PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Armindo de Castro Júnior
E-mail: armindocastro@uol.com.br
Homepage: www.armindo.com.br
Celular/WhatsApp: (65) 99352-9229

SINAIS
DISTINTIVOS

MARCA

FUNÇÕES


FUNÇÃO DISTINTIVA




FUNÇÃO DE GARANTIA DE ORIGEM




MARCA



MARCAS DE INDÚSTRIA

Propriedade industrial

Que o produto está de acordo com normas e
especificações técnicas

MARCA

CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES
MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO

Denominação de que o produto vem de
determinada origem

FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE




Distinguir um produto de seus congêneres

CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES


MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO


MARCAS DE COMÉRCIO

1

MARCA

MARCA

CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES


MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO


CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES


MARCAS DE AGRICULTURA



MARCA

MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

MARCAS DE ARTÍFICES

MARCA

CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES


MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO

CLASSIFICAÇÃO - ESPÉCIES


MARCA

MARCAS COLETIVAS

MARCA

CLASSIFICAÇÃO - FORMA

CLASSIFICAÇÃO - FORMA



MARCA NOMINATIVA



MARCA MISTA



MARCA FIGURATIVA



MARCA TRIDIMENSIONAL

Propriedade industrial
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MARCA

MARCA

CLASSIFICAÇÃO - NOTORIEDADE


MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA


CLASSIFICAÇÃO - NOTORIEDADE


Goza de proteção, independentemente de
registro, apenas na sua classe de produto
(LPI, art. 126)

MARCA CÉLEBRE (DE ALTO RENOME)


Por sua especial notoriedade, goza de
proteção em todas as classes de produtos
(LPI, art. 126)

MARCA

MARCA

PRINCÍPIOS

PRINCÍPIOS




ORIGINALIDADE – a marca não
pode ser exclusivamente:




NOVIDADE


Específica: SPAGHETTI - ESPARGUETE
Genérica: MACARRÃO - MASSA
Descritiva: PURA MASSA DE TRIGO

Deve ser apta a distinguir o produto
dos seus congêneres, salvo no caso de
marcas célebres.

X

MARCA

MARCA

PRINCÍPIOS


NOVIDADE


PRINCÍPIOS


Deve ser apta a distinguir o produto
dos seus congêneres, salvo no caso de
marcas célebres.

NOVIDADE




X

Propriedade industrial

Deve ser apta a distinguir o produto
dos seus congêneres, salvo no caso de
marcas célebres.
Solução:
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MARCA
PRINCÍPIOS

MARCA

PRINCÍPIOS


LICITUDE




Não deve ofender a moral, a honra ou a
imagem de pessoas, bem como reproduzir
símbolos de entidades públicas ou o nome
de pessoas famosas, salvo com autorização.

VERACIDADE


Não deve conter sinal com indicações
que sejam falsas, em relação à
qualidade ou origem dos produtos.

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

CONCEITO



NOME DO ESTABELECIMENTO OU
NOME FANTASIA

CONCEITO



INSÍGNIA DO ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

PROTEÇÃO LEGAL

PRINCÍPIOS




VERACIDADE

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS


Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União
sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de
uma marca de fábrica ou de comércio.

Propriedade industrial

Quando contiverem indicação sobre
a natureza ou atividade do
estabelecimento, esta deverá ser
verdadeira.
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NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

PRINCÍPIOS



ORIGINALIDADE

PRINCÍPIOS



NOVIDADE E ESPECIALIDADE




Estes sinais, da mesma forma que
as marcas não podem ser
exclusivamente: específicos,
genéricos ou descritivos.

O nome deve ser apto a distinguir o
estabelecimento de seus
concorrentes.

X



NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

PRINCÍPIOS



NOVIDADE E ESPECIALIDADE


PRINCÍPIOS



A insígnia deve ser apta a distinguir o
estabelecimento de seus
concorrentes.

