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INDICADOS NO PLANO DE ESTUDOS.  

PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

1. História e conceito do Direito Industrial:  

- Como referência ao direito industrial encontramos o uso da expressão “marca e patente”. 

Este ramo do direito teve início na Inglaterra com a chamada Revolução Industrial, 

através da edição, em 1623, do Statute of Monopolies, passando-se a dar proteção aos 

inventores, prestigiando-se as inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção, 

concedendo ao inventor acesso a certas modalidades de monopólio, até como forma de 

incentivar a pesquisa e o aprimoramento de suas descobertas; - Após a matéria recebeu 

proteção legislativa nos Estados Unidos, em sua Constituição de 1787, no § 8.8, art. 1º, 

atribuindo ao Congresso da Federação poderes para assegurar aos inventores, por prazo 

determinado, o direito de exclusividade sobre a invenção, editando-se lei a respeito em 

1790. Posteriormente em França em 1791;  

- Em 1883 criou-se a União de Paris, convenção internacional da qual o Brasil é 

signatário, que tem por objetivo principal a declaração dos princípios da disciplina da 

propriedade industrial, a qual foi posteriormente revista em momentos e lugares distintos: 

Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e 

Estocolmo (1967), alargando-se o conceito de propriedade industrial, para abranger não 

só os direitos dos inventores, mas, também as marcas e outros sinais distintivos da 

atividade econômica, ou seja, denominação de origem, nome e insígnia. Assim estabelece 

a Convenção de Paris no art. 1º, n. 2: “A proteção da propriedade industrial tem por objeto 

as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as 

marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações 

de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência 

desleal.”  

Desta forma num mesmo instrumento jurídico ficaram consolidadas, sob o conceito de 

propriedade industrial, as seguintes matérias:  

a) os direitos dos inventores sobre a invenção; 

b) os direitos dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade; e  

c) as regras sancionatórias à concorrência desleal. Sendo que em alguns países como a 

Argentina, Alemanha e Espanha, optou-se por legislar de forma separada estas matérias, 



adotando-se uma lei para disciplinar os direitos dos inventores e outra para as marcas; - 

O direito industrial brasileiro iniciou em 1809, através de alvará baixado pelo Príncipe 

Regente, reconhecendo o direito do inventor ao privilégio da exclusividade, por 14 anos, 

levada a registro na Real Junta do Comércio. Após foram editadas sucessivas normas 

jurídicas, primeiramente disciplinando de forma separada as invenções e as marcas, e, 

posteriormente, num mesmo diploma legal, as patentes de invenção e os registros de 

marca, não da forma ampla adotada pela União de Paris, a exemplo da atual Lei da 2 

Propriedade Industrial, de nº 9.279/96 - LPI, a qual aplica-se às invenções, desenhos 

industriais, marcas, indicações geográficas e à concorrência desleal, e não do nome 

empresarial, cuja disciplina legal é regida pela Lei do Registro de Empresa, de nº 

8.934/94;  

Fábio Ulhoa Coelho assim conceitua direito industrial: “O direito industrial é a divisão 

do direito comercial que protege os interesses dos inventores, designers e empresários em 

relação às invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas.”;  

2. Categorias de bens industriais: 

Consideram-se bens integrantes da propriedade industrial:  

a) invenção e o modelo de utilidade: o direito de exploração, com exclusividade, se 

estabelece através da concessão da respectiva patente, instrumentalizada através da carta-

patente, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;  

b) desenho industrial e a marca: a estes dois o direito se estabelece com a concessão do 

registro, documentado pelo certificado, também expedido pelo INPI; - A invenção não é 

definida na LPP. Considerada pela doutrina como a criação original do espírito humano. 

O art. 10/LPI discrimina o que não considera como invenção; O modelo de utilidade, 

considerado como uma espécie de invenção, é definido no art. 9º/LPI, como “objeto de 

uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma 

ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso 

ou em sua fabricação” Assim deve-se compreender aquilo que se agrega a um evento, não 

evidente a um técnico no assunto que a teria como uma mera adição da invenção, mas 

como um avanço tecnológico, capaz de ampliar as possibilidades de sua utilidade (art. 

