C O M O D E P O S I TA R
U M A PAT E N T E ?

C O M O D E P O S I TA R
U M A PAT E N T E ?

Instituto Federal do Maranhão
Francisco Roberto Brandão Ferreira
Reitor
Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva
Pró-Reitoria de Ensino
Natilene Mesquita Brito
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Fernando Antonio Carvalho de Lima
Pró-Reitoria de Extensão
Carlos César Teixeira Ferreira
Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Washington Luis Ferreira Conceição
Pró-Reitoria de Administração

R3376

Equipe de Elaboração e Revisão
Daniel Lima Gomes Júnior
Diretor da Agência IFMA de Inovação
Antônio Francisco Menezes da Silva Filho
Assistente em Administração
Jaqueline Silva Nascimento
Pesquisadora Bolsista FAPEMA
Antunes Norberto de Oliveira
Assistente em Administração
(DPPGI - Campus Monte Castelo)
Diego Deleon Macedo
Projeto Gráfico e Diagramação
Gedeon Reis
Diretor da Editora IFMA
Direitos reservados desta edição
AGIFMA

Como depositar uma patente. / Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão; organização Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMA;
Agência IFMA de Inovação. _ São Luís: EDIFMA, 2020.
39 p. il.
ISBN 978-65-5815-096-1
1. Direito Autoral – Propriedade Industrial. 2. Patente - Depósito. 3. Inovação
Tecnológica. 4. Registro de Patente – Depósito. I. Título.
CDU 347.77
Ficha Catalográfica elaborada por Michelle Silva Pinto - CRB 13/622

SUMÁRIO

1 O QUE É UMA PATENTE?
2 O QUE PODE SER PATENTEADO NO BRASIL?
3 QUAL A FINALIDADE DE UMA PATENTE?
4 VIGÊNCIA DAS PATENTES
5 O QUE PODE SER PATENTEÁVEL?
6 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE
7 ELABORAÇÃO DE UM PEDIDO DE PATENTE
OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO
7.1 - CONTEÚDO TÉCNICO
I RELATÓRIO DESCRITIVO
II REIVINDICAÇÕES
III DESENHOS
IV RESUMO
V COMPROVANTE DO PAGAMENTO
DA RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO DEPÓSITO
8 COMO É FEITO O DEPÓSITO NO
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA?
9 ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE
PEDIDO DE PATENTE
10 OBRIGAÇÕES DO TITULAR DA PATENTE
10.1 PAGAMENTO DE ANUIDADES
10.2 PEDIDO DE EXAME TÉCNICO
10.3 ACOMPANHAMENTO DO EXAME TÉCNICO
10.4 PAGAMENTO DA EXPEDIÇÃO
DA CARTA-PATENTE
10.5 EXPLORAÇÃO EFETIVA DE PATENTE
ANEXO
MODELO DE REDAÇÃO DE PATENTE
DÚVIDAS MAIS FREQUENTES – PATENTES
REFERÊNCIAS

04
05
06
06
07
09
10
10
10
12
14
15
15
17
17
21
21
22
23
23
23
24
25
29
36

APRESENTAÇÃO

A Agência IFMA de Inovação (AGIFMA) é o órgão com atribuições inerentes ao
Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMA e, no organograma da instituição, encontra-se
vinculado à Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação como Departamento de
Inovação. A AGIFMA é responsável pela gestão da propriedade intelectual (patentes,
marcas, registro de programas de computador, etc.), fomento às atividades de inovação e
desenvolvimento tecnológico e viabilização de parcerias entre os pesquisadores e empresas
para execução de projetos de inovação. O objetivo dessa cartilha é apresentar de forma
simplificada o processo do depósito de uma patente, de modo a facilitar o entendimento de
conceitos básicos, características e regras específicas para um depósito no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI. Como referências para essa elaboração deste material foram
empregados: Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) instruções normativas
e resoluções vigentes no INPI, o Manual para depositantes de patentes (Diretoria de Patentes
– DIRPA) e consultas em outros manuais e livros referentes ao tema proposto.

Equipe da AGIFMA
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1 O QUE É UMA PATENTE?

