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Criação por Empregados –
Invenção

Legislação Aplicável:

• Artigos 88 a 93 da Lei 
9.279/96

• Decreto 2.553/98

• Art. 454 da CLT



Criação por Empregados - Invenção e 
Modelo de Utilidade

Lei de Propriedade Industrial:

Artigo 88 da Lei 9.279/96:
- Pertencem integralmente ao empregador se decorrerem de
contrato de trabalho cujo objetivo seja a pesquisa ou atividade
inventiva.

Artigo 90 da Lei 9.279/96:
- Pertencem integralmente ao empregado se desvinculado do
contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos,
meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador.

Artigo 91 da Lei 9.279/96:
- Pertencem a empregador e empregado em partes iguais,
quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de
recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador.



Criação por Empregados -Invenções

CLT:

Art. 454 CLT - Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do
empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da
instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de
propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de
trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa
científica.

Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento,
ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da
concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado
da plena propriedade desse invento.



Criação por Empregados - Direito Autoral

Lei 9.610/98:
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas
em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra
qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura,
paisagismo, cenografia e ciência;
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação
intelectual nova;
XII - os programas de computador;
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras
obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação
intelectual.

Art. 11: Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.



Criação por Empregados - Direito Autoral

Não há menção na lei sobre criação de direito autoral
por empregado.

Partes devem definir contratualmente.



Criação por Empregados - Software

Lei 9.609/98: Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão
exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os
direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado
durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente
destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do
empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço
prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou
servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem
relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo
estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas,
segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha
contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de
serviços ou órgão público.
§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o
programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e
assemelhados.



Tratamento pelo Judiciário

Competência da Justiça do Trabalho:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

Contudo, a Justiça Comum também é competente.



Tratamento pelo Judiciário

Discussões Relevantes Gerais:

• Objeto do Contrato – Atribuições do Empregado
• Remuneração Percebida Habitualmente – engloba

eventual recompensa?
• Justa Remuneração pelo invento/direito autoral/

software, se elaborado pelo empregado utilizando-se
recursos do empregador (50% do benefício econômico
da empregadora)



Decisão do TST sobre Direito Autoral:

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – DIREITOS AUTORAIS – CENOGRAFIA – EMPRESA DE
TELEVISÃO CRIAÇÃO ARTÍSTICA OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO – INDEVIDOS OS
DIREITOS PATRIMONIAIS PLEITEADOS – 1- Os direitos autorais, previstos no rol dos direitos

fundamentais (art. 5º, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal), são disciplinados pela Lei 9.610/98 , que

protege os direitos dos autores das criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em

qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. A referida lei contém

expressa proteção às obras audiovisuais, inclusive as cinematográficas, bem como à cenografia, e

abrange os direitos morais e patrimoniais do autor. 2- Ao contrário da Lei das Marcas e Patentes e da Lei

que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, a Lei dos Direitos

Autorais não disciplina as criações realizadas no âmbito da relação de emprego. 3- Tal como disciplinado

no art. 27 da Lei 9.610/98 , os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Tal prerrogativa,

entretanto, não alcança os direitos patrimoniais, que não pertencem, necessariamente, ao seu criador,

dependendo do que estiver previsto na lei ou no contrato. 4- Na lei, são previstas somente duas hipóteses

em que os direitos patrimoniais não pertencem aos seus autores. Referem-se aos direitos patrimoniais

sobre as obras coletivas, os quais pertencem ao organizador da equipe, e aos direitos de utilização

econômica dos escritos publicados pela imprensa, que pertencem ao editor do periódico, salvo os artigos

assinados ou com sinal de reserva. Não sendo o caso dessas exceções legais, devem-se observar os

termos do contrato. 5- No caso dos autos, a condenação buscada pela Reclamante refere-se ao aspecto

patrimonial dos direitos autorais. 6- Assim, nas relações de emprego, ainda que, em tese, os direitos

pertençam aos autores, a contratação do empregado para atuar na criação de determinado trabalho,
como é o caso dos autos, confere o direito pleno de utilização dos resultados desse trabalho ao
empregador, sendo razoável concluir que o salário pago ao empregado corresponde à
contraprestação do empregador pela atividade desenvolvida, salvo estipulação contratual em
contrário. 7- Logo, em se tratando de contrato de trabalho que tem como fim precípuo a criação de
cenários, os direitos patrimoniais correspondentes são do Empregador, razão pela qual não
merece reforma a decisão recorrida. Recurso de revista obreiro não conhecido. (TST – RR 13700-

65.2006.5.01.0071 – Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho – DJe 26.03.2013 – p. 3009)



Decisão do TRT 4ª Região:

“Os produtos comprovadamente inventados pelo reclamante (...) que na sua confecção não tiveram
qualquer participação do empregador, pertencem exclusivamente a si”. (RO 01606.008/93-5, 2ª T.,
Rel. Juiz Álvaro Davi Boessio, julg. 12.01.1999).