76/LPI); O desenho industrial (design), definido no art. 95/LPI como “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”. É assim 

considerado a alteração da forma do objeto ou da sua estética, que não altera ou amplia a 

utilidade do objeto, mas o reveste de uma forma diferente, inusitada; - A marca, definida 

como o sinal distintivo, suscetível de percepção visual que identifica produtos ou serviços 

(art.122/LPI).  

As marcas são classificadas da seguinte forma:  

a) marcas nominativas: composta somente por palavras;  



b) marcas figurativas: compostas por desenhos ou logotipos;  

c) marcas mistas: são apresentadas por palavras escritas com letras revestidas de uma 

forma particular ou que estejam incluídas em logotipos;  

Para que o inventor ou o criador possa obter a patente da sua invenção ou de modelo de 

utilidade, deverá fazer o depósito do pedido junto ao INPI. Uma vez tomada esta iniciativa 

e para que seja concedida a patente, o INPI fará publicar o pedido no órgão oficial do 

Instituto no prazo máximo de 18 meses, contados do depósito, bem como permitirá o 

acesso aos documentos que o acompanharam, como os desenhos e relatórios descritivos, 

a terceiros interessados (art. 30/LPI), dando assim publicidade dos detalhes da invenção, 

para que estes tenham a possibilidade de impugnar o pedido, ou para que pesquisadores 

possam reorientar as suas pesquisas. Caberá ao titular do depósito da patente, zelar para 

que terceiros não venha a utilizar indevidamente da mesma;  

3. Segredo de Empresa: Muitas vezes não é interessante ao inventor pedir o depósito da 

sua invenção junto ao INPI, e sim manter segredo da mesma, porque terá dificuldades de 

zelar pelo uso indevido, tendo em vista a publicidade do depósito. Neste caso o risco é de 

que outro inventor venha a obter o primeiro depósito e assim passe a ser titular da patente, 

impedindo que ele venha a utilizá-la; - O segredo de empresa, de uma certa forma, é 

protegido pela lei, quando ela tipifica como crime de concorrência desleal, a exploração, 

sem autorização de “conhecimento, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na 

indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de 

conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto”, se o acesso 

ao segredo foi fraudulento ou derivou da relação contratual ou empregatícia (XII, XI, art. 

195/LPI), gerando, por consequência, responsabilidade criminal e civil. Não haverá lesão 

ao direito, se o outro que explora economicamente o mesmo conhecimento secreto, o 

obteve por pesquisas próprias, e se ambos não possuem a patente, uma vez que o segredo 

de empresa não gera a exclusividade da exploração da invenção;  

4. Propriedade intelectual: - Deve ser observado que existem duas categorias de bens 

imateriais (espécies), cujo conjunto é denominado propriedade intelectual/direito 

intelectual (gênero), assim disciplinados sob os títulos de:  

a) os da propriedade industrial/direito industrial (patente de invenção e do modelo de 

utilidade; o certificado de desenho industrial e marca de produto ou serviço: Lei 

9.279/96/Propriedade Industrial; e do nome da empresa: Lei 8.279/96/Registro de 

Empresa);  

b) os estabelecidos pelo direito autoral (obras científicas, literárias, artísticas: Lei 

9.610/98/Direitos Autorais; e dos programas de computador: Lei 9.609/98/Proteção da 

Propriedade Intelectual de Programas de Computador); 4 - Algumas diferenças são 

apontadas pela doutrina entre o Direito Industrial e o Direito Autoral: a) a exclusividade 

da exploração do bem conferida pelo direito industrial decorre de um ato administrativo, 

ou seja, pela expedição da patente ou certificado pelo INPI, para aquele que pedir em 

primeiro lugar, não importando saber quem primeiramente inventou um determinado 



objeto, criou um desenho industrial ou utilizou uma marca comercial; enquanto que no 

direito autoral a regra do direito de exclusividade do criador do bem imaterial, não decorre 

de um ato administrativo de alguma autoridade, mas sim da criação da obra; b) o direito 

industrial protege a forma exterior do objeto e a ideia inventiva, enquanto que o direito 

autoral protege somente a forma exterior, ou melhor, a forma em que a ideia se 

exteriorizou;  