Uma patente é um documento que descreve uma invenção e cria uma situação legal
na qual a invenção pode ser explorada somente com a autorização do titular da patente. Em
outras palavras, uma patente protege uma invenção e garante ao titular os direitos exclusivos
para usar sua invenção por um período limitado de tempo em um determinado país. Ela é
concedida, mediante solicitação, por um órgão governamental (geralmente um Escritório de
Patentes) e qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de patente, desde que
tenha legitimidade para obtê-la, sendo chamado de depositante ou requerente.
Em alguns países, as invenções também podem ser protegidas como “modelo de
utilidade”, também chamadas “patente de curta duração”, “pequena patente”, “patente de
inovação”, “patente de inovação incremental”, “certificado de utilidade” (França), ou
“proteção de segunda classe” (Reino Unido).
Especificamente, no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9279, de
14 de maio de 1996) prevê duas naturezas (tipos) de proteção por patentes: as patentes de
invenção (PI) e as patentes de modelo de utilidade (MU). Uma invenção pode ser definida
como uma nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado
campo tecnológico.
Figura 1- Curativo “band-aid” - Criador da invenção Earle Dickson, funcionário da
Johnson & Johnson, em 1920

Fonte: Johnson & Johnson (2020).
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2 O QUE PODE SER PATENTEADO NO BRASIL?
Todas as criações que impliquem em desenvolvimento que acarrete em solução de
um problema ou avanço tecnológico em relação ao que já existe e que possuam aplicação
industrial podem, a princípio, ser passíveis de proteção. A patente é um privilégio concedido
pelo Estado que garante o direito de exclusividade de exploração comercial aos seus titulares
(pessoas físicas ou jurídicas) sobre a invenção (seja produto, processo e/ou aparelho). É
importante ressaltar que o titular da patente pode ser o próprio inventor, caso seja um
autônomo, ou a depender do contrato com o empregador, pois, há casos em que a titularidade
da invenção recai ao empregador (pessoa jurídica).
Figura 2 - Invenção brasileira (Escorredor de arroz)

Fonte: INPI (2020)
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3 QUAL A FINALIDADE DE UMA PATENTE?

A finalidade da patente é conceder uma forma de proteção aos progressos
tecnológicos e às melhorias funcionais no uso ou na fabricação de uma nova forma inventada.
Na teoria, a proteção da patente recompensa não somente a criação de algo novo, mas
também o desenvolvimento ou aprimoramento desta, para torná-la realizável do ponto de
vista tecnológico e comercial. Esse tipo de incentivo é suscetível de promover a criatividade
e encorajar as empresas a continuar o desenvolvimento de novas tecnologias, para torná-las
comercializáveis, úteis e favoráveis ao interesse público.

4 VIGÊNCIA DAS PATENTES


Patente de Invenção - 20 anos;



Modelo de Utilidade - 15 anos.
Contados a partir da data do depósito do Pedido de Patente ou de Modelo de Utilidade
– Art. 40 da LPI. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
De acordo com o parágrafo único o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez)
anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade,
a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por
motivo de força maior.
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5 O QUE PODE SER PATENTEÁVEL?

De acordo com a convenção internacional, pode-se obter patentes para quaisquer
invenções, sejam de processos ou de produtos, de qualquer área da tecnologia. Um composto
químico pode ser patenteado. Uma máquina, é claro, pode ser patenteada. Os processos de
fabricação de objetos podem ser patenteados. Objetos com melhoria funcional no seu uso ou
fabricação podem ser patenteados como modelo de utilidade no Brasil.
Entretanto, de acordo com a legislação de cada país, existem objetos que não podem
ser patenteados, e são excluídos do escopo de patenteabilidade. O genoma humano, por
exemplo, não pode ser patenteado. Os materiais já existentes na natureza, com muito poucas
exceções, não podem ser patenteados. Uma máquina de moto-contínuo, que desafiaria todas
as leis da natureza, não pode ser patenteada, a menos que seja provado que funciona.
Então, certamente, nesse caso, teriam de ser descartados os antigos preceitos, pois
algo de novo teria sido criado. É importante lembrar que toda invenção pode ser registrada
desde que atenda aos requisitos previstos na lei. Algumas invenções podem ser excluídas do
escopo de patenteabilidade por razões morais ou de segurança nacional.
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Modelo de Utilidade X Desenho Industrial
O modelo de utilidade não deve ser confundido com o registro de desenho industrial. O
registro de desenho industrial, já abordado em outro módulo do curso, é a forma plástica
ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial
difere da patente de MU, principalmente, porque se refere à aparência do objeto, que não é
determinada pela necessidade técnica ou funcional. O desenho industrial protege a forma
externa do objeto, e não sua função prática.

Figura 3. Evolução dos computadores de mesa da Apple

Fonte: Adaptado por Jaqueline Nascimento (2020).
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6 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Uma Invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos
básicos que são: Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial. Um Modelo de
Utilidade, por exemplo, é patenteável quando o objeto de uso prático ou só parte dele atende
aos requisitos de novidade.

