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Propriedade IntelectualPropriedade Intelectual

É o conjunto de direitos que incidem sobre as criaç ões 
do intelecto humano. 

Sistema criado para garantir a propriedade ou 
exclusividade resultante da atividade intelectual n os 

campos industrial, científico, literário e artístic o.

Possui diversas formas de proteção: patentes, 
marcas, direitos de autor e indicação geográfica...

É o conjunto de direitos que incidem sobre as criaç ões 
do intelecto humano. 

Sistema criado para garantir a propriedade ou 
exclusividade resultante da atividade intelectual n os 

campos industrial, científico, literário e artístic o.

Possui diversas formas de proteção: patentes, 
marcas, direitos de autor e indicação geográfica...
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Propriedade IndustrialPropriedade Industrial

A propriedade industrial é a expressão genérica que  se 
confere aos direitos legais relativos às atividades  
industriais e/ou comerciais de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

Abrange, de acordo com o Art. 1 o da Convenção de Paris 
de 1883, não apenas a indústria e o comércio 

propriamente ditos, mas também as indústrias agríco las 
e as extrativas , por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em 

folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, 
cervejas, flores e farinhas.

A propriedade industrial é a expressão genérica que  se 
confere aos direitos legais relativos às atividades  
industriais e/ou comerciais de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

Abrange, de acordo com o Art. 1 o da Convenção de Paris 
de 1883, não apenas a indústria e o comércio 

propriamente ditos, mas também as indústrias agríco las 
e as extrativas , por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em 

folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, 
cervejas, flores e farinhas.
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1785 1785 -- Alvará que determinou o fechamento Alvará que determinou o fechamento 
das indústrias no Brasil;das indústrias no Brasil;
1809 1809 -- Alvará do Príncipe Regente;Alvará do Príncipe Regente;
1830 1830 -- Lei Brasileira;Lei Brasileira;
1945 1945 -- Código da Propriedade Industrial;Código da Propriedade Industrial;
1970 1970 -- Criação do INPI Criação do INPI –– Instituto Nacional da Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial;Propriedade Industrial;
1971 1971 -- Novo Código da Propriedade Novo Código da Propriedade 
Industrial;Industrial;
1996 1996 -- Lei Brasileira NLei Brasileira N oo 9.279, em vigor: 9.279, em vigor: 

Resoluções (INPI);Resoluções (INPI);
Atos Normativos (INPI). Atos Normativos (INPI). 

Evolução Legislativa BrasileiraEvolução Legislativa BrasileiraEvolução Legislativa BrasileiraEvolução Legislativa Brasileira
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Convenção da União de Paris Convenção da União de Paris 
(CUP) (CUP) -- 18831883

Convenção da União de Paris Convenção da União de Paris 
(CUP) (CUP) -- 18831883

Princípios Básicos:
Tratamento Nacional;
Prioridade Unionista;
Territorialidade;

Independência das patentes.

Última revisão – 1967.

Secretaria Internacional da União para Proteção
da Propriedade Industrial;

Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) – 1967 – administra 15 tratados relativos
à matéria.
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Objetivos do Tratado: 
Diminuir os custos do sistema de patentes; 
Avaliação prévia acerca da patenteabilidade.

• Fase Internacional:
• Depósito do pedido internacional;
• Busca – Autoridade Internacional de Busca 

(ISA);
• Exame preliminar internacional (IPER).

• Fase Nacional: 
• Iniciada em até 30 meses da prioridade 

unionista ou do  depósito internacional.

Tratado de Cooperação em Matéria de Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT) Patentes (PCT) -- 19701970

Tratado de Cooperação em Matéria de Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT) Patentes (PCT) -- 19701970
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Tratado de Cooperação em Matéria de Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT)Patentes (PCT)

Tratado de Cooperação em Matéria de Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT)Patentes (PCT)

Não há Patente Mundial !!!Não há Patente Mundial !!!

137 países membros (01/08/2007)137 países membros (01/08/2007)

Depósito Depósito 
InternacionalInternacional

OMPI
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Depósitos de pedidos de patentes em outros Depósitos de pedidos de patentes em outros 
paísespaíses

CUPCUP

PCTPCT

12 MESES12 MESES

12 MESES12 MESES

DEPÓSITODEPÓSITO
EM OUTRO PAÍS EM OUTRO PAÍS 

DEPÓSITODEPÓSITO
INTERNACIONALINTERNACIONAL

18 MESES18 MESES

DEPÓSITODEPÓSITO
NO PAÍS DENO PAÍS DE

ORIGEMORIGEM



9

Constituição da República Federativa do Brasil Constituição da República Federativa do Brasil 
(05/10/1988)(05/10/1988)

Constituição da República Federativa do Brasil Constituição da República Federativa do Brasil 
(05/10/1988)(05/10/1988)

Art. 5º Art. 5º -- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindonatureza, garantindo--se aos brasileiros e aos estrangeiros se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX XXIX -- a lei assegurará aos autores de inventos industriais a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para a sua utilizaçãoprivilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às , bem como proteção às 

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 

social e o desenvolvimentos tecnológico e econômico do País.social e o desenvolvimentos tecnológico e econômico do País.

Art. 5º Art. 5º -- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindonatureza, garantindo--se aos brasileiros e aos estrangeiros se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX XXIX -- a lei assegurará aos autores de inventos industriais a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para a sua utilizaçãoprivilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às , bem como proteção às 

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 

social e o desenvolvimentos tecnológico e econômico do País.social e o desenvolvimentos tecnológico e econômico do País.
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Lei da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Industrial –– LPI LPI -- Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Industrial –– LPI LPI -- Lei 9.279/96Lei 9.279/96

ArtArt.. 11 °° -- EstaEsta leilei regularegula direitosdireitos ee obrigaçõesobrigações relativosrelativos àà
propriedadepropriedade industrialindustrial;;

ArtArt.. 22ºº -- AA proteçãoproteção dosdos direitosdireitos relativosrelativos àà propriedadepropriedade industrial,industrial,
consideradoconsiderado oo seuseu interesseinteresse socialsocial ee oo desenvolvimentodesenvolvimento
tecnológicotecnológico ee econômicoeconômico dodo País,País, efetuaefetua--sese mediantemediante::

II -- concessãoconcessão dede patentespatentes dede invençãoinvenção ee dede modelomodelo dede
utilidadeutilidade;;

IIII -- concessãoconcessão dede registroregistro dede desenhodesenho industrialindustrial;;

IIIIII -- concessãoconcessão dede registroregistro dede marcamarca;;

IVIV -- repressãorepressão àsàs falsasfalsas indicaçõesindicações geográficasgeográficas;; ee

VV -- repressãorepressão àà concorrênciaconcorrência deslealdesleal..

ArtArt.. 11 °° -- EstaEsta leilei regularegula direitosdireitos ee obrigaçõesobrigações relativosrelativos àà
propriedadepropriedade industrialindustrial;;

ArtArt.. 22ºº -- AA proteçãoproteção dosdos direitosdireitos relativosrelativos àà propriedadepropriedade industrial,industrial,
consideradoconsiderado oo seuseu interesseinteresse socialsocial ee oo desenvolvimentodesenvolvimento
tecnológicotecnológico ee econômicoeconômico dodo País,País, efetuaefetua--sese mediantemediante::

II -- concessãoconcessão dede patentespatentes dede invençãoinvenção ee dede modelomodelo dede
utilidadeutilidade;;

IIII -- concessãoconcessão dede registroregistro dede desenhodesenho industrialindustrial;;

IIIIII -- concessãoconcessão dede registroregistro dede marcamarca;;

IVIV -- repressãorepressão àsàs falsasfalsas indicaçõesindicações geográficasgeográficas;; ee

VV -- repressãorepressão àà concorrênciaconcorrência deslealdesleal..
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De acordo com o artigo 5De acordo com o artigo 5 oo da LPI, a Propriedade da LPI, a Propriedade 
Industrial é considerada um Industrial é considerada um bem móvelbem móvel ..