LICITUDE


X

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

PRINCÍPIOS



PROTEÇÃO LEGAL (BRASIL)


Não existe registro. A proteção se
dá pela vedação à concorrência
desleal. LPI:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...]
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque
produto com essas referências;
[...]
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal [...]

Propriedade industrial

Da mesma forma que a marca, o
nome não deve ofender a moral, a
honra ou a imagem de pessoas, bem
como reproduzir símbolos de
entidades públicas ou o nome de
pessoas famosas.

PRINCÍPIOS



PROTEÇÃO LEGAL


PORTUGAL: existe o registro. CPI:

Artigo 289.º
Unicidade do registo
1. O mesmo estabelecimento só pode ter um nome, ou uma insígnia,
registados.
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NOME EMPRESARIAL

NOME EMPRESARIAL

CONCEITO



TERMINOLOGIA






ESPÉCIES



Nome empresarial
Nome de empresa
Nome Comercial
Firma (sentido lato)
Razão social (sentido lato)

FIRMA


Empresário Individual





EIRELI



Sociedades empresárias






NOME EMPRESARIAL
DENOMINAÇÃO



EIRELI


Lanchonete Chopp & Chips - EIRELI

VERACIDADE



SOCIEDADES EMPRESÁRIAS



Lanchonete Chopp & Chips - Ltda.
Lanchonete Chopp & Chips - S/A

É proibida a indicação de informação falsa sobre o
empresário ou seu ramo de atividade.

NOVIDADE




O nome empresarial deve ser novo, insuscetível de
confusão com o nome de outro empresário.

Lei nº 8.934/1994 (Registro de Empresas):
Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e
da novidade.

NOME EMPRESARIAL

NOME EMPRESARIAL

PRINCÍPIOS



EXCLUSIVIDADE


Portugal




Comerciantes individuais: se utilizar
apenas seu nome, a proteção será
restrita ao âmbito territorial de atuação.
Se acrescentar a atividade exercida, a
proteção será nacional.
Sociedades Comerciais: a proteção será
exclusiva a todo território nacional.

Propriedade industrial

Roberto Batata & Antonio Lúpulo Ltda.
Batata & Companhia Ltda.

PRINCÍPIOS





Roberto Batata - EIRELI

NOME EMPRESARIAL

ESPÉCIES



Roberto Batata
Lanchonete R. Batata

PRINCÍPIOS



EXCLUSIVIDADE


Brasil


Em regra, a proteção se dá em nível
estadual, mas pode ser requerida em
nível federal. Código Civil:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das
pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio,
asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o
território nacional, se registrado na forma da lei especial.
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NOME EMPRESARIAL

NOME EMPRESARIAL

MARCA X NOME EMPRESARIAL


RAÇAFORTE X RAÇA FORTE

PRINCÍPIOS



LICITUDE


NOME DE DOMÍNIO

NOME DE DOMÍNIO

NOÇÃO



ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL
 Estabelecimento físico
 Estabelecimento virtual
www.fiat.pt (Portugal)
www.fiat.com.br (Brasil)

PROTEÇÃO LEGAL



PORTUGAL






SOLUÇÃO DE CONFLITOS
CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NO ÂMBITO DA
INTERNET. MARCA DE INDÚSTRIA E NOME DE DOMÍNIO NA
INTERNET.
Comprovado que a agravante é titular da marca Café
Pacheco junto ao INPI, o fumus boni juris e o perigo de
lesão patrimonial de difícil reversão daí decorrentes
justificam a concessão da Medida Antecipatória denegada
pelo Juízo a quo, a fim de suspender o uso, pela agravada,
do nome de domínio www.cafepacheco.com.br junto a
internet, até o desfecho definitivo da demanda originária,
remetendo-se para a respectiva sentença o exame do
pedido de registro do domínio em tela em nome da
agravante. Agravo provido. (4 fls.)
(Agravo de Instrumento nº 70001434240, 14ª Câmara Cível
do TJRS, Porto Alegre, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de
Mello. j. 14.09.2000).

