
A Marangoni é titular da Patente de Modelo de Utilidade – MU 8602004-8 para "DISPOSIÇÃO 
INTRODUZIDA EM VÁLVULA BORBOLETA PARA RADIADORES A ÓLEO OU SIMILAR”, depositada 
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em 04.09.2006, e concedida em 
03.11.2010.

 
Em virtude da titularidade de referida patente, a Marangoni detém direitos exclusivos conferidos pela 

Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), mais especificamente delimitados pelo artigo 42, inciso 
I, e §1º daquela lei, tendo a prerrogativa de impedir terceiros de explorar o objeto de referida patente 
sem seu consentimento, e também de obstar que terceiros contribuam para a exploração indevida da 
mesma.

Nesse sentido, a informação acima sobre os direitos exclusivos da Marangoni é devida porque 
chegou ao seu conhecimento que existem válvulas “cópias” sendo comercializadas por terceiros não 
autorizados e adquiridas no mercado por empresas desavisadas de tal situação ilícita.

Esta comercialização e aquisição de válvulas não autorizada não está em consonância com as 
prerrogativas legais a que a Marangoni faz jus, configurando infrações e crimes patentários e de 
concorrência desleal, conforme previsão da legislação aplicável à situação, mormente pelos artigos 
184 e 195 da lei em questão. 

Sendo assim, com o objetivo de assegurar o melhor interesse de seus clientes, a Marangoni informa 
que tais válvulas “cópias” não apresentam a qualidade e segurança que suas válvulas originais detém, 
podendo causar problemas operacionais aos equipamentos da empresa que vir a utilizar esses 
dispositivos.

Sendo assim, é papel da Marangoni advertir seus clientes, distribuidores e eventuais interessados 
na presente missiva sobre a existência ilegal de tais válvulas “cópias”, vez que esses produtos não 
respeitam as normas jurídicas cabíveis e tampouco oferecem a solidez e propriedade de suas válvulas 
originais protegidas pela competente carta patente MU 8602004-8.

Sendo o que nos cabia informar, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários.

Ref.: Patente de Modelo de Utilidade MU 8602004-8, relativa a válvulas borboletas para radiadores 
a óleo e similares, de titularidade da Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.
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