AssemelhaAssemelha--se a qualquer outro ativo móvel da se a qualquer outro ativo móvel da 
empresa / depositante.empresa / depositante.

É um bem patrimonial.É um bem patrimonial.

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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LeiLei nn oo 1010..196196//0101 -- alteraaltera ee acresceacresce dispositivosdispositivos àà LeiLei nn 99..279279;;

LeiLei dede Cultivares,Cultivares, nn oo 99..456456//9797 -- emem vigorvigor desdedesde abrilabril dede 19971997..
InstituiInstitui aa proteçãoproteção parapara plantasplantas;;

LeiLei dede ProgramaPrograma dede Computador,Computador, nn oo 99..609609//9898 -- emem vigorvigor
desdedesde fevereirofevereiro dede 19981998;;

LeiLei dede DireitosDireitos Autorais,Autorais, nn oo 99..610610//9898 -- emem vigorvigor desdedesde junhojunho
dede 19981998,, substituiusubstituiu aa LeiLei 55..988988//7373;;

DecretosDecretos ee AtosAtos NormativosNormativos dodo INPIINPI..

LeiLei nn oo 1010..196196//0101 -- alteraaltera ee acresceacresce dispositivosdispositivos àà LeiLei nn 99..279279;;

LeiLei dede Cultivares,Cultivares, nn oo 99..456456//9797 -- emem vigorvigor desdedesde abrilabril dede 19971997..
InstituiInstitui aa proteçãoproteção parapara plantasplantas;;

LeiLei dede ProgramaPrograma dede Computador,Computador, nn oo 99..609609//9898 -- emem vigorvigor
desdedesde fevereirofevereiro dede 19981998;;

LeiLei dede DireitosDireitos Autorais,Autorais, nn oo 99..610610//9898 -- emem vigorvigor desdedesde junhojunho
dede 19981998,, substituiusubstituiu aa LeiLei 55..988988//7373;;

DecretosDecretos ee AtosAtos NormativosNormativos dodo INPIINPI..

Outros Dispositivos Legais em Propriedade Outros Dispositivos Legais em Propriedade 
Intelectual no BrasilIntelectual no Brasil

Outros Dispositivos Legais em Propriedade Outros Dispositivos Legais em Propriedade 
Intelectual no BrasilIntelectual no Brasil
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O SISTEMA DE PATENTESO SISTEMA DE PATENTES

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Conhecimento
Tornar público Tornar público 

para o meio para o meio 
científicocientífico

Manter em Manter em 
segredosegredo

Depositar um Depositar um 
pedido de pedido de 

patentepatente
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Patente: o que é?Patente: o que é?Patente: o que é?Patente: o que é?

Título de propriedade temporário outorgado Título de propriedade temporário outorgado 
pelopelo EstadoEstado ao inventor ou à pessoa ao inventor ou à pessoa 

legitimada.legitimada.

A patente permite que terceiros sejam A patente permite que terceiros sejam 
excluídos de atos relativos à matéria excluídos de atos relativos à matéria 

protegida.protegida.
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ParaPara oo PaísPaís::
Ferramenta para a disseminação da informação:

Disponível após a publicação;

Fonte de dados para os indicadores do grau de
desenvolvimento tecnológico e econômico;

Acompanhar a evolução tecnológica;

Identificar detentores de tecnologias concorrentes;

Identificar tendências tecnológicas;

Identificar mercados potenciais.

ParaPara oo PaísPaís::
Ferramenta para a disseminação da informação:

Disponível após a publicação;

Fonte de dados para os indicadores do grau de
desenvolvimento tecnológico e econômico;

Acompanhar a evolução tecnológica;

Identificar detentores de tecnologias concorrentes;

Identificar tendências tecnológicas;

Identificar mercados potenciais.

Patentear: por quê e para quê?Patentear: por quê e para quê?
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ParaPara oo PaísPaís::

Instrumento pró-competitivo:
Estimula o usuário ativo (pesquisadores e esfera da

produção);
Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou

o aperfeiçoamento das tecnologias existentes;

Atendimento das necessidades do usuário passivo
(consumidor).

A propriedade é limitada temporalmente ; findo o
prazo de vigência, o conhecimento protegido na
patente poderá ser utilizado livremente.

ParaPara oo PaísPaís::

Instrumento pró-competitivo:
Estimula o usuário ativo (pesquisadores e esfera da

produção);
Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou

o aperfeiçoamento das tecnologias existentes;

Atendimento das necessidades do usuário passivo
(consumidor).

A propriedade é limitada temporalmente ; findo o
prazo de vigência, o conhecimento protegido na
patente poderá ser utilizado livremente.

Patentear: por quê e para quê?Patentear: por quê e para quê?
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Para o titular:Para o titular:

Comprovar que tem tecnologia própria;Comprovar que tem tecnologia própria;

Excluir terceiros do mercado;Excluir terceiros do mercado;

Controlar/limitarControlar/limitar aa concorrênciaconcorrência;;

AssegurarAssegurar osos investimentosinvestimentos dada empresaempresa emem seusseus
elementoselementos imateriaisimateriais;;

MaiorMaior poderpoder dede negociaçãonegociação nana comercializaçãocomercialização dede
seusseus produtosprodutos;;

MarketingMarketing..

Para o titular:Para o titular:

Comprovar que tem tecnologia própria;Comprovar que tem tecnologia própria;

Excluir terceiros do mercado;Excluir terceiros do mercado;

Controlar/limitarControlar/limitar aa concorrênciaconcorrência;;

AssegurarAssegurar osos investimentosinvestimentos dada empresaempresa emem seusseus
elementoselementos imateriaisimateriais;;

MaiorMaior poderpoder dede negociaçãonegociação nana comercializaçãocomercialização dede
seusseus produtosprodutos;;

MarketingMarketing..

Patentear: por quê e para quê?Patentear: por quê e para quê?





20

Titularidade

A patente poderá, mediante nomeação e A patente poderá, mediante nomeação e 
qualificação, ainda, ser requerida:qualificação, ainda, ser requerida:

EmEm nomenome própriopróprio;;
HerdeirosHerdeiros ouou SucessoresSucessores dodo autorautor;;
CessionáriosCessionários;;
Por quem a lei ou o contrato de trabalho Por quem a lei ou o contrato de trabalho 
determinar. determinar. 
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Titularidade

Se dois ou mais autores tiverem realizado a Se dois ou mais autores tiverem realizado a 

mesma invenção ou modelo de utilidade, mesma invenção ou modelo de utilidade, 

de forma independente, de forma independente, 

o o direito de obter patentedireito de obter patente será assegurado àquele será assegurado àquele 

que que provar o depósito mais antigoprovar o depósito mais antigo , , 

independentemente das datas de invenção independentemente das datas de invenção 

ou criação.ou criação.

Primeiro a depositarPrimeiro a depositar
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Nomeação e Qualificação do Inventor

O inventor deve ser nomeado e qualificado.O inventor deve ser nomeado e qualificado.
Porém, o inventor Porém, o inventor podepode optar pela nãooptar pela não--divulgação de seu divulgação de seu 

nome no ato do requerimento do pedido de patente.nome no ato do requerimento do pedido de patente.

Neste caso, o nome do inventor é omitido:
em quaisquer publicações oficiais do INPI;
em cópias do processo fornecidas a terceiros;
no pedido publicado;
na carta-patente.

Terceiros, com legítimo interesse, podem obter essa inform ação
através do INPI.