Propriedade industrial

FCCN – Fundação para a Computação
Científica Nacional
Regras do Registo de Domínios .pt

BRASIL




NOME DE DOMÍNIO

Da mesma forma que os demais
sinais, o nome empresarial não deve
ofender a moral, a honra ou a
imagem de pessoas, bem como
reproduzir símbolos de entidades
públicas ou o nome de pessoas
famosas.

CGI.br – Comitê Gestor Internet do
Brasil
Resolução nº 001/2005

NOME DE DOMÍNIO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RAZÃO SOCIAL E
NOME COMERCIAL. NOME DE DOMÍNIO NA "INTERNET".
Evidenciada a verossimilhança dos argumentos deduzidos pela
agravante, através da comprovação do registro em seu nome das
marcas "Mix Use" e "Mix Wave" junto ao INPI e do registro perante a
junta comercial deste Estado da razão social Physio Labo Indústria e
Comércio Ltda., assim como o perigo de lesão iminente irreparável ou
de difícil reparação, que vem representado pela falsa identificação
perante os consumidores que adquirem os produtos fabricados pela
agravante, há que ser acolhido o pedido de antecipação de tutela
para suspensão do registro dos nomes de domínio "mix-use.com.br",
"mix-wave.com.br" e "physio-labo.com.br" até que seja proferida a
sentença respectiva, devendo a agravada proceder as medidas
cabíveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Por outro lado, o pedido de registro provisório em favor da agravante
deve ser decidido pelo Juízo "a quo" quando do julgamento definitivo
na demanda originária.
Agravo parcialmente provido. (15 fls.)
(Agravo de Instrumento nº 70003300571, 14ª Câmara Cível do TJRS,
Porto Alegre, Rel. Des. João Aymoré Barros Costa. j. 14.03.2002).
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SINAIS DISTINTIVOS

SINAIS DISTINTIVOS

SOLUÇÃO DE CONFLITOS



TV GLOBO LTDA. X INTERACCESS
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/C LTDA.








SOLUÇÃO DE CONFLITOS



A Globo é titular da marca GLOBONET, registrada no
INPI na classe referente a serviços de comunicação
(38).
Interaccess conseguiu registrar a marca GLOBONET
ACESSO À INTERNET na classe 40 (análise e
processamento de dados).
Globo ingressou com ação na Justiça Federal do RJ,
visando o cancelamento da marca, bem como
suspensão do uso do nome de domínio
www.globonet.com.br.
A sentença foi julgada procedente, quanto ao
cancelamento da marca, tendo sido extinta sem
julgamento de mérito, quanto ao nome de domínio.

SOFT ONE Consultores Associados Ltda. (PR)
X SOFTON Sistemas Inteligentes Ltda. (SP)










PATENTES

PATENTES

PROTEÇÃO LEGAL






A Lei nº 9.279/1996 (LPI – Lei de Propriedade
Industrial) aplica-se à proteção das invenções,
dos modelos de utilidade, dos desenhos
industriais e das marcas.
Para que a invenção e o modelo de utilidade
possam ter proteção jurídica, deve o seu
autor/criador requerer a concessão de uma
patente perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI).
A patente conferirá ao inventor o direito de
exploração exclusiva do invento ou modelo de
utilidade. Ela é o único instrumento de prova
admissível pelo Direito para a demonstração da
concessão do direito de exploração exclusiva
da invenção ou do modelo de utilidade.