5. Patenteabilidade: - Para que se tenha direito à patente da invenção ou o modelo de 

utilidade, a lei estabelece o atendimento dos seguintes requisitos:  

a) da novidade, ou seja, se a invenção é desconhecida dos pesquisadores ou dos cientistas 

especializados, ao que a lei estabelece como não compreendido no estado da técnica (art. 

11/LPI);  

b) a atividade inventiva, além de não estar compreendido no estado da técnica, a invenção 

não pode derivar de forma simples dos conhecimentos nele reunidos, devendo, pois, 

derivar de um engenho de relativa complexidade;  

c) a industrialidade, ou seja, a possibilidade de utilização ou produção da invenção, em 

qualquer tipo de indústria (art. 15/LPI), ou mesmo para qualquer outra atividade produtiva 

como a construção civil, pesca, pecuária, agricultura, prestação de serviços e outras. O 

atendimento a este requisito é a possibilidade da fabricação da invenção. O que não pode 

ser fabricado, por depender, por exemplo, de outra invenção, não pode ser patenteado;  

d) desimpedimento, neste caso a invenção, para ser patenteada, não deverá conter 

quaisquer impedimentos de ordem pública, discriminados no art. 18/LPI;  

6. Registrabilidade: 

Registro do Desenho Industrial: - Deverão ser atendidos os três requisitos adiante 

mencionados, para a obtenção do desenho industrial:  

a) novidade: quando não compreendido no estado da técnica (art. 96/LPI);  

b) originalidade: constitui a apresentação de uma configuração visual distintiva, em 

relação aos objetos anteriores (art. 97/LPI);  

c) não impedimentos: os impedimentos para a concessão do registro estão relacionados 

nos arts. 98 e 100/LPI;  

Registro de Marca: Para o registro da marca, deverão ser atendidas as seguintes 

condições:  

a) novidade relativa: o de exigir que a marca identifique produtos ou serviços em relação 

aos dos concorrentes. Assim se ela não for nova não atenderá a esta finalidade. Não é 

exigida a novidade absoluta, assim não é necessário que aquele que irá requerer o registro 

tenha criado o sinal, em sua expressão lingüística, mas que lhe dê, ou mesmo ao signo 

não lingüístico, uma nova utilização. A proteção da marca registrada é restrita à classe 



dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A única exceção à regra da 

especificidade, é o da marca de “alto renome”, a qual terá proteção em todos os ramos de 

atividade (art. 125/LPI), assim o seu detentor poderá impedir a sua utilização por qualquer 

outro empresário, ainda que se dedique a atividade econômica diversa;  

b) não-colidência com marca notória: o art. 126/LPI, permite ao INPI negar o registro da 

marca que reproduza ou imite, ainda que parcialmente, uma outra marca que notoriamente 

não pertence ao requerente e sim a outrem. O objetivo maior é evitar à contrafação de 

marcas (pirataria);  

c) desimpedimento: que não atenda aos impedimentos contidos no art. 124/LPI 7. 

Extinção do direito industrial: - De uma forma geral, a patente de invenção dura 20 anos, 

contados da data do depósito, ou de 10 anos da concessão, o que ocorrer por último, e a 

patente de modelo de utilidade o prazo é de 15 anos, contados do depósito, ou 7 anos, 

após a concessão, o que ocorrer por último, não se admitindo a prorrogação. O registro 

do desenho industrial dura 10 anos, contados do depósito, admitindo-se até três 

prorrogações sucessivas, de 5 anos cada. O registro de marca dura 10 anos, contados da 

concessão, e é sempre prorrogável. 
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