Compromisso, sob as penas da lei, de não divulgar essa
informação, além do necessário.
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DESCOBERTA X INVENÇÃODESCOBERTA X INVENÇÃO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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DESCOBERTADESCOBERTA

Consiste na revelação de algo (ou fenômeno) Consiste na revelação de algo (ou fenômeno) até até 
então ignoradoentão ignorado , mas , mas já existente na naturezajá existente na natureza , o qual , o qual 
é determinado através da capacidade de é determinado através da capacidade de observação observação 

do homemdo homem ..

ExemplosExemplos
formulaçãoformulação dada leilei dada gravidadegravidade;;
propriedadespropriedades (física,(física, química,química, etcetc..)) dede determinadodeterminado
materialmaterial;;
metal,metal, comocomo porpor exemplo,exemplo, oo ferroferro;;
genesgenes ee proteínasproteínas..

Consiste na revelação de algo (ou fenômeno) Consiste na revelação de algo (ou fenômeno) até até 
então ignoradoentão ignorado , mas , mas já existente na naturezajá existente na natureza , o qual , o qual 
é determinado através da capacidade de é determinado através da capacidade de observação observação 

do homemdo homem ..

ExemplosExemplos
formulaçãoformulação dada leilei dada gravidadegravidade;;
propriedadespropriedades (física,(física, química,química, etcetc..)) dede determinadodeterminado
materialmaterial;;
metal,metal, comocomo porpor exemplo,exemplo, oo ferroferro;;
genesgenes ee proteínasproteínas..
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INVENÇÃO INVENÇÃO 
Invenção é a concepção resultante do exercício da c apacidade de Invenção é a concepção resultante do exercício da c apacidade de 
criação do homemcriação do homem , manipulando ou interferindo na natureza, que , manipulando ou interferindo na natureza, que 

represente a represente a solução para um problema específicosolução para um problema específico , dentro de , dentro de 
determinado campo das necessidades humanas. determinado campo das necessidades humanas. 

ExemplosExemplos

As invenções são patenteáveis, as descobertas não.As invenções são patenteáveis, as descobertas não.

►► Telescópio (Newton)Telescópio (Newton)

Dinamite (Nobel) Dinamite (Nobel) ►►

Aspirina Aspirina ►► BandBand--Aid Aid ►►

►► InsulinaInsulina recombinanterecombinante ee
seuseu processoprocesso dede síntesesíntese

Fibra Óptica Fibra Óptica ►►



26

DESCOBERTADESCOBERTA

xx

INVENÇÃOINVENÇÃO

INVENÇÃOINVENÇÃO
Produto e método

VELCROVELCRO®®

Arctium Arctium 
LappaLappa

(Carrapicho)(Carrapicho)

Arctium Arctium 
LappaLappa

(Carrapicho)(Carrapicho)
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As invenções As invenções 
são patenteáveis, são patenteáveis, 

mas as descobertas não.mas as descobertas não.

É possível patentearÉ possível patentear--se uma idéia?se uma idéia?

A resposta é NÃO. A resposta é NÃO. 

É preciso que a idéia esteja concretizada É preciso que a idéia esteja concretizada 

(CRIAÇÃO DO INTELECTO (CRIAÇÃO DO INTELECTO INVENÇÃO), e INVENÇÃO), e 

que tenha sido demonstrada a sua que tenha sido demonstrada a sua 

APLICAÇÃO INDUSTRIAL.APLICAÇÃO INDUSTRIAL.
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Pesquisa e Pesquisa e 
DesenvolvimentoDesenvolvimento

TecnológicoTecnológico

VELCRO® Easy Coin VELCRO® Easy Coin 

VELCRO® PSVELCRO® PS--1919

VELCRO® Quick TapeVELCRO® Quick Tape

VELCRO®VELCRO®

Inovação TecnológicaInovação Tecnológica
(EMPRESA)(EMPRESA)

Velcro silenciosoVelcro silencioso

InvençãoInvenção
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O direito do titular não se aplica:O direito do titular não se aplica:

aos atos praticados por terceiros não aos atos praticados por terceiros não 
autorizados, com finalidade experimental, autorizados, com finalidade experimental, 

relacionados a estudos ou pesquisas relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas.científicas ou tecnológicas.

Patentear não Significa Impedir o 
Avanço da Ciência 

Patentear não Significa Impedir o 
Avanço da Ciência 

Art. 43 / LPIArt. 43 / LPI
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Atividade de P&D: distribuição institucional e Atividade de P&D: distribuição institucional e 
depósitos de pedidos de patentesdepósitos de pedidos de patentes

2005

Depósitos por 
milhão de 
habitantes

Dispêndio Interno 
Bruto em P&D (% 

do PIB)

Depósitos por 
USD bilhão - 

PIB

Depósitos por 
USD milhão 

gastos em P&D

  Brasil 20,5 0,91 2,74 0,29
  China 71,66 1,34 11,92 0,91
  Reino Unido 296,22 1,73 10,01 0,54
  EUA 701,08 2,68 18,82 0,72
  Japão 2875,68 3,18 103,53 3,37

Fonte : WIPO Patent Report, 2007 e Fonte : WIPO Patent Report, 2007 e L. A. R. Elias, L. A. R. Elias, O desafio da inovação no O desafio da inovação no 
BrasilBrasil , 2007., 2007.

Depósitos de 
pedidos de 

patentes realizados 
por residentes e 
gastos em P&D:

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Alemanha

Espanha

Rússia

Japão

EUA

China

Brasil

% Pesquisadores

Ensino superior
Empresas
Governo

Fonte:Fonte:
MCT, MCT, 
20062006
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Fonte: Fonte: Inovação nas EmpresasInovação nas Empresas , Instituto Inovação, 2004, Instituto Inovação, 2004

Titulação: distribuição e P&DTitulação: distribuição e P&D
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Fonte: Institute for Scientific Information (ISI), Fonte: Institute for Scientific Information (ISI), 
National Science Indicators (NSI).National Science Indicators (NSI).

Elaboração: MCT, 2007.Elaboração: MCT, 2007.

Fonte: United States Patent and Trademark Office (U SPTO).Fonte: United States Patent and Trademark Office (U SPTO).
Elaboração: MCT, 2006. Elaboração: MCT, 2006. 

BrasilBrasil:: artigosartigos publicadospublicados emem periódicosperiódicos
científicoscientíficos internacionaisinternacionais indexadosindexados nono
InstituteInstitute forfor ScientificScientific InformationInformation (ISI)(ISI) ee
percentualpercentual emem relaçãorelação aoao mundo,mundo, 19811981--20062006

PedidosPedidos dede patentespatentes dede invençãoinvenção
depositadosdepositados nono escritórioescritório dede marcasmarcas ee
patentespatentes dosdos EUAEUA;; algunsalguns países,países, 20062006
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PATENTES:PATENTES:

NATUREZAS DE PROTEÇÃONATUREZAS DE PROTEÇÃO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Naturezas de ProteçãoNaturezas de Proteção

Patente de Invenção (PI) - 20 (vinte) anos contados da
data de depósito;

Patente de Modelo de Utilidade (MU) - 15 (quinze)
anos contados da data de depósito;

Registro de Desenho Industrial (DI) - 10 (dez) anos,
prorrogáveis por mais 3 (três) períodos de 5 (cinco)
anos, contados da data de depósito.

Prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos, para
patente de invenção, e 7 (sete) anos, para modelo de
utilidade, a contar da data de concessão, ressalvadas
questões judiciais ou força maior.
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Concepção resultante do Concepção resultante do 
exercício de capacidade de exercício de capacidade de 

criação do homem que criação do homem que 
represente uma solução para represente uma solução para 

um problema técnico um problema técnico 
específico dentro de um específico dentro de um 

determinado campo determinado campo 
tecnológico.tecnológico.

