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PARA QUE SERVE?

 Proteger uma invenção e garantir
ao titular os direitos exclusivos
para usar sua invenção por um
período limitado de tempo, sendo
invenção definida como uma nova
solução para um problema
técnico (produto ou processo).



REQUISITOS PARA PROTEÇÃO

* Novidade - a invenção nunca deve ter sido
realizada, executada ou usada
anteriormente.

* Atividade inventiva - a invenção deve
representar um desenvolvimento suficiente
em relação ao estado da técnica antes de
sua realização, para que seja considerada
patenteável “não obvia”.

* Aplicação industrial - a invenção deve ser
suscetível de ser utilizada de algum modo.



QUAIS OS DIREITOS GARANTIDOS 
PELA PATENTE?

* Direito de impedir que terceiros
produzam, use, venda ou importe a
invenção patenteada.

* Direito de ceder, vender ou licenciar
a patente.

* Direito de prioridade no deposito de
patentes em outros países signatários
da convenção de Paris.



QUAIS OS BENEFÍCIOS DA 
PATENTE?

* Protege e incentiva o progresso
tecnológico.

* Recompensa a divulgação da criação
de um objeto novo, assim como o futuro
desenvolvimento, ou aperfeiçoamento
das tecnologias existentes.

*Estimula o desenvolvimento
tecnológico e econômico do Estado e
País.



ONDE SOLICITAR A PROTEÇÃO?

* Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial – INPI 

(www.inpi.gov.br)

 Sistema E-PATENTES



TEMPO DE PROTEÇÃO?

* 15 a 25 anos

* A partir de R$ 70,00

CUSTO DA SOLICITAÇÃO?



NATUREZA DAS PATENTES

Patente de Invenção (PI) 

Nova solução para um problema técnico

específico. (avanço tecnológico)

Modelo de Utilidade (MU)

Nova forma ou disposição conferida em objeto, 

que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 

sua fabricação. (Praticidade, Comodidade, Eficiência)



PATENTE DE INVENÇÃO 
(exemplo)

Ferro de Passar roupa

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.loriga.de/FerroPassarAntigo.JPG&imgrefurl=http://www.loriga.de/originalidades.htm&h=242&w=241&sz=9&hl=pt-BR&start=2&sig2=j2tC-qveqURO3YziYzT3_A&tbnid=OZ8ojFli-Yyy_M:&tbnh=110&tbnw=110&ei=j73xRrrzHpy8eOmxpNoG&prev=/images%3Fq%3Dferro%2Bde%2Bpassar%2Broupa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.loriga.de/FerroPassarAntigo.JPG&imgrefurl=http://www.loriga.de/originalidades.htm&h=242&w=241&sz=9&hl=pt-BR&start=2&sig2=j2tC-qveqURO3YziYzT3_A&tbnid=OZ8ojFli-Yyy_M:&tbnh=110&tbnw=110&ei=j73xRrrzHpy8eOmxpNoG&prev=/images%3Fq%3Dferro%2Bde%2Bpassar%2Broupa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG


MODELO DE UTILIDADE 
(exemplo)

Integração de teclado, receptor e 
transmissor em uma única peça.



DIFERENTES NATUREZAS DE PROTEÇÃO

sistema de aquecimento   PI

sistema de controle da temperatura

ergonomia do cabo    MU

dispositivo de apoio do ferro

dispositivo para não queimar os
botões de uma camisa

DI modificação da forma plástica,
sempre com caráter ornamental.

*Registro
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BUSCA PRÉVIA

 Na criação (economiza tempo e dinheiro) 

 No registro (orienta a redação do pedido de 

patente)

 Principais sites de busca:

 Espacenet (ep.espacenet.com)

 INPI (www.inpi.gov.br)

espacenet Home page.mht
Portal INPI — Portal INPI.mht


FLUXO PROCESSUAL

EXPEDIÇÃO DA CARTA DE PATENTE

20 a 25 anos de uso Anulada / Caducar

EXAME DA PATENTE

Deferida / Adequação Indeferida

EXAME PRELIMINAR

Adequado (publicado) Não adequado (alterações)

DEPOSITO DE PEDIDO DE PATENTE



ITENS DOS DOCUMENTOS DE 
PATENTES (PI e MU)

 Relatório descritivo (obrigatório)

 Reivindicações (obrigatório)

 Resumo (obrigatório)

 Desenho ou fotografia (opcional)



RELATÓRIO DESCRITIVO
 Ser iniciado pelo titulo (que deve ser conciso, claro e

preciso, sem palavras irrelevantes e desnecessárias
tais como “novo”, “melhor”, “original” etc.

