1 – O que é patente?
Patente é um tı́tulo de propriedade temporá ria sobre uma invençã o ou modelo de
utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fı́sicas ou
jurı́dicas detentoras de direitos sobre a criaçã o. 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. Em contrapartida, o inventor
se obriga a revelar detalhadamente todo o conteú do té cnico da maté ria protegida pela
patente.
2 – Quais são os tipos de patentes e prazo de validade?
1. Patente de Invenção (PI)
Produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e
aplicaçã o industrial.
Sua validade é de 20 anos a partir da data do depó sito.
2. Modelo de Utilidade (MU)
Objeto de uso prá tico, ou parte deste, suscetı́vel de aplicaçã o industrial, que apresente
nova forma ou disposiçã o, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricaçã o.
Sua validade é de 15 anos a partir da data do depó sito.
3. Certi icado de Adição de Invenção (C)
Aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invençã o, mesmo que
destituı́do de atividade inventiva, poré m ainda dentro do mesmo conceito inventivo. O
certi icado será acessó rio à patente e com mesma data inal de vigê ncia desta.
3 – Posso patentear uma ideia?
Nã o. Em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) exclui de proteçã o como
invençã o e como modelo de utilidade uma sé rie de açõ es, criaçõ es, ideias abstratas,
atividades intelectuais, descobertas cientı́ icas, mé todos ou inventos que nã o possam ser
industrializados. Algumas destas criaçõ es podem ser protegidas pelo Direito Autoral, que
nada tem a ver com o INPI.

4 – O que não pode ser patenteado?
- té cnicas cirú rgicas ou terapê uticas aplicadas sobre o corpo humano ou animal;
- planos, esquemas ou té cnicas comerciais de cá lculos, de inanciamento, de cré dito, de
sorteio, de especulaçã o e propaganda;
- planos de assistê ncia mé dica, de seguros, esquema de descontos em lojas e també m os
mé todos de ensino, regras de jogo, plantas de arquitetura;

- obras de arte, mú sicas, livros e ilmes, assim como apresentaçõ es de informaçõ es, tais
como cartazes e etiquetas com o retrato do dono;
- ideias abstratas, descobertas cientı́ icas, mé todos matemá ticos ou inventos que nã o
possam ser industrializados;
- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioló gicos encontrados na natureza,
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioló gicos naturais.

5 – Como proteger uma invenção ou criação industrializável?
Deve-se procurar a Coordenaçã o de Transferê ncia e Inovaçã o Tecnoló gica - CTIT para
proteger o invento. A Patente é o instrumento correto para isso. E necessá rio depositar um
pedido no INPI o qual, depois de devidamente analisado, poderá se tornar uma Patente,
com validade em todo o territó rio nacional.

6 – Que documentos devo apresentar?
O pedido de patente deve ser acompanhado de um relató rio descritivo, das reivindicaçõ es,
de desenhos e de um resumo.
a) O relatório deve descrever o produto ou o processo para o qual se requer a
proteçã o. A descriçã o deve ser feita de forma a permitir que uma pessoa
especializada possa compreender e colocar em prá tica a tecnologia.
b) As reivindicações caracterizam as peculiaridades do invento para as quais se
requer a proteçã o legal. Sã o elas que estabelecem e delimitam os direitos da
patente.
c) Os desenhos, quando necessá rios, tê m a inalidade de completar a descriçã o,
esclarecendo ou delimitando o conteú do da invençã o.
d) O resumo deve ser uma descriçã o clara, objetiva e sucinta do objeto da patente.

7 – É necessário fazer uma pesquisa para saber se o invento já existe?
Antes de depositar o pedido de Patente, é recomendá vel que se faça primeiro uma busca
para saber se nã o há nada igual ou semelhante já patenteado nã o somente em termos de
Brasil, mas de mundo.

8 – Como fazer uma busca de patentes?
A busca pode ser feita gratuitamente no portal do INPI, na base de patentes do INPI e em
bases de dados internacionais.

9 – Posso escrever meu próprio pedido de patente?

Sim, você mesmo pode entrar com o pedido. O conteú do da redaçã o do pedido de patente
deve ser escrito de maneira que um té cnico no assunto possa reproduzir a sua criaçã o – ou
seja, você vai usar os termos té cnicos da sua á rea.
10 – Onde posso obter exemplos de pedidos de patentes?
No portal do INPI podem ser obtidos exemplos de pedidos de patentes. Clique em
"Patente", em "Guia Bá sico".