Avanço TecnológicoAvanço Tecnológico

Patente de Invenção (PI)Patente de Invenção (PI)
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PatentePatente dede InvençãoInvenção

DescreveDescreve

TecnologiaTecnologia

PatentePatente dede InvençãoInvenção

DescreveDescreve

TecnologiaTecnologia
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Exemplo:  Exemplo:  
desenvolvimento do telefone desenvolvimento do telefone 

Graham Bell Graham Bell 
Pat. US0174465Pat. US0174465

18761876

Western ElectricWestern Electric
sistema de discosistema de disco

19211921

Western ElectricWestern Electric
discagem por tomdiscagem por tom

19641964

Patente de InvençãoPatente de Invenção
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Sterilair

PI 8302255-4 – Sistema de esterilização de ar
por dutos de alto gradiente térmico.

Cadeira de rodas vertical

PI 0105828-2 – Dispositivo para locomoção de
deficientes físicos.

Patente de Invenção: exemplosPatente de Invenção: exemplos
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Lacre para conservas

PI 9101018-7 – Processo para formação de um
furo de alívio portador de lacre obturador
destacável, em tampas metálicas, destinadas
ao fechamento inviolável e a vácuo de copos e
outras embalagens de vidro.

Patente de Invenção: exemplosPatente de Invenção: exemplos

Mouse 

US 3541541 – Indicador de posição X-Y
para uma tela
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Nova forma ou disposição conferida Nova forma ou disposição conferida 

em em objeto, objeto, que resulte emque resulte em melhoria melhoria 

funcionalfuncional no seu uso ou em sua no seu uso ou em sua 

fabricação.fabricação.

Modelo de Utilidade (MU)Modelo de Utilidade (MU)

PraticidadePraticidade

ComodidadeComodidade

EficiênciaEficiência
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PatentePatente dede ModeloModelo dede UtilidadeUtilidade

DescreveDescreve
OBJETOOBJETO

formaforma ouou estruturaestrutura ou sua combinação ou sua combinação 
que resulte emque resulte em melhoria funcionalmelhoria funcional ..

PatentePatente dede ModeloModelo dede UtilidadeUtilidade

DescreveDescreve
OBJETOOBJETO

formaforma ouou estruturaestrutura ou sua combinação ou sua combinação 
que resulte emque resulte em melhoria funcionalmelhoria funcional ..



42

Modelo de Utilidade: exemplosModelo de Utilidade: exemplos

Organizador de gavetas modular 

MU 7000709-8 – Módulos para composição
de caixas e/ou divisões para disposição de
objetos, peças e produtos diversos
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Modelo de Utilidade: exemplosModelo de Utilidade: exemplos

Porta Sabão em pó com dosador 

MU 7702338-2 – Disposição construtiva
em porta sabão em pó e similares
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Toda Toda forma plásticaforma plástica que possa que possa 
servir para a fabricação de servir para a fabricação de 

produtos, que se caracterize por produtos, que se caracterize por 
nova configuração ornamentalnova configuração ornamental ..

Toda disposição ou conjunto Toda disposição ou conjunto 
novo de novo de traçostraços , , linhaslinhas e e corescores
ou ou sua combinaçãosua combinação , que tendo , que tendo 
finalidade comercial, possa ser finalidade comercial, possa ser 
aplicado na ornamentaçãoaplicado na ornamentação de de 

um produto.um produto.

Desenho Industrial (DI)Desenho Industrial (DI)Desenho Industrial (DI)Desenho Industrial (DI)

É um É um registroregistro –– Não é concedido como PatenteNão é concedido como Patente
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RegistroRegistro dede DesenhoDesenho IndustrialIndustrial

DescreveDescreve

Forma Plástica OrnamentalForma Plástica Ornamental

Conjunto de traços, linhas e cores Conjunto de traços, linhas e cores 
aplicado na ornamentaçãoaplicado na ornamentação

RegistroRegistro dede DesenhoDesenho IndustrialIndustrial

DescreveDescreve

Forma Plástica OrnamentalForma Plástica Ornamental

Conjunto de traços, linhas e cores Conjunto de traços, linhas e cores 
aplicado na ornamentaçãoaplicado na ornamentação
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Desenho Industrial: exemplosDesenho Industrial: exemplosDesenho Industrial: exemplosDesenho Industrial: exemplos

É um É um registroregistro –– Não é Não é 
concedido como Patenteconcedido como Patente
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sistema de aquecimento sistema de aquecimento 

sistema de controle da sistema de controle da 
temperaturatemperatura

ergonomia do cabo  ergonomia do cabo  

dispositivo de apoio do dispositivo de apoio do 
ferroferro

dispositivodispositivo parapara nãonão
queimarqueimar osos botõesbotões dede umauma
camisacamisa

PIPI

MUMU

Diferentes naturezas de proteçãoDiferentes naturezas de proteçãoDiferentes naturezas de proteçãoDiferentes naturezas de proteção

*DI modificação da forma 
plástica, sempre com 
caráter ornamental.
*Registro
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PI

PI

PI

MU DI

MU

DI

MU

DI
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PATENTES:PATENTES:
REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA  REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA  

CONCESSÃOCONCESSÃO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Requisitos e condições para Requisitos e condições para 
concessão da patenteconcessão da patente

INVENÇÃOINVENÇÃO

Novidade

Atividade Inventiva

Aplicação Industrial

Suficiência descritiva

MODELO DE UTILIDADEMODELO DE UTILIDADE

Novidade

Ato Inventivo

Melhoria funcional

Aplicação Industrial

Suficiência descritiva



51

NovidadeNovidade

AA InvençãoInvenção ee oo ModeloModelo dede UtilidadeUtilidade
sãosão consideradosconsiderados novosnovos quandoquando nãonão
compreendidoscompreendidos nono estadoestado dada técnicatécnica .

Dos requisitos para a patenteabilidadeDos requisitos para a patenteabilidadeDos requisitos para a patenteabilidadeDos requisitos para a patenteabilidade

Art. 11 / LPIArt. 11 / LPI
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ESTADO DA TÉCNICA ESTADO DA TÉCNICA 

Tudo aquilo tornado acessível ao público antesTudo aquilo tornado acessível ao público antes

da data de depósito do pedido de patente, por da data de depósito do pedido de patente, por 

descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer 

outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvados:outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvados:

período de graça;período de graça;

prioridade;prioridade;

prioridade interna.prioridade interna.

Art. 11 / LPIArt. 11 / LPI
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Estado da Técnica:Estado da Técnica:

Documentos publicadosDocumentos publicados

até 01/09/2004até 01/09/2004

ESTADO DA TÉCNICA ESTADO DA TÉCNICA 

Linha do tempoLinha do tempo

pedido pedido depositadodepositado em em 

02/09/200402/09/2004
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PERÍODO DE GRAÇA PERÍODO DE GRAÇA 

Não será considerada como estado da técnica a Não será considerada como estado da técnica a 

divulgação de Invenção ou Modelo de Utilidade, divulgação de Invenção ou Modelo de Utilidade, 

quando ocorrida durante os 12 meses que quando ocorrida durante os 12 meses que 

precederem a data de depósito ou da prioridade do precederem a data de depósito ou da prioridade do 

pedido de patente: pedido de patente: 

pelo INPI;pelo INPI;

por terceiros epor terceiros e

pelo inventor.pelo inventor.