PATENTE DE INVENÇÃO

MODELO DE UTILIDADE

Novidade

Nova forma ou disposição

Atividade inventiva

Ato inventivo

Aplicação Industrial

Melhoria Funcional

Suficiência Descritiva

Aplicação Industrial
Suficiência Descritiva
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7 ELABORAÇÃO DE UM PEDIDO DE PATENTE OU
CERTIFICADO DE ADIÇÃO

7.1 - CONTEÚDO TÉCNICO

De acordo com Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
I.
II.

Relatório descritivo;
Reivindicações (quadro reivindicatório);

III.

Desenhos, se for o caso; e

IV.

Resumo.

V.

Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
As informações básicas para elaboração do Pedido de Patente ou Certificado de

Adição constam a seguir, devendo ser consultados as Instruções Normativas 30/2013 e
31/2013, que dispõe sobre a aplicação da LPI em relação às patentes e aos certificados de
adição, e os demais normativos vigentes no INPI.

I-

RELATÓRIO DESCRITIVO

O relatório descritivo de um Pedido de Patente ou Certificado de Adição deve ter
suficiência descritiva, o que quer dizer que deve conter todos os detalhes que permitam um
técnico da área reproduzir o objeto e deve indicar, quando for o caso, a melhor forma de
execução (Art. 24 da LPI).
Deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o
setor técnico a que se destina. Além disso, o relatório deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito
técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação ao estado da técnica. A Invenção e
o Modelo de Utilidade devem ser descritos de forma a permitir que um técnico no assunto possa
reproduzi-los.
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O relatório descritivo de um Pedido de Patente de Modelo de Utilidade deverá
evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma
e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada.
Como sugestão as seguintes etapas devem ser seguidas:
• Iniciar com o título (não pode ser uma marca ou nome de fantasia; O título do pedido deve
definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo
para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de sequências, se houver;
• Referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira
que constituam um só conceito inventivo;
• Descrever a finalidade, aplicação e campo técnico de utilização da invenção;
• Comparar a matéria objeto de proteção com o estado da técnica, ressaltando suas vantagens
e o problema que vem solucionar;
• Relacionar os desenhos apresentados, numerando-os consecutivamente e descrevendo o seu
significado, por exemplo:
Fig. 1 - representa uma vista frontal do objeto,
Fig. 2 - representa uma perspectiva do objeto, etc.
• Descrever pormenorizadamente o objeto do pedido de patente, de acordo com os desenhos
apresentados, reportando-se às referências numéricas de cada parte do desenho.
A dificuldade nessa etapa é adequar a descrição da invenção ao “Estado da Técnica”.
Aqui pode ser necessário promover alterações na invenção e na redação em razão de
similaridades com outras patentes ou pedidos encontrados durante a fase de pesquisa.
Nessa situação, a descrição deve ser feita de forma estratégica e com objetivos bem
definidos, sendo possível, dependendo da situação, ser mais interessante descrever a
invenção de forma vaga, sem muita minúcia.
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II REIVINDICAÇÕES

A redação das reivindicações é da maior importância na elaboração de um pedido
de patente. A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das
reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, ou seja, as
reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido (Art. 41 da LPI). Desta
maneira, as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando
as particularidades do pedido, e definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da
proteção, evitando expressões que acarretem em indefinições (Art. 25 da LPI).
- Formulação das Reivindicações
As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte deste,
enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, e, obrigatoriamente, conter uma
única expressão "caracterizado por".
As reivindicações são classificadas como independentes e dependentes.
- Reivindicações independentes - são aquelas que, mantida a unidade de invenção - ou
técnico-funcional e corporal do objeto (no caso de Modelo de Utilidade) - visam a proteção
de características técnicas essenciais e específicas da invenção, ou do modelo de utilidade,
em seu conceito integral. As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou
mais reivindicações dependentes.
- Reivindicações dependentes - são aquelas que, mantidas a unidade de invenção, ou técnicofuncional e corporal, incluem características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es), e
definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma
indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões).
As reivindicações devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a
expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais a
definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. No pedido de
patente de invenção, após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as
características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos
explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. No caso de um pedido de patente de modelo
de utilidade, após a expressão "caracterizado por" devem ser definidos todos os elementos
12