Decisão do TRT 10 Região:

TRABALHO INTELECTUAL: DESIGNER GRÁFICO E WEB DESIGNER: RESULTADO DO TRABALHO DIVERSO DA DEFINIÇÃO DE INVENÇÃO: MERO
OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO: RETRIBUIÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO: NATUREZA CONTRAPRESTATIVA DO SALÁRIO:
INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.279/1996. O trabalho intelectual exige cultura científica ou artística de quem os presta, mas é passível
de contratação em relação empregatícia, que não acarreta em resultado, necessariamente, inventos ou modelos de utilidade,
tampouco desenho industrial ou marcas ou qualquer outra forma de propriedade industrial protegida pela Lei nº 9.279/1996. A
invenção exige a criação de objeto que observe os requisitos da novidade, para aplicação industrial, assim imprescindível produto
novo ou resultado novo. Ademais, quando contratado o obreiro expressamente para a criação de modelo de utilidade ou invenção,
o salário já remunera a criação e o produto novo se agrega ao patrimônio do empregador, exceto se houver expressa ressalva
quanto à autoria ou quanto a resultados decorrentes do uso da ideia ou do produto novo, conforme decorre do art. 88 da Lei nº
9.276/1996. No caso, o empregado apenas dirigia sua criatividade dentro das técnicas já conhecidas e com resultados esperados
como folders, convites, catálogos, informativos e cartazes ilustrados: inexistência de invenção ou marca criada: inaplicabilidade
da Lei nº 9.279/1996: tarefas compreendidas no trabalho contratado e remuneradas pelo salário ajustado, inexistindo respaldo
jurídico à imposição de obrigação de retribuição adicional pelo uso da obra após a rescisão contratual. Recurso obreiro
parcialmente conhecido e desprovido. (TRT 10 – RO-0056-2007-007-10 – Rel. Alexandre Nery de Oliveira)



Decisão do TRT 15ª Região:

“O aperfeiçoamento decorreu das funções para a qual foi contratado o Reclamante, a qual tinha
equipamento denominado ‘máquina centrífuga’”, sendo da natureza do próprio contrato que
equipamento e cuidar de sua comercialização” (Invenção de serviço)
(RO n. 17074/96-6, 1ª. T., Rel. Juiz Luiz Antonio Lazari, julg. 3.7.1996.)

Decisão do TST

“De igual forma, não prospera a alegação do recorrente de que foi contratado, inicialmente, para
e de planejamento, uma vez que a prova oral produzida nos autos é robusta no sentido de que
funções relativas ao cargo de engenheiro de produção. (...) Com efeito, não foi a falta de novidade
questão, mas a natureza da função desempenhada pelo autor em decorrência do contrato de
qual incluía em seu objeto a realização de melhoria”. (TST-AIRR-66700-89.2009.5.03.0015)



Decisão do TJRJ Sobre Invenção:

Direito do Inventor. 

Invento do Empregado na Vigência do Contrato de Trabalho. Propriedade Comum.
Será de propriedade comum, em partes iguais, o invento ou aperfeiçoamento do 
empregado realizado na vigência do contrato de trabalho, desde que decorrente de sua 
contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecido pelo empregador, salvo 
se a função do empregado tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa 
científica.
O empregador que utiliza o invento concebido pelo empregado nas circunstâncias acima 
descritas, fica obrigado a indenizá-lo no percentual de cinquenta por cento do proveito 
obtido.
Desprovimento do recurso.
Bem andou o douto Juizo a quo ao aplicar o caso em exame a Lei n 5.772/71, em 
consonância com o princípio tempus regit actum. Mas ainda que fosse aplicável a Lei 
9.279/96, a solução seria a mesma porque a disciplina jurídica do caso em ambas as leis 
é praticamente igual.