Art. 12 / LPIArt. 12 / LPI

Atenção:
alguns países não 

reconhecem
o período de graça
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PRIORIDADE UNIONISTAPRIORIDADE UNIONISTA

1883 1883 -- Convenção da União de Paris (CUP)Convenção da União de Paris (CUP)

Assegura que, com base em um primeiro pedido de Assegura que, com base em um primeiro pedido de 

patente depositado regurlarmente em um dos patente depositado regurlarmente em um dos 

países signatários, o solicitante poderá, durante o  países signatários, o solicitante poderá, durante o  

período de 12 meses, solicitar proteção para o período de 12 meses, solicitar proteção para o 

mesmo invento em qualquer um dos demais países mesmo invento em qualquer um dos demais países 

signatários.signatários.

Art. 16 / LPIArt. 16 / LPI
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PRIORIDADE INTERNA PRIORIDADE INTERNA 

Será assegurado ao pedido de Patente de Invenção (P I) Será assegurado ao pedido de Patente de Invenção (P I) 

ou Modelo de Utilidade (MU), ou Modelo de Utilidade (MU), sem reivindicação de sem reivindicação de 

prioridade e nãoprioridade e não--publicadopublicado , o direito de prioridade ao , o direito de prioridade ao 

pedido posterior sobre mesma matéria, não se pedido posterior sobre mesma matéria, não se 

estendendo à matéria nova introduzida.estendendo à matéria nova introduzida.

Só poderá ser requerida pelo mesmo depositante ou Só poderá ser requerida pelo mesmo depositante ou 
sucessores.sucessores.
Prazo de Prazo de 1 ano1 ano a partir da data de depósito.a partir da data de depósito.
O pedido base é definitivamente arquivado. O pedido base é definitivamente arquivado. 

Art. 17 / LPIArt. 17 / LPI
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Não será considerado Estado Não será considerado Estado 

da Técnica.da Técnica.

ESTADO DA TÉCNICA ESTADO DA TÉCNICA 

Linha do tempoLinha do tempo

pedido pedido depositadodepositado

em 02/09/2004em 02/09/2004

Período de graçaPeríodo de graça

Prioridade Unionista Prioridade Unionista 

Prioridade InternaPrioridade Interna

em 02/09/2003em 02/09/2003
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Requisitos para a concessão da patente: Requisitos para a concessão da patente: 
Atividade Inventiva / Ato InventivoAtividade Inventiva / Ato Inventivo

Art. 13 da LPIArt. 13 da LPI

INVENÇÃOINVENÇÃO

Uma invenção é dotada de Uma invenção é dotada de 

atividade inventivaatividade inventiva sempre sempre 

que, para um técnico no que, para um técnico no 

assunto, não decorra de assunto, não decorra de 

maneira evidente ou óbvia do maneira evidente ou óbvia do 

Estado da Técnica.Estado da Técnica.

O Modelo de Utilidade é O Modelo de Utilidade é 

dotado de dotado de ato inventivoato inventivo

sempre que, para um sempre que, para um 

técnico no assunto, não técnico no assunto, não 

decorra de maneira decorra de maneira 

comum ou vulgar do comum ou vulgar do 

Estado da Técnica.Estado da Técnica.

Art. 14 da LPIArt. 14 da LPI

MODELO DE UTILIDADEMODELO DE UTILIDADE
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Domínio tecnológico da invenção Domínio tecnológico da invenção 
ou do modelo de utilidade. ou do modelo de utilidade. 

Nível de conhecimento:Nível de conhecimento:

Suficiente para utilizar o Suficiente para utilizar o 
conhecimento profissional conhecimento profissional 
sobre o assunto.sobre o assunto.
Intimamente ligado à natureza  Intimamente ligado à natureza  
técnica da invenção.técnica da invenção.
O conhecimento pode ser O conhecimento pode ser 
teórico e prático.teórico e prático.

TÉCNICO NO ASSUNTOTÉCNICO NO ASSUNTO
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Deve ser capaz de:Deve ser capaz de:
Executar trabalhos de bancada; Executar trabalhos de bancada; 
Conduzir experimentos de teste;Conduzir experimentos de teste;
Efetuar substituições por elementos Efetuar substituições por elementos 
equivalentes; equivalentes; 
Buscar informações: bibliotecas, bancos de Buscar informações: bibliotecas, bancos de 
teses, bancos de dados.teses, bancos de dados.

TÉCNICO NO ASSUNTOTÉCNICO NO ASSUNTO
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TÉCNICO NO ASSUNTOTÉCNICO NO ASSUNTO

Capacidade IntelectualCapacidade Intelectual

Técnico no AssuntoTécnico no Assunto –– é a pessoa é a pessoa 

detentora dos conhecimentos detentora dos conhecimentos 

medianosmedianos sobre a matéria e não um sobre a matéria e não um 

grande especialista ou sumidade na grande especialista ou sumidade na 

matéria.matéria.
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UmaUma invençãoinvenção éé consideradaconsiderada suscetívelsuscetível dede aplicaçãoaplicação
industrialindustrial sese oo seuseu objetoobjeto forfor passívelpassível ouou capazcapaz dede serser
fabricadofabricado ouou utilizadoutilizado emem qualquerqualquer tipotipo // gênerogênero dede
indústriaindústria..

IncluiInclui::
IndústriasIndústrias agrícolasagrícolas;;
IndústriasIndústrias extrativasextrativas;;
IndústriasIndústrias dede produtosprodutos manufaturadosmanufaturados
ouou naturaisnaturais..

Requisitos para a concessão da patente: Requisitos para a concessão da patente: 
Aplicação IndustrialAplicação Industrial

ArtArt.. 1515 // LPILPI
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Melhoria FuncionalMelhoria Funcional

ConsideraConsidera--se melhoria funcional, se melhoria funcional, 
a introdução em objeto de uma forma ou disposição q ue a introdução em objeto de uma forma ou disposição q ue 

acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à 
sua utilização e/ou obtenção.sua utilização e/ou obtenção.
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Suficiência DescritivaSuficiência Descritiva

Art. 24 da LPI

O relatório deverá descrever clara e O relatório deverá descrever clara e 
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar suficientemente o objeto, de modo a possibilitar 
sua realização por técnico no assunto e indicar, sua realização por técnico no assunto e indicar, 
quando for o caso, a melhor forma de execução.quando for o caso, a melhor forma de execução.

Atenção ao redigir Atenção ao redigir 
o pedido de patenteo pedido de patente
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“No caso de material biológico que não possa “No caso de material biológico que não possa 
ser descrito na forma do caput e que não ser descrito na forma do caput e que não 

estiver acessível ao público, o relatório será estiver acessível ao público, o relatório será 
suplementado porsuplementado por depósito de material em depósito de material em 
instituição autorizada pelo INPI ou indicada instituição autorizada pelo INPI ou indicada 

em acordo internacionalem acordo internacional .”.”

Suficiência Descritiva na Área de Suficiência Descritiva na Área de 
BiotecnologiaBiotecnologia

De acordo com o artigo 24 da LPI, 
Parágrafo Único:
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PATENTES:PATENTES:
MATÉRIAS EXCLUÍDAS DE PROTEÇÃOMATÉRIAS EXCLUÍDAS DE PROTEÇÃO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Art. 10 Art. 10 –– Não se considera invenção nem Não se considera invenção nem 
modelo de utilidademodelo de utilidade

ee

Art. 18 Art. 18 –– Não são patenteáveisNão são patenteáveis

Matérias excluídas de proteçãoMatérias excluídas de proteçãoMatérias excluídas de proteçãoMatérias excluídas de proteção

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

I – descobertas, teorias científicas e 
métodos matemáticos;

II – concepções puramente abstratas;
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

As pesquisas do casal Curie 
culminam no descobrimento de um 
novo elemento químico - Rádio (Ra).

Albert Einstein elaborou a Teoria da 
Relatividade. 