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


INVENÇÃO









PATENTES

MODELO DE UTILIDADE


Consiste em uma nova forma dada a produto
conhecido, da qual resulta uma melhor
utilização. Não há uma novidade absoluta,
mas sim uma novidade parcial, agregada a
um objeto já conhecido. É chamada,
também, de pequena invenção. Ex.: inventase um mecanismo que engarrafa mais
líquido. Exemplos (Mamede):





Pasteurizador de leite
Alimentador automático para animais
Máquina descorticadora de castanhas de caju
Equipamento de previsão de doenças fúngicas

Propriedade industrial

É todo produto original da inteligência
humana com alguma aplicação na
indústria. Deve também ser nova.
Exemplos (Mamede):


Controle biológico da lagarta-da-soja
Colheitadeira de sementes de capim
Eucalipto transgênico
Feijão transgênico
Máquina de fabricar rapadura
Disque-amizade
Saldo automático por telefone

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Softon conseguiu registrar a marca SOFTON na classe 40
(análise e processamento de dados).
SOFT ONE ingressou com ação na Justiça Federal do RJ,
contra o INPI, visando o cancelamento da marca, por ser
homófono ao seu nome empresarial.
O INPI contestou alegando que o termo SOFT é comum
no setor de informática, não sendo apropriável
isoladamente. Não houve o chamamento da SOFTON ao
processo, como litisconsorte.
Em 1ª instância, o pedido foi julgado improcedente o
pedido, baseado no teor da contestação do INPI.
Em 2º grau, o TRF2 cassou a sentença, anulando o
procedimento a partir da contestação, determinando a
citação da Softon.

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Requisitos: para que o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) possa
emitir a patente, deverão ser preenchidos
os seguintes requisitos:
 NOVIDADE


A criação deve ser desconhecida pela
comunidade científica, técnica ou industrial.
Segundo a lei, para atender ao requisito da
novidade, a invenção ou o modelo não poderão
estar compreendidos pelo estado da técnica
(tudo aquilo que é considerado de domínio
público anteriormente à data do depósito do
pedido da patente). Não basta que sejam
originais (caráter subjetivo, diz respeito ao
sujeito criador).
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PATENTES

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Requisitos:




INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Requisitos:


Deve ter alguma aplicação na indústria
(art. 15 da Lei de Propriedade Industrial).
Se apresentar criação puramente artística,
o invento ou o modelo serão protegidos
pelo direito autoral, e não poderão ser
patenteados.



PATENTES

Requisitos:
 NÃO IMPEDIMENTO (art. 8º da LPI)


INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Há impedimento legal para a
patenteabilidade quando a invenção ou o
modelo afrontar a moral, os bons
costumes, a segurança, a ordem e saúde
pública ou quando houver substâncias
resultantes de transformação do núcleo
atômico ou se constituir de seres vivos
(exceto os transgênicos, que podem ser
patenteados, porque possuem caracteres
não-alcançáveis pela espécie em
condições naturais).

INVENÇÕES NÃO-PATENTEÁVEIS (art.
10 da LPI):


PATENTES

INVENÇÕES NÃO-PATENTEÁVEIS (art.
10 da LPI):

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


VIGÊNCIA DA PATENTE (LPI, art. 40):




As criações intelectuais que não são
consideradas invenções ou modelos de
utilidade, não podendo ser protegidas por
patente. Ex.: teses acadêmicas, obras
literárias, projetos arquitetônicos –
gozam de proteção como direito autoral,
mas não como patente.

Propriedade industrial

Não se podem patentear seres vivos
naturais e materiais biológicos. Exceção:
microrganismos que atendam aos
requisitos de patenteabilidade (novidade,
aplicação industrial e atividade inventiva),
como, por exemplo, a criação de um
microrganismo transgênico.

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


A invenção ou o modelo são dotados de
atividade inventiva sempre que para um
técnico no assunto não decorram
obviamente do estado da técnica. “Devem
despertar nos técnicos um sentido de real
progresso”.

