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DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL  

  

 

Vigência:10 anos contados da data do 

depósito  

Concepção funcional-estética de um 

produto, possível de reprodução em série, 

industrialmente. 



O registro de DI deve 

estar no nome de uma 

pessoa física ou de 

uma pessoa jurídica? 

O registro pode ser requerido no 

nome de qualquer pessoa, física 

ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL  

O registro de DI é válido somente 

no território brasileiro.  



Uma determinada criação terá proteção pela Lei da PI  

se esta possa ser reproduzida industrialmente, ou ao 

menos, servir de modelo, para fabricação em série.  

A criação deve possuir novidade e originalidade. 

DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL  



Maneira bastante utilizada para verificar se o 

desenho industrial é novo e original é a 

realização de busca de anterioridade   

NOVIDADE E ORIGINALIDADE 

bossa 

luna 

giro 



 

REGISTRÁVEL COMO DESENHO INDUSTRIAL  

 
É registrável como DI a forma plástica ornamental de 

um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores 

que possa ser aplicado a um produto, 

proporcionando visual novo e original na sua 

configuração externa e que possa servir de tipo de 

fabricação industrial. 

É um registro – Não é 

concedido como Patente 



 

REGISTRÁVEL COMO DESENHO INDUSTRIAL  

 

A natureza de registro de DI protege a forma 
externa do objeto, e não sua função prática. 



 

REGISTRÁVEL COMO DESENHO INDUSTRIAL  

 

Considera-se Desenho Industrial a configuração 
ornamental externa de produto industrial, ou 
um padrão ornamental aplicado a um 
produto. 



 

REGISTRÁVEL COMO DESENHO INDUSTRIAL  

 

Art. 95 – […] a forma plástica ornamental de um 

objeto […] 



 

 

 NÃO É REGISTRÁVEL COMO DESENHO 

INDUSTRIAL  

 

 
 

Toda a forma comum ou 

vulgar. 

 

Qualquer obra de caráter 

puramente artístico. 



 

 

 NÃO É REGISTRÁVEL COMO DESENHO 

INDUSTRIAL  

 

 

 

Não protege a cor nem o 

material 

 



PERCO MEU DIREITO AO REGISTRO SE DIVULGAR 

O PRODUTO ANTES DE DEPOSITAR O PEDIDO? 

Não, desde que o pedido seja depositado dentro do 

chamado “período de graça”, ou seja, dentro de 180 

dias contados a partir da primeira divulgação 



CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO  

 a divulgação do desenho tenha sido feita pelo autor 

ou por terceiros que tenham obtido dele informações 

sobre o desenho;ou 

 a divulgação tenha sido feita por meio da 

publicação/concessão de um registro pelo INPI que 

tenha sido depositado sem o consentimento do autor, 

porém baseado em informações obtidas do autor ou 

em decorrência de atos por ele praticados. 



FIGURAS - (desenhos ou fotografias) são obrigatórias. 

Podem ser em preto e branco ou coloridas.  

Ex: D238022 (cadeira de balanço) 

 

 PEDIDO DE REGISTRO DE DI 

Objeto tridimensional  - necessária a apresentação da vista 

em perspectiva 



NULIDADE DO REGISTRO 

DI pode ser anulado administrativamente até 5 anos 

após sua concessão e anulado judicialmente a qualquer 

tempo de sua vigência 

A nulidade administrativa registro seja requerida por um 

terceiro ou de ofício pelo INPI, em até 60 dias 

da concessão, os seus efeitos serão suspensos até a 

decisão do processo de nulidade. 



O REGISTRO PODE SER EXTINTO 

Expiração do prazo de vigência; 

Renúncia do titular; 

Falta de pagamento da taxa de manutenção do registro e; 

No caso de titular estrangeiro, pela falha em manter um 

procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil. 

 

A partir do 5º ano contado da data do 

depósito, e até o final da vigência do 

registro, deve ser paga a taxa de 

manutenção do registro. 

Findo o prazo de 10 anos, se não for 

requerida a prorrogação, assim como o 

prazo máximo de 25 anos, contando as três 

prorrogações, o registro expira. 



Registro de um único objeto, podendo incluir um número máximo 

de 20 variações desse objeto. Essas variações devem se destinar ao 

mesmo propósito e guardar entre si a mesma característica distintiva 

preponderante. 

Faqueiros 

Aparelho de 

jantar 

 PEDIDO DE REGISTRO DE DI 

Conjunto de copos 



CERTIFICADO DE REGISTRO 



DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS  

EX: 



DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS  

EX: 



DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS  

EX: 



Veja 03 de agosto de 2005 



NOSSO MUITO 

OBRIGADO 


