
BUSCA DE 
ANTERIORIDADE 

DE PATENTES



• Consiste em um título de propriedade sobre uma
invenção, concedido pelo Estado, aos inventores, ou
autores, ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras
de direitos exclusivos de exploração sobre criação.

• Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem
o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
produto objeto de sua patente e/ ou processo ou
produto obtido diretamente por processo por ele
patenteado.

O QUE É PATENTE?



REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

NOVIDADE

ATIVIDADE INVENTIVA

APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Conforme a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996.

Art. 11. § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo
completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não
publicado, será considerado estado da técnica a partir da
data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que
venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre
que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira
evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são
considerados suscetíveis de aplicação industrial quando
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria.



• Verificação do estado da técnica;

• Prevenir conflitos e reduzir os riscos de perda do 
investimento;

• Verificar se o que você pretende solicitar não foi 
protegido antes por terceiros;

• É um importante indicativo para decidir se você entra 
com o pedido ou não;

• Para avaliar se o pedido atende aos requisitos de 
patenteabilidade.

OBJETIVOS DA BUSCA DE ANTERIORIDADE



• Uso de palavras chave representativas e os sinônimos
das mesmas;

• Realizar a tradução das palavras chave para o inglês;

• Usar combinações com as palavras chaves;

• Combinar duas ou mais palavras utilizando os
operadores booleanos (AND, OR, NOT).

MÉTODO DE BUSCA



OPERADORES BOOLEANOS: 

AND (intersecção), OR (adição), AND NOT (exclusão)

• O “AND” equivale ao operador “E”, recuperando 
documentos que possuem ambas as expressões na 
mesma sentença (restringe o campo de busca).

• O “OR” equivale ao operador “OU”, recuperando 
documentos que possuem tanto uma como outra 
expressão na mesma sentença (alarga o campo de 
busca).

• O “NOT” equivale ao operador “E NÃO”, recuperando 
documentos que possuem a primeira expressão e não a 
segunda expressão na mesma sentença.

MÉTODO DE BUSCA



PERIÓDICOS CAPES/MEC



PERIÓDICOS CAPES/MEC



PERIÓDICOS CAPES/MEC



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 
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MODELO DE PATENTE



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



WEB OF SCIENCE / DERWENT



WEB OF SCIENCE / DERWENT



WIPO-ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



WIPO-ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES-CIP

Classifica o conteúdo técnico de um documento de
patente e permite a busca e recuperação de
documentos referentes às patentes.

• Acesse o site do INPI (www.inpi.gov.br)

1

2

http://www.inpi.gov.br/


CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES-CIP



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES-CIP



Seção Classe                Sub-Classe Grupo Sub-Grupo

B 42 F   1 08

• SEÇÃO B-OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE

• B 42-ENCADERNAÇÃO; ÁLBUNS; ARQUIVOS; MATERIAL IMPRESSO ESPECIAL

• B 42 F-FOLHAS PRESAS JUNTAS TEMPORARIAMENTE; APETRECHOS PARA 
ARQUIVAMENTO; FICHAS; CATALOGAÇÃO

• B 42 F1/08-SEÇÃO TRANSVERSAL ARREDONDADA

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES-CIP



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES-CIP



SITES DE BUSCA

• http://periódicos.capes.gov.br

• http://www.inpi.gov.br 

• http://ep.espacenet.com 

• https://patents.google.com

• https://www.uspto.gov



OBRIGADO!