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


ATIVIDADE INVENTIVA:





Invenção: 20 anos, a partir da data do
depósito (mínimo de 10 anos, a partir da
concessão).
Modelo de utilidade: 15 anos, a partir da
data do depósito (mínimo de 7 anos, a
partir da concessão).
Após esses prazos, passam ao domínio
público e ao domínio da técnica (não há
mais o direito de exploração exclusivo).
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PATENTES

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Nestlé enfrenta maior concorrência em
cápsulas de café (Redação SM - 24/02/2016)




Marca vem reduzindo sua participação global
no segmento nos últimos anos
Depois de começar a perder a proteção de
patentes de seu sistema Nespresso, em
meados dos anos 90, a Nestlé passou a
enfrentar uma grande quantidade de
empresas que estão buscando conquistar
parte de seu mercado. No Brasil, por exemplo,
quase 100 dessas empresas surgiram em
menos de cinco anos. [...]


INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE



VIGÊNCIA DA PATENTE (LPI, art. 40):


Fonte: http://www.sm.com.br/detalhe/ultimasnoticias/nestle-enfrenta-maior-concorrencia-emcapsulas-de-cafe

PATENTES

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE




A licença pode ser compulsória (arts. 68 a
74 da LPI):
 o titular da patente estiver exercendo os
direitos dela decorrentes de forma
abusiva, ou por meio dela praticar abuso
de poder econômico, comprovado nos
termos da lei, por decisão administrativa
ou judicial. Ocorre abuso quando o ato
praticado objetiva domínio de mercado,,
eliminação de concorrência e aumento
arbitrário de lucro.

Licença compulsória: medicamentos:





PATENTES

A licença pode ser compulsória (arts.
68 a 74 da LPI):




O titular da patente não estiver explorando
as obrigações dela decorrentes; se a
exploração não atender às necessidades do
mercado ou houver ausência de exploração
(desuso).
Concedida a primeira licença compulsória, o
licenciado tem 1 ano para iniciar a
exploração econômica da invenção ou
modelo, sob pena de perda da licença
compulsória.

Propriedade industrial

Direito à exploração exclusiva (estímulo à
pesquisa).
Direito do consumidor.
Abuso do poder econômico: domínio de
mercado,,eliminação da concorrência e
aumento arbitrário de lucro. LPI:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser
concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva,
para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular.

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


A patente confere o direito de exploração
exclusiva (exploração direta), direito esse
que pode ser transferido por meio do
contrato de licença de uso, art. 61 da LPI
(exploração indireta).

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


EXTINÇÃO DA PATENTE (art. 78 da LPI):





Expiração do prazo de vigência;
Renúncia de seu titular aos direitos
industriais, ressalvado o direito de
terceiros;
Caducidade, se, decorridos 2 anos do
licenciamento compulsório, ainda persistir o
abuso ou o desuso, podendo ser declarada
pelo Instituto Nacional de Proteção
Industrial, de ofício ou a requerimento de
interessado no caimento da patente em
domínio público;
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PATENTES

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


EXTINÇÃO DA PATENTE (art. 78 da LPI):




Falta de pagamento da taxa devida ao Instituto
Nacional de Proteção Industrial, denominada
“retribuição anual";
Falta de representante legal, devidamente
qualificado e domiciliado no País, com poderes
para representá-lo administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citações,
quando o titular é domiciliado no exterior. A
maioria dos nossos textos legais prevê a
obrigatoriedade de o representante legal
brasileiro ter poderes para receber citação em
nome do estrangeiro, objetivando a proteção
dos brasileiros que contratam com
estrangeiros.

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE




QUESTÃO:
A quem pertence a patente de
invenção ocorrida no curso de um
contrato de trabalho?




PATENTES

PATENTES

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


Surgimento de invenção no curso de
um contrato de trabalho (arts. 88 a
92 da LPI):


INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


A patente pertence ao empregador, se a
criação decorre de um contrato de
trabalho cujo objeto seja a própria
atividade inventiva. Ex.: uma sociedade
contrata um cientista para desenvolver
um trabalho. Ao empregado cabe o
recebimento do salário. Ao empregador,
o direito à patente.