que o constituem, bem como os seus posicionamentos e interconexões em relação ao
conjunto.
No pedido de Patente de Modelo de Utilidade, o conjunto de disposição e forma
responsável pela melhor utilização do objeto deverá estar integralmente caracterizado em
uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir elementos
complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em reivindicações
dependentes, definidos na reivindicação principal e que não alterem a unidade do modelo e
seu funcionamento. Caso o modelo seja uma estrutura planificada definida na reivindicação
principal, admite-se uma reivindicação dependente descrevendo a forma tridimensional
secundária do objeto decorrente daquela estrutura planificada.
No pedido de Patente de Invenção, o quadro reivindicatório pode ser composto por
mais de uma reivindicação independente, uma vez que, neste caso, as reivindicações podem
ser enquadradas em uma ou várias categorias, como por exemplo: produto e processo;
processo e aparelho; etc... Elas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo e
arranjadas da maneira mais prática possível, sendo admitidas mais de uma reivindicação
independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de
características alternativas e essenciais à realização da invenção.
As reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias
seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar
sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por
exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo
para a obtenção do produto definido na reivindicação...".
Em resumo:
-As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte do título
correspondente à sua respectiva categoria e, em seguida, conter, obrigatoriamente, uma única
expressão "caracterizado por", definindo após a mesma as características técnicas a serem
protegidas, devidamente fundamentadas e harmonizadas com o relatório descritivo.
- As reivindicações não podem conter textos do tipo "como descrito no relatório descritivo"
ou "como representado pelos desenhos" nem textos explicativos com relação ao
funcionamento, vantagens ou uso do objeto.
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- No caso do pedido conter desenhos, deve-se citar nas reivindicações os respectivos sinais
de referência, entre parênteses, visando facilitar a compreensão do examinador do pedido.
- A reivindicação deve ser escrita de modo afirmativo, sem expressões do tipo "...
caracterizado por não possuir ... ", nem descrição de vantagens ou formas de utilizar.
- Cada reivindicação deverá ser em texto CONTÍNUO, SEM PONTO PARÁGRAFO.
Utilizar somente (,) ou (;) no texto, terminando-se então com o ponto final.
- No caso de Patente de Modelo de Utilidade, o objeto deverá estar integralmente
caracterizado em uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir
elementos complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em
reivindicações dependentes, definidos na reivindicação principal. Uma descrição precisa
permite a proteção de aspectos relevantes da patente que, apesar de não serem o ponto
principal dela, poderão ser usados para outros produtos. Ou seja, pode garantir ganhos
financeiros com invenções futuras que utilizem a tecnologia protegida.

III DESENHOS

Os desenhos deverão ser apresentados com clareza, em traços firmes, uniformes, em
tinta indelével e, serão tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão do objeto da
patente, sendo numerados consecutivamente. Cada parte, peça ou elemento do desenho,
deverá conter referências numéricas, as quais deverão ser descritas no relatório descritivo,
bem como nas reivindicações. Nos pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade é
imprescindível apresentar um ou mais desenhos, uma vez que a leitura do quadro
reivindicatório é sempre associada a eles, tendo em vista que se referem especificamente a
objetos tridimensionais.
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IV RESUMO

Descrição sumária do objeto do pedido de patente devendo ser iniciado pelo título,
ressaltando de forma clara a matéria objeto de proteção, contendo entre cinquenta (50) e 20
duzentas (200) palavras, e no máximo 25 linhas de texto. Deve englobar as características
técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade
principal facilitar a busca do pesquisador nos Bancos de Patentes.

V COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO
DEPÓSITO.

Pessoa física ou jurídica deve fazer o pagamento obrigatório da GRU de acordo com
a Tabela de Restituição do INPI.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE 1

Art. 29 O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem
expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como "novo", "melhor",
"original" e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o
requerimento, o relatório descritivo e o resumo.
Art. 30 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem
ser apresentados em 1 (uma) via, para uso do INPI, sendo facultada a apresentação de mais
uma via, no máximo, para restituição ao depositante.
Art. 31 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com
caracteres de, no mínimo, 2,1 mm de altura (corpo 12) e entrelinha de 1 ½, justificados ou
alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta, indelével, sendo