 Referir-se a uma única invenção, ou grupo de
invenções inter-relacionadas de maneira que
constituam um só conceito inventivo.

 Fazer uma alusão global e sucinta à matéria objeto
da patente, indicando também o setor técnico ao
qual pertence.



RELATÓRIO DESCRITIVO
 Descrever o estado da técnica que possa ser considerado

útil à compreensão, à busca e ao exame da PI ou MU,
citando, sempre que possível as referências que o
reflitam, destacando os problemas técnicos existentes.

 Definir os objetivos da PI ou MU e descrever, de forma
clara, concisa e precisa, a solução proposta para o
problema existente, bem como as vantagens da PI ou
MU.

 Ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito
técnico alcançado (atividade inventiva).



RELATÓRIO DESCRITIVO

 Relacionar as figuras apresentadas nos desenhos,

especificando suas representações gráficas .

 Descrever a invenção de forma consistente, precisa,

clara e suficiente, de maneira que um técnico no

assunto possa reutilizá-la, fazendo remissão aos sinais

re referência constantes nos desenhos, se houver.

 Ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que

englobe mais de uma forma de execução, a melhor

delas, conhecida pelo depositante.



RELATÓRIO DESCRITIVO

 Indicar, explicitamente, a utilização industrial
quando essa não for evidente a partir da
descrição da invenção.

 Redigir na ordem apresentada ou outra que
permita a sua melhor compreensão e
apresentação mais concisa.



REIVINDICAÇÕES
 A parte mais importante da patente.

 Reivindicações Independentes (RI) –> são aquelas que,
mantida a unidade de invenção, visam à proteção de
características técnicas essenciais e especificas da
invenção em seu conceito integral.

 Reivindicações Dependentes (RD) –> são aquelas que,
mantida a unidade de invenção, incluem características
de uma ou mais reivindicações anteriores e definem
detalhamentos dessas características e/ou características
adicionais, contendo uma indicação de dependência a
essas reivindicações.



REIVINDICAÇÕES

 A quantidade de RI e RD deve ser suficiente para
definir corretamente o objeto do pedido de patente de
invenção.

 As reivindicações das PI podem ser de uma ou várias
categorias (produto, processo, aparelho, uso ...),
desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo,
sendo arranjadas da maneira mais prática possível.

 As reivindicações das PI e MU devem ser iniciadas pelo
titulo.



REIVINDICAÇÕES

 Cada reivindicação deve definir, clara e precisamente
de forma positiva, as características técnicas a serem
protegidas, evitando expressões que acarretem
indefinição na reivindicação.

 As reivindicações dever estar totalmente
fundamentadas no relatório descritivo.

 Exceto quando absolutamente necessário, as
reivindicações não podem conter, referências ao
relatório descritivo ou desenhos.



REIVINDICAÇÕES

 Cada reivindicação deve ser redigida sem
interrupção por pontos.

 Não são aceitos nas reivindicações trechos
explicativos com relação ao funcionamento,
vantagens e simples uso do objeto.



DESENHOS
 São itens auxiliares e não obrigatórios nas patentes.

 Devem ser executados com traços firmes, uniformes
e sem cores, preferencialmente com auxilio de
instrumentos de desenho técnico, de forma a
permitir a sua reprodução.

 Devem ser isentos de textos, rubricas ou timbres,
podendo conter apenas termos indicativos e
palavras-chave, no caso de circuitos elétricos,
diagramas em bloco, fluxograma e gráficos.



DESENHOS

 Manter a mesma escala para todos os
elementos de uma mesma figura;

 Todos os sinais de referencia (algarismos, letras
ou alfanuméricos) devem ser simples e claros,
não podendo conter parênteses, círculos ou
aspas;

 Os desenhos não podem ser emoldurados ou
delimitados por linhas;



DESENHOS

 Fotografias são aceitas apenas nos casos em
que essa for a única maneira possível de
representar graficamente o objeto do pedido
e devem apresentar nitidez que permitam a
visualização de todos os detalhes do objeto.



RESUMO

 Iniciado pelo titulo;

 Ser conciso e curto (50 e 200 palavras), não
excedendo 20 linhas de texto.

 Não fazer menção ao mérito ou valor da
invenção.

 Ser um sumario do que foi exposto no relatório
descritivo, nas reivindicações e nos desenhos



RESUMO

 Permitir a compreensão clara do problema
técnico, da essência da solução desse
problema pela invenção e dos principais usos.

 Sendo o caso, conter as formulas químicas
e/ou equações matemáticas que, entre todas
as constantes do pedido, melhor
caracterizem a invenção.


