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Introdução
O presente Manual tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de desenhos industriais, bem
como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto, como
referência para examinadores, procuradores e usuários em geral.
De acordo com a Resolução INPI/PR nº 232/2019 que o instituiu, o Manual de Desenhos Industriais estará sujeito a
atualizações periódicas, promovidas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de
exame (CPAPD).
Esta primeira edição do Manual de Desenhos Industriais fornece orientações necessárias ao depósito do pedido de registro e apresenta as diretrizes para o exame formal e para o exame técnico, bem como informações sobre o acesso
aos demais serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e pela
Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).
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Modelos
Modelo de Relatório descritivo
O modelo a seguir é referência do teor a constar do Relatório Descritivo (com orientações de preenchimento em itálico
e entre parênteses) conforme disposto no item 3.8.1 Relatório descritivo e observada a formatação de diagramação
disposta no item 4.2.9 Relatório descritivo e o formato de numeração disposto no item 5.8 Análise da numeração das
figuras.
1/1
RELATÓRIO DESCRITIVO
(Inserir título do pedido)
O presente relatório descritivo faz referência aos desenhos ou fotografias (conforme o caso), anexos, assim indicados:
Figura 1.1 – Perspectiva
Figura 1.2 – Vista anterior
Figura 1.3 – Vista posterior
Figura 1.4 – Vista lateral esquerda
Figura 1.5 – Vista lateral direita
Figura 1.6 – Vista superior
Figura 1.7 – Vista inferior
(opcionalmente) Figura 1.8 - Figura meramente ilustrativa
(opcionalmente) Figura 1.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão
ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos
de registro de objetos tridimensionais.]
Figura 2.1 – Perspectiva
Figura 2.2 – Vista anterior
Figura 2.3 – Vista posterior
Figura 2.4 – Vista lateral esquerda
Figura 2.5 – Vista lateral direita
Figura 2.6 – Vista superior
Figura 2.7 – Vista inferior
(opcionalmente) Figura 2.8 - Figura meramente ilustrativa
(opcionalmente) Figura 2.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão
ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos
de registro de objetos tridimensionais.]
(inserir declaração de escopo conforme item 3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras)
(inserir declaração de omissão de vista conforme item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas)
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Modelo de Reivindicação
O modelo a seguir dá referência do teor a constar do documento de Reivindicação (com orientações de preenchimento
em itálico e entre parênteses) conforme disposto no item 3.8.2 Reivindicação e observada a formatação de diagramação disposta no item 4.2.10 Reivindicação.
1/1
REIVINDICAÇÃO
(Inserir título do pedido)
Reivindica-se o registro do desenho industrial (“e suas variações”, se houver) conforme representado
no conjunto de figuras e apresentado no relatório descritivo, ambos em anexo.
(inserir declaração de escopo conforme item 3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras)
(inserir declaração de omissão de vista conforme item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas)