IN 31/2013 do INPI. Disponível em: < https://www.itp.org.br/uploads/2018/07/19/agitec/Instru____o-Normativa-0312013.pdf>.
1
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permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam
manuscritas ou desenhadas.
Art. 32 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo não
podem conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas ou rubricas, sinais
ou indicações de qualquer natureza estranhos ao pedido, devendo ser apresentados em papel
formato A4 (210 mm x 297 mm), flexível, resistente, branco, liso, não brilhante, não
transparente, utilizado somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado.
Art. 33 Todos os documentos básicos do pedido, a saber relatório descritivo, as
reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados de maneira que
possibilite sua reprodução.
Art. 34 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter quaisquer
representações gráficas, tais como desenhos, fotografias ou gráficos.
Art. 35 O relatório descritivo, os desenhos e o resumo podem conter tabelas, não sendo
permitida a sua inclusão nas reivindicações.
Art. 36 Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em nova
folha com numeração independente.
Art. 37 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando
inseridas no texto, devem ser identificadas.
Art. 38 Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas brasileiras
para desenho técnico.
Art. 39 As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações, aos desenhos e ao
resumo deverão: I. ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, indicando o
número da página e o número total de páginas (de cada uma destas partes), como p. ex. 1/3 ,
1 de 3, 1-3, etc.; II. excepcionalmente, nos caso onde uma modificação no relatório descritivo
seja necessária e tal alteração implicar em substancial rearranjo das demais folhas que o
compõem, poderão ser aceitas folhas de substituição com numeração híbrida, isto é, formada
por algarismos arábicos e letras, devidamente vinculadas com a folha precedente e com a
posterior, devendo haver clara indicação da seqüência, em todas as folhas com numeração
híbrida e na imediatamente anterior, por meio de uma nota no rodapé destas folhas, nos
seguintes termos: (na folha 4) -"segue-se folha 4a", (na folha 4a) - "segue-se folha 4b", (na
folha 4b) - "segue-se folha 5";
16

Art. 40 Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração
sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por
exemplo [003], 015, etc..
Art. 41 A Listagem de Sequências deverá ser apresentada ao INPI de acordo com as
Resoluções em vigor.

8 COMO É FEITO O DEPÓSITO NO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA?
O depósito do registro de marca é feito mediante encaminhamento de processo via
SUAP a Agência IFMA de Inovação (AGIFMA), setor responsável pelo registro e gestão das
propriedades intelectuais provenientes dos servidores do IFMA (patentes, marcas, registro
de programas de computador, etc.), e logo após é enviado ao INPI, através de peticionamento
eletrônico pelo site do INPI (www.inpi.gov.br).

9 ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PATENTE

O depósito do registro de patente é feito mediante encaminhamento de processo via
SUAP a Agência IFMA de Inovação (AGIFMA), setor responsável pelo registro e gestão das
propriedades intelectuais provenientes dos servidores do IFMA (patentes, marcas, registro
de programas de computador, etc.), e logo após é enviado ao INPI, através de peticionamento
eletrônico pelo site do INPI (www.inpi.gov.br).
O processo funciona de acordo com o fluxograma (Figura 4) a seguir:
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Figura 4: Processo para depósito de patentes no IFMA

Fonte: AGIFMA
O primeiro passo é o envio dos formulários de requerimento da invenção por parte
do pesquisador via e-mail (inovacao.prpgi@ifma.edu.br) e processo físico protocolado para
a AGIFMA. Em seguida, a equipe da AGIFMA fará a análise preliminar e a busca de
anterioridade para avaliar a veracidade da invenção nos bancos de dados de patentes. Caso,
não seja encontrado nenhum resultado o processo terá continuidade para a Redação da
patente.
Nota: Se houver co-titularidade, é obrigatório a elaboração de um “Acordo de
Propriedade Intelectual” entre as instituições envolvidas a fim de fixar todas as propostas
de cada parte envolvida com o auxílio da Procuradoria jurídica do IFMA.
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Ao início do processo, a AGIFMA atuará na devida Redação e adequação da patente
junto ao inventor. Em seguida, solicita-se o pagamento da GRU de depósito para
Departamento de Orçamentos e Finanças (DEOF). Finalizada a redação e o pagamento, é
protocolado o pedido da patente no Sistema E- patentes do INPI. Para controle do processo
é encaminhado ao inventor o protocolo gerado para conhecimento.
Figura 5 - Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