Surgimento de invenção no curso de
um contrato de trabalho (arts. 88 a 92
da LPI):


Surgimento de invenção no curso de um
contrato de trabalho (arts. 88 a 92 da
LPI):




A patente cabe ao empregador e ao
empregado, se a criação for desenvolvida
com a contribuição pessoal do empregado
se utilizando dos meios de produção do
empregador.
A preferência quanto à exploração da
patente é do empregador, no prazo de 1
ano, cabendo ao empregado a justa
remuneração. Caso o empregador não
explore ou desenvolva a patente, perderá
essa preferência em favor do empregado.

Propriedade industrial

A patente cabe ao empregado, se a
criação for desenvolvida de forma
desvinculada do contrato de trabalho e
sem a utilização dos meios de produção
do empregador.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

PATENTES

Lei nº 9.279/1996

INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE


A patente pertence ao empregador
A patente pertence ao empregado
A patente pertence a ambos



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:




I - publica, por qualquer meio, falsa
afirmação, em detrimento de concorrente,
com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de
concorrente, falsa informação, com o fim
de obter vantagem;
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MARCA

CONCORRÊNCIA DESLEAL

PRINCÍPIOS

Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:






NOVIDADE

III - emprega meio fraudulento, para
desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de
propaganda alheios, ou os imita, de modo
a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos;

X

MARCA
PRINCÍPIOS


NOVIDADE

MARCA
PRINCÍPIOS


VERACIDADE

NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

CONCORRÊNCIA DESLEAL
Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:


V - usa, indevidamente, nome comercial,
título de estabelecimento ou insígnia
alheios ou vende, expõe ou oferece à
venda ou tem em estoque produto com
essas referências;

Propriedade industrial

PRINCÍPIOS



NOVIDADE E ESPECIALIDADE



X
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NOME E INSÍGNIA DO
ESTABELECIMENTO

CONCORRÊNCIA DESLEAL
Lei nº 9.279/1996

PRINCÍPIOS



NOVIDADE E ESPECIALIDADE



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:


X



CONCORRÊNCIA DESLEAL
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Lei nº 9.279/1996



PROPAGANDA ENGANOSA

Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:


CONCORRÊNCIA DESLEAL
Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:




IX - dá ou promete dinheiro ou outra
utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, faltando ao dever
do emprego, lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou
aceita promessa de paga ou recompensa,
para, faltando ao dever de empregado,
proporcionar vantagem a concorrente do
empregador;

Propriedade industrial

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda,
em recipiente ou invólucro de outrem,
produto adulterado ou falsificado, ou dele
se utiliza para negociar com produto da
mesma espécie, embora não adulterado
ou falsificado, se o fato não constitui
crime mais grave;

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Lei nº 9.279/1996



VI - substitui, pelo seu próprio nome ou
razão social, em produto de outrem, o
nome ou razão social deste, sem o seu
consentimento;
VII - atribui-se, como meio de
propaganda, recompensa ou distinção que
não obteve;

Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:


XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de conhecimentos,
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, a que teve acesso mediante
relação contratual ou empregatícia,
mesmo após o término do contrato;
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Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:




XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de conhecimentos ou
informações a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso
mediante fraude;
XIII - vende, expõe ou oferece à venda
produto, declarando ser objeto de patente
depositada, ou concedida, ou de desenho
industrial registrado, que não o seja, ou
menciona-o, em anúncio ou papel comercial,
como depositado ou patenteado, ou
registrado, sem o ser;

Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:




Art. 195. Comete crime de concorrência
desleal quem:
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de resultados de testes ou
outros dados não divulgados, cuja
elaboração envolva esforço considerável e
que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condição
para aprovar a comercialização de
produtos.

CONCORRÊNCIA DESLEAL
Lei nº 9.279/1996



Art. 195. Comete crime de
concorrência desleal quem:




Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1
(um) ano, ou multa.
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se
referem os incisos XI e XII o empregador,
sócio ou administrador da empresa, que
incorrer nas tipificações estabelecidas nos
mencionados dispositivos.
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