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Criação tem valor?



Criatividade

https://br.freepik.com/vetores-gratis/fundo-de-industria-de-edificio-emoldurado_4663390.htm



Todo esse 
potencial criativo 
leva ao 
desenvolvimento 
de atividades, 
produtos e 
processos.

Criações as 
quais têm valor
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Les Demoiselles 

d'Avignon, 1907 

by Pablo Picasso





SOCIEDADE NORMAS BENEFÍCIOS

<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo">Fundo vetor criado por cornecoba - br.freepik.com</a>



Normas

Propriedade 
Intelectual

Propriedade 
industrial

Direito 
Autoral

Proteção 
Sui Generes



<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/musica">Música vetor criado por macrovector - br.freepik.com</a>



Normas



Propriedade 
Intelectual

Propriedade 
industrial

Patente Marca

Direito 
Autoral

Direito de 
Autor

Programa de 
Computador

A) Lei da Propriedade Industrial 
Nº 9.279/96

B) Lei de Direitos Autorais 
nº 9.610/98

B*) Lei de Programa de Computador 
nº 9.609/98



• Propriedade industrial

• Patente

• Marca

Propriedade Intelectual

A) Propriedade Industrial
Lei da Propriedade Industrial Nº 9.279/96

• Registro atributivo de direito.

• Vigência nacional por prazo 
determinado.

• Prioridade segundo acordo 
internacional.

• São investimentos.

• Titularidade de pessoa física ou jurídica.

• Registro mantido mediante retribuição.



+ suficiência descritiva

Titularidade: Física ou Jurídica.

Autoria: Apenas pessoa Física.

Processamento: Eletrônico.

Investimento: Depósito, Pedido de 
Exame, Anuidade, Carta Patente.

Exames prioritários: Patentes 
Verdes, MPE, ICTs, etc.



Resumo: ABRIDOR DE SACHES. A presente invenção 

se refere a um abridor de sachés, que consiste de um 

corpo (1) composto por uma chapa substancialmente 

plana única com pelo menos uma fenda (3), pelo 

qual um saché irá passar, e uma lâmina (2) embutida 

na parte terminal da dita fenda (3), qual lâmina (2) 

irá cortar o saché. Este abridor pode ser apoiado e 

fixado em uma moldura ou encaixe (5) de um 

utensílio de lanchonete, tal como um porta 

guardanapo, um porta sachés ou outro artefato.



Os royalties do
Vonau Flash, remédio 
para enjoo, rendem à USP 
mais do que suas outras 
1.298 patentes 
combinadas.

EXAME



Titularidade: Física ou Jurídica.

Autoria: Não há indicação

Processamento: Eletrônico.

Investimento: Depósito, Decênio.

Nº do Processo: 915142279
Marca: FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA
Situação: Registro de marca em vigor
Apresentação: Mista
Natureza: De Produto
NCL(11) 19 Materiais de construção, não metálicos
Data de Depósito 01/08/2018
Data de Concessão 11/06/2019
Data de Vigência 11/06/2029



Nº do Processo: 915060019 
Marca: TERRITÓRIO ENGENHARIA
Situação: Registro de marca em vigor
Apresentação: Mista
Natureza: De Serviço
Classificação NCL(11) 37 Assessoria, 
consultoria e informação em construções
Data de Depósito 19/07/2018
Data de Concessão 07/05/2019 
Data de Vigência 07/05/2029

Nº do Processo: 907890946 
Marca: TERRITÓRIO CARIOCA
Situação:Registro de marca em vigor
Apresentação: Mista
Natureza:De Serviço
Classificação NCL(10) 35 Comércio 
(através de qualquer meio) de artigos 
do vestuário
Data de Depósito 27/06/2014 
Data de Concessão 06/12/2016 
Data de Vigência 06/12/2026

Nº do Processo: 908900384 
Marca:TERRITÓRIO DO BRINCAR
Situação: Registro de marca em 
vigor
Apresentação: Mista
Natureza:De Produto
Classificação: NCL(10)16 Jornais; 
Livros; Revistas [periódicos]; Kits 
educacionais,
Data de Depósito 23/01/2015
Data de Concessão 15/08/2017
Data de Vigência 15/08/2027



B) Direito Autoral

Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98

Lei de Programa de Computador nº 9.609/98

• Registro declaratório.

• Vigência internacional por prazo 
determinado.

• Prova oficial de autoria.

• Titularidade de pessoa física ou jurídica.

• Autoria sempre de pessoa física.

• Direito Autoral

• Direito de Autor e Conexos

• Programa de Computador

Propriedade Intelectual





Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos

como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação,

científica ou não, e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e

demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

B) Direito Autoral
Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98



Titularidade: Física ou Jurídica.

Autoria: Apenas pessoa Física.

Processamento: Eletrônico.

Investimento: Depósito.

Registro é publicado em até 10 
dias.





Você tem 
alguma criação 
que mereça 
registro?