Fonte: Adaptado Curso DL 101P BR (2020)
Uma vez elaborados os documentos, o depositante fará a entrega (depósito) pelo
sistema e-Patentes/Depósito (e-Patentes).
O pedido de patente será, então, mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses (Art. 30
da LPI), contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Findo este prazo o pedido
será publicado e a notificação de sua publicação ocorrerá na RPI (Revista da Propriedade
Industrial, semanal, publicada na página do INPI), à exceção da patente de interesse da defesa
nacional (Art. 75 da LPI), que será processada em sigilo. Essa publicação pode ser antecipada
a requerimento do depositante, entretanto, isso não acelera o exame técnico. Após a
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publicação do pedido de patente e até o final do exame técnico, interessados poderão
apresentar documentos e informações para subsidiar o exame técnico (Art. 31 da LPI).
O pedido de exame da patente (Art. 33 da LPI) deverá ser requerido pelo depositante
ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena
do arquivamento do pedido.
O exame técnico irá aferir as condições de patenteabilidade do pedido, bem como a
suficiência descritiva, além de outras irregularidades, sendo emitido um parecer que poderá
ser pela não patenteabilidade (despacho 7.1) ou a formulação de exigências (despacho 6.1).
O depositante será intimado a manifestar-se no prazo de 90 dias (Art. 36 da LPI). Não
respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (Art. 36 §1º da LPI). Não
respondido o parecer de não patenteabilidade, o pedido será indeferido. Havendo
resposta/manifestação ao parecer, dar-se-á prosseguimento ao exame (Art. 36 §2º da LPI).
Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
patente (Art. 37 da LPI). No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispõe de 60 dias
para iniciar um procedimento administrativo de recurso (Art. 212 da LPI). No caso de
deferimento da patente, terceiros dispõem de um prazo de 06 (seis) meses para iniciar um
procedimento administrativo de nulidade (Art. 51 da LPI). Ultrapassados tais prazos, a
decisão do INPI somente poderá ser contestada judicialmente.
A patente será concedida depois de deferido o pedido de patente (Art. 38 da LPI) e
comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta
patente. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de
retribuição anual (Art. 84 da LPI), a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A
falta de pagamento da retribuição anual acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção
da patente (Art. 86 da LPI).
Após a notificação de arquivamento, desde que não definitiva, o depositante ou titular
poderá requerer a restauração (Art. 87 da LPI), dentro do prazo de 03 meses, mediante
pagamento de retribuição específica. Os valores das retribuições encontram-se disponíveis
no Portal do INPI / Acesso Rápido/Consulte as taxas. Cabe salientar que os atos previstos na
LPI podem ser praticados pelas partes ou por seus procuradores (Art. 216 da LPI), entretanto,
a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Brasil (Art. 217 da LPI).
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10 OBRIGAÇÕES DO TITULAR DA PATENTE
10.1 PAGAMENTO DE ANUIDADES
Anuidade é a retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente e de certificado
de adição de invenção, bem como as patentes e certificados de adição de invenção já
concedidos, com o objetivo de:
ཙ Assegurar o andamento do pedido de patente ou de certificado de adição de invenção
enquanto a patente ou o certificado não forem concedidos, ou seja, ao longo do
período de tramitação do processo;
ཙ Assegurar a manutenção dos direitos conferidos após a concessão da patente ou do
certificado de adição de invenção.

ཙ Estão sujeitos ao pagamento de anuidades todos os pedidos em andamento e todas as
patentes e certificados de adição de invenção em vigor.

Exemplo:

A. Pagamento das Anuidades deverá ser efetuado a partir do 24°(vigésimo quarto) mês a
contar da data do depósito. Obs: É chamada de terceira anuidade, pois é devida no início do
terceiro ano.
B. Nos 03 (três) meses subsequentes a cada período anual do depósito, isto é, no prazo
ordinário, a retribuição poderá ser paga sem acréscimo.
C. Dentro do prazo extraordinário, isto é, nos 06 (seis) meses subsequentes ao fim do prazo
ordinário, a retribuição será paga com acréscimo.
Observações:
A Resolução PR nº 113/2013 normatiza os procedimentos relativos ao pagamento de
anuidade e à restauração de pedidos de patente e de patentes que tenham sido arquivados
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caso o pagamento não seja realizado. Não realizado o pagamento, o pedido ou patente será
arquivado (Art. 86 da LPI). O titular poderá requerer a restauração do pedido ou patente no
prazo de 03 meses a contar da data da publicação do arquivamento na RPI, devendo para
tanto comprovar junto ao INPI o pagamento da anuidade e da retribuição de restauração. A
não solicitação da restauração levará ao arquivamento definitivo. O pagamento de anuidade
não necessita de petição, porém, em caso de publicação de exigências para comprovação ou
complementação do pagamento de anuidades, bem como nos casos de pagamento de
restauração e das anuidades em atraso correspondentes (tenha o arquivamento sido publicado
ou não), deve-se protocolizar petição junto ao INPI na qual constem todos os comprovantes
de pagamento das retribuições devidas.

