedade Industrial: 

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do 
objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos 
aspectos de novidade e de originalidade. 
Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir 
pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 
a 98 servirá de fundamento para instauração de ofício de processo 
de nulidade do registro. (BRASIL, 1996, p. s/n) 

Portanto, o titular do desenho poderá requerer o exame de mérito, enquanto 

vigorar seu registro, para que sejam analisados os aspectos de novidade e 

originalidade, devendo o INPI emitir um parecer, no qual poderá concluir pela 

ausência de algum dos requisitos não analisados quando do depósito, o que 

acarretará a nulidade do registro, devendo o titular ser intimado para se manifestar 

em 60 dias, sendo que a decisão final será dada pelo presidente do INPI. 

Entretanto, doutrinadores classificam o exame de mérito como um ato 

desnecessário da lei, por não reforçar o registro do desenho, já que ele valerá 

igualmente ao que nunca houve exame de mérito. 

Segundo Frederique Carlos de Cunha (2000): 

De fato, não existem vantagens de se requerer um exame de mérito, 
porque um parecer favorável emitido após este exame em nada vai 
influencia na validade do privilégio, apenas vai manter a concessão, 
não tornando o registro mais forte. E tanto os titulares dos registros 
não vislumbraram vantagens que o número de pedidos desse exame 
é no mínimo, praticamente desprezível. O principal levantamento 
apontou para uma incidência de cinco casos nos primeiros 1.000 
pedidos processados, e entre esses cinco casos, dois deles tiveram 
suas petições não reconhecidas por não terem sido apresentadas 
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pelo titular do registro. Durante o ano de 1999, dos 8492 pedidos 
examinados, só procedemos 12 exames de mérito, ou seja, 0,14% 
do total. (2000, p. 69) 

 

Se levado em conta, a alta demanda de registros do INPI, devido ao 

crescimento populacional e principalmente a industrialização do Brasil, o sistema 

adotado hoje, é mais eficaz, vez que deixa uma eventual discussão somente se for 

necessária, concedendo assim o registro de plano. Ora, se assim não fosse, 

atrasaria não só o empreendimento do titular do registro, mas o crescimento 

econômico do país, gerando filas e filas de registros pendentes de concessão a 

serem analisados. 

8 Conclusão 

 

Vislumbra-se, não só no Brasil como no mundo, problemas jurídicos quanto 

ao alcance concedido à proteção da propriedade industrial, sendo que no Brasil, o 

sistema adotado para o desenho industrial foi simplificado com a Lei 9279 de 14 de 

maio de 1996. Para a concessão do registro são analisadas somente as 

formalidades, sem qualquer análise de mérito, concedendo os registros de plano, 

desde que de acordo com os regramentos do INPI, porém, esse sistema criou uma 

insegurança aos titulares do registro, vez que sem essa análise de mérito poderiam 

estar portando um registro que outra pessoa já tem, sem que nenhum soubesse do 

outro, gerando embates doutrinários acerca do assunto, se benéfico ou não o 

sistema de concessão de registro de desenho industrial pelo exame prévio. 

Pelo estudado e abordado no presente trabalho, embora cause uma 

insegurança jurídica quanto aos requisitos da originalidade, novidade e titularidade 

do registro, este é mais célere e eficaz, uma vez que se atém a exames de mérito 

somente no caso de algum interessado requerer perante o INPI, e deixando que 

uma eventual discussão administrativa ou judicial seja provocada pelo “prejudicado”, 

diminuindo assim, consideravelmente, o trabalho de se analisar todo e qualquer 

pedido e concedendo uma agilidade maior aos registros. 

Conclui-se assim, que embora exista certa insegurança e desconfiança 

quanto a “validade” do registro de desenho industrial adotado pela lei de 

Propriedade Industrial n. 9279 de 1996, é uma decisão acertada pelo legislador 
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quanto ao sistema adotado, já que o procedimento é célere e eficaz, deixando 

eventuais embates administrativos e jurídicos somente se necessários.  
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