TJRJ, 2ª Câmara Cível, Apelação 28.372/2001, rel. Sergio Cavalieri Filho 



Decisão do TRF sobre Modelo de Utilidade:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. EMPREGADO. CONTEXTO 
PROPRIEDADE COMUM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando 

trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a 
esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

II - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, 
pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

III - Provas constantes dos autos que convergem no sentido de que a atividade inventiva 
do empregado e decorreu da utilização de recursos, meios, dados, materiais, 
empregador, o que permite concluir que a propriedade é comum.

IV - Apelação parcialmente provida.

(TRF 3 região, Apelação Cível nº 0040765-27.2000.4.03.6100/SP, Rel. Cotrim Guimarães, 
D.E. em 13/05/2011)



Decisão do TST Sobre Modelo de Utilidade:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA (...)5. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE CRIADO NO CURSO DO
CONTRATO DE TRABALHO. O Tribunal Regional, ao manter a sentença que deferiu
ao reclamante a "justa remuneração", na forma prevista no art. 91, § 2º, da Lei n°
9.279/96, pela criação de modelo de utilidade com auxílio da reclamada, qual seja a
plataforma móvel para trabalho em altura, que se encontra em poder e exploração
desta, consignou expressamente restarem devidamente preenchidos os requisitos
de patenteabilidade previsto no art. 9º da Lei n.º 9.279/96. Com efeito, levou em
consideração não só as conclusões periciais, mas também, toda a prova
testemunhal e documental produzida, bem como a própria inércia da reclamada em
relação às conclusões periciais, que revelou ter o reclamante desenvolvido a
"plataforma móvel para trabalho em altura" possibilitando grandes melhorias no
trabalho dos empregados da recorrente, caracterizando modelo de utilidade sem
equivalente no ramo. Destacou, ainda, que o fato de não ter sido formalizada a
patente não implicava óbice à remuneração pretendida, tendo em vista não ser
razoável o reclamante ficar dependente de tramitações burocráticas do registro no
INPI, sobretudo, quando incontroverso que a empresa vem se utilizando do seu
invento, em benefício próprio, desde a sua criação. Verifica-se, por fim, que restou
afastada a alegação de que o invento em questão fazia parte do objeto do contrato
de trabalho do reclamante, enfatizando, também, ter sido ele o único autor intelectual
da plataforma, fazendo jus, portanto, à respectiva contraprestação por seu invento.
Diante do exposto, restam intactos os artigos 2º, I, e 6º, 9º, 8º e 11, §§ 1º e 2º, 13,
14, 89 e 91, § 2º, da Lei nº 9.279/96, e 2º da Lei nº 5.648/70.

(continua)



(Continuação)

6. VALOR ARBITRADO À INDENIZAÇÃO. Inicialmente, não há falar em violação do artigo
88, § 1º, da Lei nº 9.279/96, pois o Regional afastou expressamente sua aplicação ao caso
dos autos, haja vista que restou provado que a função exercida pelo reclamante, "Técnico
em Eletromecânica", não tinha por característica a criação de produtos. Na hipótese, o
Regional consignou ser adequada a fixação da indenização em valor correspondente a 50%
do lucro obtido pela reclamada com a utilização do equipamento em z o próprio art. 91,
caput, da Lei n° 9.279/96 prevê a divisão em partes iguais da propriedade do invento, razão
pela qual concluiu ser justo que metade do lucro seja revertida ao autor da criação.
Destacou, outrossim, que, de fato, a reclamada obteve ganho econômico com o
equipamento criado pelo autor já que inegável o aumento de produtividade trazido pela
invenção, bem como a redução de acidentes que diminui os prejuízos sofridos. Ademais,
como enfatizado, a dificuldade na fixação do ganho não pode servir de obstáculo para a
justa remuneração, sendo plenamente admissível que o cálculo seja feito por estimativa,
inclusive com auxílio de perícia, a ser resolvido na fase de liquidação por arbitramento.
Diante desse contexto, não se vislumbra a possibilidade de afronta literal aos artigos 5º, V e
X, da CF e 944 do CC. (...)Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(AIRR - 40900-39.2013.5.17.0012 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de
Julgamento: 26/10/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2016)



Decisão do TST Sobre Invenção:

DIREITO DE PROPRIEDADE. INVENÇÃO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO
UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO
TRABALHO. LIMITAÇÃO. ARTS. 40 E 91, § 2º, DA LEI 9.279/96. Discute-se o
remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no
9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Petrobras, utilizando o método
outros dois empregados, obteve benefícios em razão de significativa redução de
estabelecimento, disposta no art. 91 da Lei 9.279/96, não decorre da atividade
mas da contribuição pessoal do empregado ou grupo de empregados, que utiliza
instalações ou equipamentos do empregador. Nessa situação, o empregador possui
exploração, embora a propriedade do invento seja comum, em partes iguais,
obrigação de pagar ao empregado-inventor uma compensação (justa remuneração -
exceto expressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de um empregado,
dividida igualmente entre todos, ressalvado ajuste em contrário. No caso, em face do
acórdão recorrido, trata-se de invenção de empresa, tendo o empregado direito ao
remuneração", com fundamento no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, visto que a
contrato de trabalho, sendo o invento extracontratual, além de a empresa ter obtido
utilização do invento. (...) (RR - 136040-83.2006.5.01.0047, Ministro: Augusto
julgamento: 03/02/2016, Data de publicação: 12/02/2016, Órgão Julgador: 6ª Turma)



Decisão do TST Sobre Invenção:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA. Extrai-se dos arts. 88, 90 e 91 da Lei nº
9.279/96 que, de regra, se a invenção ou o modelo de utilidade resultar da natureza dos
o empregado foi contratado, ela pertencerá ao empregador e a remuneração do empregado se
(art. 88). Em se tratando de criação desvinculada do contrato de trabalho, sem utilização dos
propriedade da invenção ou modelo de utilidade será exclusiva do empregado (art. 90). Já no
utilidade que decorra da participação do empregado, mediante utilização dos instrumentos
ela será comum, em partes iguais, cabendo ao empregado a justa remuneração (art. 91, §2º).
indústria de calçados (estampas para tênis) resultaram da contribuição pessoal da Reclamante
a Empregadora deveria ter assegurado à Empregada a justa remuneração a que se alude o art.
que não se verificou no caso dos autos. Pelo que, há se manter a r. Sentença no particular.
RELATIVA À PROPRIEDADE INTELECTUAL AO PRODUTO OBJETO DO TTC DA RECLAMANTE
PRECIPITADA QUANTO À PROPRIEDADE INTELECTUAL. Considerando os termos da inicial e as
se determinar que a liquidação atinente à remuneração da Reclamante pelo uso da
nos termos do art. 879 da CLT (art. 475 - E do CPC/1973 ou pelo procedimento comum,
509, II, do CPC/2015), limitando-se aos produtos objeto do curso de TTC e ao lucro real
(TRT 10ª R.; RO 0000536-62.2014.5.10.0019; Terceira Turma; Rel. Des. José Leone Cordeiro

27/01/2017; Pág. 547)



Criação por Encomenda

Não há previsão legal.

Aplica-se o previsto contratualmente 
entre as partes. 

Analogicamente, aplica-se o disposto ao 
criador empregado.



Criação por Encomenda/ por Empregado

Sugestões para a redação do contrato:

• Deixar claro no contrato que o escopo do 
trabalho é a criação/invenção e que a 
remuneração já contempla eventual benefício 
financeiro.

• Deixar claro que o contratado/empregado cede 
à contratante/empregadora a titularidade e 
direitos patrimoniais de qualquer criação.

• Incluir cláusula de confidencialidade, se 
necessário.



Mas cuidado com a Cessão universal :

“Não obstante a ideia útil trazida pelo reclamante, com a criação de
melhoria no atendimento do cliente, não guardasse relação com o
contrato laboral, conforme se infere da cláusula 7ª. Do contrato de
trabalho dele, restou pactuado no seu item 1º. que ‘o empregado

concorda em ceder à empregadora todos os seus direitos a invenções

feitas por ele durante a vigência deste contrato’, (...) essa cláusula não
pode ser acolhida, pois abusiva, contemplando uma situação
totalmente alheia à contratação de um profissional cuja atividade não
gera a expectativa de criação de inventos. (...) considera-se nula de

pleno direito a cláusula contratual.”.
(AIRR n. 305/2007-003-03-40, TST 4ª T., Rel Min. Maria de Assis
Calsing, julg. 15.10.2008).



São Paulo – SP
Av. Pres. Juscelino 
2041, Torre D,  
8º andar, Complexo JK
CEP 04543-011

Brasília – DF
SHIS, QL 08, Cj. 02, Casa 01
Lago Sul, CEP 71620-225

www.soutocorrea.com.br

Porto Alegre - RS
Av. Carlos Gomes, 700, 13º 
andar,
Ed. Platinum Tower,  
CEP 90480-000 

Obrigado!

clarissa.yokomizo@soutocorrea.com.br
joel.gallo@soutocorrea.com.br

Rio de Janeiro – RJ 
Rua Visconde de Pirajá, 250, 
7º andar
CEP 22410-000