10.2 PEDIDO DE EXAME TÉCNICO
O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo usuário ou por qualquer
interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento
do pedido (Art. 33 da LPI). Notificado o arquivamento na RPI (código de despacho 11.1), o
requerente terá prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a taxa de desarquivamento, juntamente
com o requerimento do pedido de exame, sob pena de arquivamento definitivo (código de
despacho 11.1.1). O desarquivamento deverá ser solicitado através do formulário “Petição
Relacionada com Pedido (ou Certificado de Adição ou Patente)”.
Caso não seja requerido o desarquivamento, a matéria objeto de proteção do pedido
de patente ficará disponibilizada ao público (domínio público).
Observações:
ཙ O requerente deverá ficar alerta sobre as disposições do Art. 32 da LPI sobre
alterações na matéria inicialmente revelada no pedido (consultar Resolução PR Nº
93/2013).
ཙ Pode ser requerido o Exame Prioritário de pedidos de patente pelo próprio depositante
e por terceiros, acompanhado de documentos que justifiquem o requerimento, ou
realizado de ofício.
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10.3 ACOMPANHAMENTO DO EXAME TÉCNICO
O acompanhamento do exame técnico dos pedidos de patente pode ser feito na RPI,
ou pelo Acesso Rápido / Serviços / Patentes / Custos e Pagamento / Tabela de Retribuições
dos Serviços de Patentes.
Os pareceres de exame técnico, gerados de acordo com o Art. 35 da LPI, estão
disponíveis gratuitamente no portal na forma de arquivos com extensão PDF e certificação
digital, assim como os documentos de anterioridade citados.

10.4 PAGAMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA-PATENTE
O depositante do pedido e/ou titular da patente terá prazo de 60 dias (prazo ordinário)
a partir da publicação do deferimento na RPI (código de despacho 9.1) para comprovar o
pagamento da retribuição referente à expedição da carta-patente. O referido pagamento
poderá também ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias (prazo extraordinário) a contar após
o fim do prazo anterior, mediante quitação de retribuição específica, comprovando junto ao
INPI (vide Resolução PR nº 72/2013), sob pena de arquivamento definitivo do pedido
(código de despacho 11.4). Não é necessário peticionar o pedido de expedição da CartaPatente.
Importante: A Resolução PR nº 13/2013 disciplina a entrega da Carta-Patente somente em
formato eletrônico e dá outras providências.

10.5 EXPLORAÇÃO EFETIVA DE PATENTE
Dentro do prazo de 3 (três) anos, depois de concedida a Patente, o titular deverá iniciar
a exploração ou comercialização do produto. Se não o fizer, para não perder seus direitos, ele
terá que conceder uma "licença de exploração a qualquer pessoa ou empresa que estiver
interessada" (licença compulsória – vide Seção III da LPI, Art. 68 § 5º). A patente poderá
caducar por falta de exploração se, decorridos 2 (dois) anos da primeira licença compulsória,
o desuso não for justificado (vide Capítulo XI da LPI, Art. 80).
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ANEXO
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MODELO DE REDAÇÃO DE PATENTE *2
“COLETOR DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA”
[001] A presente invenção trata de um coletor de energia solar com aplicação na área
de dispositivos para gerar calor por meio da energia solar visando proporcionar maior
aquecimento com menor consumo de energia elétrica.
[002] Atualmente, os coletores de energia solar existentes, que conjugam em um só
elemento as funções de coletar e armazenar a energia do sol, são compostos basicamente de
uma caixa isolada termicamente do meio ambiente fechada em sua parte superior por duas
lâminas paralelas transparentes, provida de um sistema manual de enchimento, como visto
na patente WOxxxxxxxx ou de um sistema automático elétrico de enchimento, mostrado na
patente BRxxxxxxxxx.
[003] É sabido que o correto funcionamento destes coletores exige a operação com
um nível de água considerado ideal. No primeiro caso há o inconveniente de ter que se
completar o nível de água manualmente. No segundo caso, há o inconveniente de se utilizar
energia elétrica para acionar o sistema automático.
[004] Com o intuito de solucionar tais problemas desenvolveu-se a presente invenção,
através do qual o nível da água é completado por um processo mecânico automático, sem
despender energia elétrica, proporcionando, assim, um maior grau de eficiência em termos
de armazenar a energia do sol absorvida pela água. Tal processo é conseguido uma vez que
o sistema proposto possui as duas lâminas paralelas transparentes formando um ângulo fixo
de 5º com a horizontal. Tal disposição permite a maior passagem dos raios solares incidentes
e menor reflexão destes para o exterior, o que resulta no aquecimento da água a temperaturas
superiores 55ºC.
[005] A invenção poderá ser melhor compreendida através da seguinte descrição
detalhada, em consonância com as figuras em anexo, onde:
[006] A FIGURA 1 representa uma vista de topo do coletor;
[007] A FIGURA 2 representa uma vista longitudinal, em corte, do coletor;
[008] A FIGURA 3 representa uma vista transversal, em corte, coletor.
[009] Com referência a estas figuras, pode-se observar a caixa (9) com isolante
2