Teoria científica Teoria científica –– não é uma invenção.não é uma invenção.

Descoberta: revelação ou identificação de Descoberta: revelação ou identificação de 
algo (ou fenômeno) até então ignorado, algo (ou fenômeno) até então ignorado, 
mas já existente na natureza, através damas já existente na natureza, através da
capacidade de observação do homem.capacidade de observação do homem.

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Um método matemático para o desenvolvimento de filt ros é uma Um método matemático para o desenvolvimento de filt ros é uma 
concepção puramente intelectual e abstrata. concepção puramente intelectual e abstrata. 

No entanto, o filtro desenvolvido de acordo com tal  método é uma No entanto, o filtro desenvolvido de acordo com tal  método é uma 
criação patenteável.criação patenteável.

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Um método rápido de divisão não é enquadrado como I nvenção.Um método rápido de divisão não é enquadrado como I nvenção.

No entanto, a máquina de calcular construída para o perar de acordo No entanto, a máquina de calcular construída para o perar de acordo 
com o método desenvolvido se constitui em invenção.  com o método desenvolvido se constitui em invenção.  

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

III – esquemas, planos, princípios ou 
métodos comerciais, contábeis, financeiros, 

educativos, publicitários, de sorteio e de 
fiscalização.

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Métodos para ensinar idiomas, resolver palavras cru zadas, métodos Métodos para ensinar idiomas, resolver palavras cru zadas, métodos 
de jogos (definido por suas regras) ou esquemas par a organizar de jogos (definido por suas regras) ou esquemas par a organizar 

operações comerciais, não constituem invenções.operações comerciais, não constituem invenções.

No entanto, os dispositivos ou equipamentos idealiz ados 
para executar tais concepções são criações concreta s 

que se enquadram no conceito de patentes.

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

IV - As obras literárias, arquitetônicas, artísticas  e 
científicas ou qualquer criação estética;

As criações que envolvem aspectos puramente estétic os ou 
artísticos, por não apresentarem caráter técnico, n ão são

consideradas invenções. 

Proteção porProteção por
Direito AutoralDireito Autoral

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Entretanto, se o efeito estético ou artístico for o btido através de 
meios envolvendo características técnicas , tais meios 

constituem matéria patenteável.

Exemplo: Um efeito estético ou artístico obtido em tecidos 
através de relevos, tramas e urdiduras. A obtenção de tal tecido 

se realizou por meio de processo específico de tece lagem e 
formação de tufos. Neste caso, tanto o processo com o o tecido 
resultante são invenções, sem que o efeito estético  ou artístico 

tenha sido levado em consideração .

✓
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

V  - Programas de computador em si;

Proteção porProteção por
Direito AutoralDireito Autoral
Lei de SoftwareLei de Software

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Entretanto, se o equipamentoequipamento que possui 
o software resolve um problema técnico e 

produz um efeito técnico, ele é passível 
de proteção por patente.

Neste caso, a proteção nãonão recai sobre o 
programa de computador em si, mas 

sobre o equipamento.

✓
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O conteúdo da informação apresentado por meios dive rsos (sinais 
acústicos, visuais, etc.), não é considerado invenç ão.

Entretanto, tal conteúdo pode ser gravado em suport es variados, 
que podem ou não ser passíveis de patenteamento (ma s não as 
informações em si e/ou a maneira como elas são apre sentadas).

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

VI - Apresentação de informações;

Proteção porProteção por
Direito AutoralDireito Autoral

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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No caso de um jogo, só os meios físicos são protegi dos.No caso de um jogo, só os meios físicos são protegi dos.

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

VII - Regras de jogo;

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

VIII – Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos , 

bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico , 

para aplicação no corpo humano ou animal;

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Métodos terapêuticos : são aqueles que implicam na cura e/ou
prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano
ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconf orto,
objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde.

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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Métodos operatórios ou cirúrgicos: todo método que requeira uma
etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou
animal (por exemplo: implantação de embriões fertilizados
artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapêutic a, etc).

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Métodos de diagnóstico - São aqueles que indicam o estado de s aúde
de um paciente como resultado da técnica utilizada.

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

Quando realizados fora do corpo humano ou animal sã o passíveis de 
proteção por patente.

Exemplo: Métodos de detecção in vitro como de uma condição patológica 
através de uma amostra biológica (sangue, urina, fe zes, etc...).

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

ArtArt.. 1010 –– NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção nemnem modelomodelo
dede utilidadeutilidade

IX - O todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados , 

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser v ivo 
natural e os processos biológicos naturais.

DNA, plantas, animais, 
processo de polinização, 

extratos de animais/plantas

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

Compostos sintéticos 
indistinguíveis dos de 

ocorrência natural
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Entretanto, são passíveis de proteção por patente:
O processo de extração de substâncias de animais/pl antas;

A composição que contenha o extrato, desde que não 
represente uma mera diluição.

✓
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ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::

I - O que for contra a moral, bons costumes, seguran ça, 
ordem e saúde públicas;

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

Interpretação subjetiva e 
mutável, uma vez que tais 

conceitos relacionam-se aos 
costumes e valores sociais.
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ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::

II II -- Matérias relativas à transformação do núcle o Matérias relativas à transformação do núcleo 
atômico;atômico;

São patenteáveis somente os 

equipamentos, máquinas, dispositivos e 

similares e, eventualmente, processos 

extrativos que não alterem ou modifiquem 

a estrutura do núcleo atômico.

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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III III –– o todo ou parte dos seres vivos, exceto o s o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 
microorganismos transgênicos que atendam aos três microorganismos transgênicos que atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade requisitos de patenteabilidade –– novidade, atividad e novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial inventiva e aplicação industrial –– previstos no art . 8previstos no art. 8 °° e e 
que não sejam mera descoberta.que não sejam mera descoberta.

ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96
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Parágrafo único. Para fins desta Lei, microorganismos
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plant as ou
animais, que expressem, mediante intervenção humana diret a em
sua composição genética, uma característica normalmente n ão
alcançável pela espécie em condições naturais.

ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::ArtArt.. 1818 –– NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis::

Bactéria transgênica

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

✓
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PATENTES:PATENTES:
ESTRUTURA DO DOCUMENTOESTRUTURA DO DOCUMENTO

PATENTES:PATENTES:
ESTRUTURA DO DOCUMENTOESTRUTURA DO DOCUMENTO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Relatório DescritivoRelatório Descritivo

ReivindicaçõesReivindicações

(Listagem de Sequências)(Listagem de Sequências)

(Desenhos)(Desenhos)

ResumoResumo

Lei 9.279/96Lei 9.279/96
Ato Normativo 127/97Ato Normativo 127/97

ESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTEESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTEESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTEESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTE

++
Formulário, comprovanteFormulário, comprovante
de recolhimento, outros...de recolhimento, outros...

Folha de rosto do depósito - Formulário 1.01     
(Disponível na Internet)

Deve conter os dados do pedido/titular

PedidoPedido
de de 

PatentePatente
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PedidoPedido
de de 

PatentePatente

Um pedido de patente completo consiste em uma petiç ão contendo Um pedido de patente completo consiste em uma petiç ão contendo 
dados do titular / inventor, relatório descritivo, resumo, dados do titular / inventor, relatório descritivo, resumo, 

reivindicações e guia de recolhimento. Se aplicável , desenhos e uma reivindicações e guia de recolhimento. Se aplicável , desenhos e uma 
“listagem de seqüências” devem ser também incluídos .“listagem de seqüências” devem ser também incluídos .

A estrutura e o formato de um pedido de A estrutura e o formato de um pedido de 
patente são patente são 

determinados por regras definidas pelo determinados por regras definidas pelo 
AN 127/97 e que AN 127/97 e que 

devem ser obrigatoriamente respeitadas devem ser obrigatoriamente respeitadas 
pelo pelo 

agente de propriedade intelectual.  agente de propriedade intelectual.  