11 – Posso patentear um produto similar a outro que já está patenteado?
Nã o. A invençã o nã o pode ser idê ntica ou similar a uma já patenteada. Veja exemplos da
diferença entre patente de invençã o e patente de modelo de utilidade e registro de
desenho industrial.

12 – Para patentear um produto preciso apresentar o protótipo?
Nã o. O INPI nã o solicita o protó tipo.

13 – A patente só tem validade no Brasil?
A patente é vá lida somente no territó rio nacional.

14 – Se ela quiser que o documento também tenha validade fora do Brasil, o que é
preciso fazer?
Neste caso é preciso depositar um pedido equivalente no paı́s ou regiã o onde se deseja
obter a patente. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do
paı́s/regiã o onde se deseja depositar e deverá ser nomeado um procurador para
representar a empresa naquele paı́s. O procedimento de depó sito em diferentes paı́ses
pode ser simpli icado, usando o Tratado de Cooperaçã o de Patentes PCT, no qual o INPI
atua como escritó rio receptor.
15 – Qual a duração da Patente?
A Patente de Invençã o vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de Modelo de Utilidade
pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depó sito.

16 – Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?
O titular da Patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de
produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou

produto obtido diretamente por processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da
invençã o somente com a permissã o do titular (licença).

19 – Quais são os custos básicos de um pedido de patente?
O pedido inicial, em papel, custa R$ 235,00 valor que cai para R$ 102,00 no caso de
pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas assim de inidas em Lei; instituiçõ es de ensino e pesquisa; entidades
sem ins lucrativos, bem como por ó rgã os pú blicos, quando se referirem a atos pró prios.

20 – Além dos valores básicos existem outros custos?
Sim. Nã o havendo obstá culos processuais como exigê ncia e subsı́dios ao exame, deverã o
ser pagas outras taxas, como pedido de exame, expediçã o de Carta-Patente e as anuidades.
21 – Quando começa o pagamento das anuidades?
O depositante do pedido e o titular da Patente estarã o sujeitos ao pagamento de
retribuiçã o anual, denominada anuidades. As anuidades deverã o ser pagas a partir do
segundo aniversá rio do pedido. Aı́ começa o prazo (3 meses) para pagamento da anuidade
(que é chamada de terceira anuidade, pois é devida no inı́cio do terceiro ano). Perdendo
este prazo, sã o concedidos mais 6 meses, mas o valor a ser pago també m é maior. Deixar
de fazê -lo vai acarretar o arquivamento do Pedido ou Patente.
22 – Uma vez transcorrido o tempo da vigência da patente tenho direito de impedir
a utilização da invenção ou do modelo?
Nã o. Uma vez decorrido o perı́odo de vigê ncia, no caso de falta de pagamento de alguma
anuidade, no caso de nã o exploraçã o da patente ou renú ncia do titular, cessam os direitos
do titular, tornando-se a invençã o domı́nio pú blico, de forma que qualquer pessoa dela se
possa utilizar livremente.

23 – Uma vez feito o depósito da patente junto ao INPI, o requerente já poderá
usufruir dos direitos de uma patente?
Nã o. O que o depositante possui é uma "expectativa de direito" que somente se con irmará
caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuı́zos por
concorrê ncia desleal de algué m que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invençã o, o
depositante poderá contatar tal concorrente noti icando-o de que, caso o concorrente
insista na prá tica desleal ele poderá , quando obtiver a Carta-Patente, impetrar uma açã o
judicial de indenizaçã o por perdas e danos, que poderã o ser contabilizados a partir da data
de publicaçã o da patente. Neste caso, a publicaçã o antecipada é ú til para efeitos da
determinaçã o desta data.

24 – Existe o risco de que algum funcionário do INPI revele a terceiros a invenção ou
modelo de um pedido em trâmite?
Nã o. Todos pedidos tramitam no mais estrito sigilo durante o perı́odo de dezoito meses
(salvo pedido de publicaçã o antecipada pelo depositante) até o perı́odo da publicaçã o na
Revista de Propriedade Industrial (RPI).

25 – Quais os bene ícios para a sociedade do sistema de patentes?
Basicamente o sistema promove o progresso da té cnica por dois motivos: ao constituir um
incentivo ao inventor em prosseguir em suas pesquisas uma vez garantida a proteçã o aos
investimentos realizados e em segundo lugar incentivando seus concorrentes a buscarem
alternativas tecnoló gicas para conquistarem o mercado que nã o recorram de licenças de
exploraçã o de patentes.
Com a divulgaçã o da invençã o pelo documento de patente, a sociedade se bene icia com o
conhecimento de uma tecnologia que de outra forma permaneceria como segredo
comercial.

