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Registro de Software 
e Desenho Industrial



O que é
Desenho
Industrial?



Desenho Industrial - Natureza do pedido:
Os pedidos de registro de desenho industrial podem ser de 
dois tipos:

• Depósito de pedido de registro: é a apresentação inicial do 
pedido em território nacional.

• Depósito de pedido dividido: é um depósito gerado 
exclusivamente a partir de exigência técnica. É imprescindível, 
neste caso, que o pedido dividido faça referência ao depósito 
inicial (o pedido-mãe), para que se beneficie de sua data de 
depósito ou prioridade.



Desenho Industrial -
Formas de apresentação

Configuração Aplicada:
• Nos pedidos de registro de forma 
plástica aplicada a objeto as figuras 
deverão apresentar todas as vistas 
do objeto descrito no título do 
pedido uma vez que este possui três 
dimensões: altura, largura e 
profundidade; 
• As figuras deverão revelar apenas a 
configuração externa do objeto 
montado, de maneira coerente, em 
todas as vistas (vistas frontal, 
posterior, laterais, inferior, superior e 
perspectiva; 



Desenho Industrial -
Formas de apresentação

Padrões Ornamentais:
• Forma ornamental 
(bidimensional) - Podem ser 
representados de duas formas: 
planificado; ou aplicado à um 
produto. O requerente deverá 
escolher apenas uma dessas 
formas de representação;
• Faculta-se ao depositante 
apresentar apenas a vista 
planificada do padrão ornamental 
requerido quando for aplicado a 
uma superfície plana.



Mas eu não 
posso realizar 
variações em 
meu D.I?



Desenho Industrial - Análise 
das variações configurativas

A análise das variações configurativas 
é baseada nas disposições do art. 104 
da LPI:

Art. 104. O pedido de registro de desenho
industrial terá que se referir a um único
objeto, permitida uma pluralidade de
variações, desde que se destinem ao
mesmo propósito e guardem entre si a
mesma característica distintiva
preponderante, limitado cada pedido ao
máximo de 20 (vinte) variações.
Parágrafo único. O desenho deverá
representar clara e suficientemente o
objeto e suas variações, se houver, de
modo a possibilitar sua reprodução por
técnico no assunto.



Desenho Industrial - Análise 
das variações configurativas

As características distintivas são os 
elementos que sobressaem 
visualmente na configuração de uma 
forma plástica ou de um padrão de 
linhas e cores. 

São estes elementos que fazem com 
que os objetos mantenham uma 
identidade visual comum, como se 
pertencessem à mesma “família”.



Requisitos legais

1. Aspecto ornamental e 
Configuração externa: requisito 
relativo à visibilidade da forma 
plástica

2. Novidade: qualidade do novo, 
refere-se a tudo aquilo que não 
era conhecido antes do momento 
do depósito.

3. Originalidade: atributo resultante 
de uma ação criativa que 
diferencia o objeto ou o padrão 
de outros no estado da técnica.

4. Tipo de fabricação industrial: os 
objetos ou padrões devem ser 
plenamente reprodutíveis.
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Modelos: 



Modelos: 



SERVIÇOS RELATIVOS A DESENHOS INDUSTRIAIS



Vamos falar de 
R.P.C ?



Legislação

• A legislação que regula a proteção dos programas de
computador é a Lei n° 9.6098 , de 19 de fevereiro de 1998, e o
Decreto n° 2.5569 , de 20 de abril de 1998, que possibilitam a
realização do seu registro junto ao INPI. Além disso, temos
também a Instrução Normativa nº 099/2019 10 que estabelece
procedimentos relativos ao RPC.



O que é necessário para o Registro?

• Título;

• Linguagens de programação utilizadas;

• Campo de aplicação;

• Tipo de programa;

• Resumo Hash;

• O documento de Declaração de Veracidade;



O que fica protegido?

A proteção do Registro de Programa de Computador se baseará 
no Código Hash desenvolvido pelo autor. 
→ A função criptográfica hash é um algoritmo utilizado para garantir a 

integridade de um documento eletrônico, de modo que um perito técnico 
possa comprovar que não houve alteração neste documento desde a época em 
que este foi transformado. 

→Para realizar o depósito de RPC é necessário promover a transformação, em 
resumo digital hash, dos trechos do programa de computador e de outros 
dados que considerar suficientes e relevantes para identificá-lo, ficando a 
responsabilidade da guarda do objeto com o titular do direito, pois esta é sua 
propriedade intelectual e deve ser preservada na sua forma original e em 
ambiente seguro.



Declaração de 
Veracidade

• Atestado de que as 
informações feitas no 
formulário eletrônico de 
programa de computador –
e-Software, são 
verdadeiras e autênticas.
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Login e senha no INPI;

Emissão do boleto de 
pagamento e documento 
DV

Acessar o formulário 
eletrônico e-Software no 
portal do INPI, preenchê-lo, 
anexar o documento DV e 
Enviar

Pagar a GRU