O pedido de patente é um documento legal que deve s er redigido O pedido de patente é um documento legal que deve s er redigido 
de forma clara, precisa e em um formato particular.de forma clara, precisa e em um formato particular.
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DeveráDeverá conterconter::

Relatório DescritivoRelatório DescritivoRelatório DescritivoRelatório Descritivo

Título;Título;
Setor técnico;Setor técnico;
EstadoEstado dada técnicatécnica;;

DescriçãoDescrição dada abordagemabordagem dodo problemaproblema
técnicotécnico ee vantagensvantagens;;

Relação das figuras, caso presentes;Relação das figuras, caso presentes;
Descrição da Invenção;Descrição da Invenção;
Exemplos, se necessário.Exemplos, se necessário.



93

TítuloTítulo

Setor TécnicoSetor Técnico

EstadoEstado dada técnicatécnica

Deve ser curto, preciso e específico. Deve ser curto, preciso e específico. 

Indica o campo técnico relacionado com a Indica o campo técnico relacionado com a 
invenção. invenção. 

Deve descrever o estado da técnica pertinente, Deve descrever o estado da técnica pertinente, 
possibilitando o entendimento, a busca e o exame possibilitando o entendimento, a busca e o exame 

da invenção, e evidenciando os problemas técnicos da invenção, e evidenciando os problemas técnicos 
existentes.existentes.
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Descrição da InvençãoDescrição da Invenção

ExemplosExemplos

Descrição da abordagem do problema Descrição da abordagem do problema 
e vantagense vantagens

Definir os objetivos da invenção, descrevendo de fo rma clara e 
concisa, a solução proposta para o problema existen te, bem 

como as vantagens da invenção.

Descrever a invenção em detalhes de maneira suficie nte para 
reprodução da mesma, inclusive os materiais, finali dades de 

uso e metodologias envolvidas.
Indicar, se necessário, a melhor forma de execução.

Se necessário, fornecer pelo menos um exemplo de 
concretização da invenção.
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BaseBase legallegal dada proteçãoproteção patentáriapatentária..

OsOs termostermos ee aa estruturaçãoestruturação dasdas reivindicaçõesreivindicações
definemdefinem osos limiteslimites dede proteçãoproteção conferidosconferidos porpor
umauma patentepatente..

FormamFormam umauma linhalinha queque delimitadelimita aa proteção,proteção,
evidenciandoevidenciando infraçõesinfrações dosdos direitosdireitos porpor terceirosterceiros..

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
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ResumoResumoResumoResumo

Sumário do exposto no relatório
descritivo, nas reivindicações e
nos desenhos;

Setor técnico;

Instrumento eficaz para fins de
pesquisa;

Sinais de referência constantes
dos desenhos.
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DesenhosDesenhosDesenhosDesenhos
São representações dos aparelhos, peças e acessórios, esqu emas
elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam imprescindív eis para a
compreensão da invenção.

No caso dos modelos de utilidade (MU), definem o escopo da inv enção.

MUMU

PIPI
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101



102



103



104



105



106



107



108



109



110
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Listagem de SequênciasListagem de SequênciasListagem de SequênciasListagem de Sequências
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PATENTES:PATENTES:
ETAPAS DO PROCESSAMENTOETAPAS DO PROCESSAMENTO

PATENTES:PATENTES:
ETAPAS DO PROCESSAMENTOETAPAS DO PROCESSAMENTO

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI
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Apresentação do PedidoApresentação do Pedido

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente

ApresentaçãoApresentação
do Pedidodo Pedido

Art. 19Art. 19

(continua)(continua)

•• Relatório descritivo;Relatório descritivo;
•• Reivindicações;Reivindicações;
•• Desenhos  (se for o caso);Desenhos  (se for o caso);
•• Resumo;Resumo;
•• Comprovante de recolhimento;Comprovante de recolhimento;
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Exame Formal Preliminar e DepósitoExame Formal Preliminar e Depósito

Art. 19Art. 19

Exame formalExame formal
PreliminarPreliminar
atendidoatendido

Exigência
para

Correção

NãoNão

SimSim

Pedido Pedido 
DepositadoDepositado

SimSim

30 dias30 dias

NãoNão

Pedido DevolvidoPedido Devolvido
ou Arquivadoou Arquivado

Publicação do Pedido
(18 meses após o depósito 
ou prioridade mais antiga)

Art. 30Art. 30

Art. 30 Art. 30 §§ 11°°
PublicaçãoPublicação

AntecipadaAntecipada

(continua)(continua)

Pedido
Corrigido

Art. 21Art. 21

(...)(...)

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
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Publicação do PedidoPublicação do PedidoPublicação do PedidoPublicação do Pedido

Art. 30 Art. 30 –– O pedido de patente será O pedido de patente será 
mantido em sigilo durante 18 meses mantido em sigilo durante 18 meses 
contados da data do depósito ou da contados da data do depósito ou da 

prioridade mais antiga, quando houver, prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, após o que será publicado, 

à exceção do caso previsto no Art. 75.à exceção do caso previsto no Art. 75.
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PedidoPedido
dede

ExameExame
ArquivadoArquivado

NãoNão

SimSim

SimSim

NãoNão

ArquivamentoArquivamento
DefinitivoDefinitivo

Exame TécnicoExame Técnico
não pode ser iniciadonão pode ser iniciado

antes de 60 dias daantes de 60 dias da
publicação do pedidopublicação do pedido

Art. 31Art. 31

SimSim

RequererRequerer
DesarquivamentoDesarquivamento

60 dias60 dias

Art. 33Art. 33
Até 36 meses do Até 36 meses do 
depósitodepósito

Subsídio aoSubsídio ao
ExameExame

Até o fim do Até o fim do 
ExameExame

(...)(...)

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente

Exame Formal Preliminar e DepósitoExame Formal Preliminar e Depósito
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Solicitação de Exame (Art. 33 LPI)Solicitação de Exame (Art. 33 LPI)

Relatório de Busca e Parecer técnico (Art. 35 LPI)Relatório de Busca e Parecer técnico (Art. 35 LPI)

1º Exame técnico1º Exame técnico

6.16.1
(exigência)(exigência)

7.17.1
(ciência)(ciência)

ManifestaçãoManifestação

2º Exame técnico2º Exame técnico

9.19.1
(deferimento)(deferimento)

6.16.1
(exigência)(exigência)

7.17.1
(ciência)(ciência)

9.19.1
(deferimento)(deferimento)

9.29.2
(indeferimento)(indeferimento)

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
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Exame Técnico: Exame Técnico: 

Parecer de Exigência Técnica (6.1):Parecer de Exigência Técnica (6.1):

Correção e Delimitação (90 dias);
Não respondida - Arquivado Definitivamente
(Art. 36 § 1°);
Respondida – dar prosseguimento ao exame.

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
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PedidoPedido
de de 

PatentePatente

Modificações no Pedido de Patente:
Retificações de erros datilográficos

ou de tradução.

Correções de irregularidades formais.

Modificações do quadro reivindicatório:
Espontâneas – prazo até o requerimento do exame (Art. 32).

Decorrentes de exame técnico.

Ambas estão limitadas pelo conteúdo inicialmente 
revelado no pedido.
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Exame Técnico:Exame Técnico:

Parecer de Ciência (7.1):Parecer de Ciência (7.1):
Chamada para Manifestação;
Não patenteável ou natureza incompatível 
(prazo 90 dias);
Respondida ou não - prossegue o exame 
(Art.36 § 2º);
Razões não aceitas - IndeferidoIndeferido (Art. 37).

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
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Exame Técnico:Exame Técnico:

Parecer de Deferimento (9.1)Parecer de Deferimento (9.1)
Pagamento de retribuição;
Expedição da Carta Patente (60 dias);
Não pagamento - Arquivado DefinitivamenteArquivado Definitivamente
(Art. 38 § 2º LPI).

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
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CONCESSÃO DA PATENTECONCESSÃO DA PATENTECONCESSÃO DA PATENTECONCESSÃO DA PATENTE

Art. 38 – A patente será concedida depois de deferid o o 
pedido, e comprovado o pagamento da retribuição 

correspondente, expedindo-se a respectiva carta-pat ente

Art. 39 Art. 39 –– Da carta Patente deverão constar:Da carta Patente deverão constar:
número, título e natureza;número, título e natureza;
nome do inventor e qualificação; nome do inventor e qualificação; 
domicílio do titular;domicílio do titular;
prazo de vigência;prazo de vigência;
relatório descritivo, reivindicações e relatório descritivo, reivindicações e 
desenhos;desenhos;
dados da prioridade. dados da prioridade. 
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Recurso contra o Indeferimento: Recurso contra o Indeferimento: 
Até 60 dias após a decisão;Até 60 dias após a decisão;
Interessados podem oferecer Contra-Razões (60 dias);
Deferido ou mantido o indeferimento.

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
Segunda InstânciaSegunda Instância

Processamento Administrativo do Pedido de PatenteProcessamento Administrativo do Pedido de Patente
Segunda InstânciaSegunda Instância

Nulidade:Nulidade:
Processo Administrativo de Nulidade Processo Administrativo de Nulidade - Até seis meses  
da data de concessão;
Ação de Nulidade Ação de Nulidade - Poderá ser proposta a qualquer 
tempo da vigência da patente.
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Tramitação no INPITramitação no INPI

Pedido de 
Exame

• Pareceres técnicos

• Manifestações

18 meses

36 meses

• Nulidade

Retribuição p/ expedição

(Anuidades)

DecisãoDecisão

DecisãoDecisão

• Subsídios ao 
exame (terceiros)

Anuidades
(início)
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Depósitos de pedidos de patentesDepósitos de pedidos de patentes

Total = 24.230

Pedidos de Patente 

depositados no Brasil - 2006

75%

10%

15%

Residentes 

Não Residentes (CUP) 

Fase Nacional (PCT)

Residentes 

Não Residentes (CUP) 

Fase Nacional (PCT)
Fonte : WIPO Patent Report, 2007Fonte : WIPO Patent Report, 2007
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QUANTO CUSTA?QUANTO CUSTA?

CustosCustos BásicosBásicos

AA taxataxa dede depósitodepósito éé dede RR$$ 140140,,0000,, masmas podepode diminuirdiminuir parapara RR$$ 5555,,0000
parapara pessoaspessoas físicas,físicas, instituiçõesinstituições dede ensinoensino ee pesquisapesquisa ee microempresasmicroempresas..

OO pedidopedido dede exameexame dede invençãoinvenção comcom atéaté 1010 (dez)(dez) reivindicaçõesreivindicações éé dede
RR$$ 400400,,0000 (R(R$$ 160160,,0000)).. JáJá oo pedidopedido dede exameexame dede modelomodelo dede utilidadeutilidade custacusta
RR$$ 280280,,0000 (R(R$$ 110110,,0000))..

NãoNão havendohavendo obstáculosobstáculos processuaisprocessuais comocomo exigênciasexigências ouou subsídiossubsídios aoao
exameexame deverãodeverão serser pagospagos RR$$9595,,0000 (R(R$$ 4040,,0000)) pelapela expediçãoexpedição dada
CartaCarta--Patente,Patente, (invenção(invenção ouou modelomodelo dede utilidade)utilidade)..

OO depositantedepositante dodo pedidopedido ee oo titulartitular estarãoestarão sujeitossujeitos aoao pagamentopagamento dede
retribuiçãoretribuição anual,anual, denominadadenominada anuidadesanuidades (Arts(Arts.. 8484 aa 8787 dada LPI)LPI)..
VejaVeja osos custoscustos nana TabelaTabela dede RetribuiçãoRetribuição ..

Valores de jan/2008Valores de jan/2008
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Cód. SERVIÇOS DA DIRETORIA DE PATENTES DIRPA 
(PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE) 

(ano)

200
Depósito de pedido nacional de Patente de Invenção (PI), Certificado de 
Adição de Invenção (C) ou Modelo de Utilidade (MU) e Entrada na Fase 140 55

203

Pedido de Exame de Patente de Invenção (PI). Retribuição normal de 
R$400,00 ou R$ 160,00 (*) para até 10 reivindicações.  Acima deste total, 
deve-se somar um valor adicional de R$ 19,00 ou R$ 7,00 (*) por 
reivindicação. 400 160

207 Cumprimento de Exigência. 85 35

212
Expedição de Carta-Patente ou Certificado de Adição de Invenção (C) no 
prazo ordinário. 95 40

220 Anuidade de Pedido de Patente de Invenção (PI) no prazo ordinário. 195 80 1
195 80 2

222 Anuidade de Patente de Invenção (PI) do 3º ao 6º ano no prazo ordinário. 505 200 3
505 200 4
505 200 5
505 200 6

224 Anuidade de Patente de Invenção (PI) do 7º ao 10º ano no prazo ordinário. 790 315 7
790 315 8
790 315 9
790 315 10

226 Anuidade de Patente de Invenção (PI) do 11º ao 15º ano no prazo ordinário. 1.065,00 425 11
1.065,00 425 12
1.065,00 425 13
1.065,00 425 14
1.065,00 425 15

228
Anuidade de Patente de Invenção (PI) do 16º ano em diante no prazo 
ordinário. 1.300,00 520 16

1.300,00 520 17
1.300,00 520 18
1.300,00 520 19
1.300,00 520 20

Projeção de custo  18.115,00 7.235,00

Retr.1 Retr.2(*) 

Valores em Reais - R$

(*) Retr.2 
Resolução INPI No. 104/03, de 24 de novembro de 200 3.
Redução de valor de retribuição a ser obtida por :
- pessoas físicas;  microempresas, assim definidas em lei; sociedadessociedades
ou associações de intuito não econômico; órgãos públicos
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A Convenção da União de Paris em seu Art. 12 A Convenção da União de Paris em seu Art. 12 

exige e preconiza a ampla publicidade dos atos, exige e preconiza a ampla publicidade dos atos, 

despachos e decisões relativos a Propriedade despachos e decisões relativos a Propriedade 

Industrial, para os países membros. Industrial, para os países membros. 

Conforme a Convenção, o INPI efetua através da Conforme a Convenção, o INPI efetua através da 

Revista da Propriedade Industrial (RPI), a Revista da Propriedade Industrial (RPI), a 

mencionada publicidade.mencionada publicidade.

Da publicidade dos atos, despachos e Da publicidade dos atos, despachos e 
decisõesdecisões

Da publicidade dos atos, despachos e Da publicidade dos atos, despachos e 
decisõesdecisões
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Expiração do prazo de vigência;
Renúncia do titular, sem prejuízo de  
terceiros;
Caducidade;
Falta de pagamento de anuidade;
Falta de procurador para os não 
residentes .

Extinção do privilégio  Extinção do privilégio  Extinção do privilégio  Extinção do privilégio  
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www.inpi.gov.brwww.inpi.gov.br



131



132

ObrigadaObrigada !!

CatiaCatia ValdmanValdman

cvaldman@inpi.gov.brcvaldman@inpi.gov.br
Tel: (21) Tel: (21) 21392139--37763776

INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALN I PI