Documento disponibilizado no curso presencial do INPI, analista Armando de Oliveira Mendes
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térmico (10), dotada de tubulação de consumo de água quente (8), conectado a uma bóia (2)
que limita o nível máximo da água (7), e um anteparo (6)

que divide o interior da caixa em

dois compartimentos (A e B).
[010] A caixa (9) é fechada por duas lâminas transparentes (11) cujo ângulo com a
horizontal é fixo e igual a 5º, a fim de estabelecer uma maior concentração de raios incidentes
no interior da caixa e sem, no entanto, ocorrer uma maior reflexão desses raios para o exterior,
estabelecendo, assim, um mínimo de perda com maior absorção de calor.
[011] A caixa (9) conjuga as funções de coletar e armazenar a energia do sol, sendo
que, para uma maior eficiência operacional, pode-se instalar o termostato (3), interligado à
resistência elétrica (4) para aquecer a água em casos de ausência de sol por períodos
prolongados.
[012] O coletor permite, ainda, uma conjugação com o sistema convencional de
aquecimento de água já existente no local, do tipo “BOILER”, não necessitando instalar-se
na caixa (9) o termostato (3) e a resistência elétrica (4).
[013] A instalação do coletor pode ser feita de três maneiras. A primeira, apoiandose simplesmente sobre a laje de cobertura da resistência. A segunda, apoiando-se
simplesmente sobre a caixa de água externa da resistência. A terceira, embutindo-se no
telhado da residência. Com referência à instalação hidráulica, esta deve ser feita sem maiores
especificações.
[014] O funcionamento do coletor consiste em introduzir água fria na caixa (9) por
meio da tubulação (1) até que a bóia (2) interrompa o fluxo de água, momento em que é
atingido o nível máximo de água (7), regulado para entreabrir o anteparo (6) em um
centímetro. Devido ao efeito estufa, a temperatura da água em dias de calor intenso chega
aos 80ºC.
[015] A água quente é consumida através da tubulação (8). No instante em que o nível
da água começa a diminuir, a bóia (2) abre o fluxo de água fria que entra pelo fundo do
compartimento (A) pela tubulação (5). A água fria vai se depositanto no fundo deste
compartimento ao mesmo tempo em que empurra, para cima, a água quente, que, por sua vez
é introduzida no comparimento (B) pela borda do anteparo (6), retardando-se, desta maneira,
o acionamento da resistência elétrica (4) que é comandada pelo termostato (3), regulado para
55º, tão logo haja consumo de água quente na tubulação (8).
[016] A entrada da água quente na tubulação (8) dá-se pelo orifício (12), a um nível
acima do fundo da caixa (9), para retardar ao máximo a entrada de água fria por este local.
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REIVINDICAÇÕES
1. “Coletor de energia solar para aquecimento de água” constituído de uma caixa
(9) com isolante térmico (10), dotada de tubulação de água aquecida (8) e
tubulação de entrada de água fria (1), com bóia (2) e anteparo (6) caracterizado
por a dita caixa (9) ser fechada em sua parte superior por duas lâminas paralelas
transparentes (11) que formam com a horizontal um ângulo fixo igual a 5º.
2. “Coletor de energia solar para aquecimento de água” de acordo com a
reivindicação 1, caracterizado por a caixa (9) ser dotada de termostato (3)
integrado a resistência elétrica (4).

RESUMO
“COLETOR DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA”
A presente invenção conjuga as funções de coletar a energia do sol e armazenar a
água aquecida, proporcionando assim menor consumo de energia elétrica e menor custo final
do produto final.
O dito coletor é constituído por uma caixa (9) que é fechada por duas lâminas
transparentes (11) cujo ângulo com a horizontal é fixo e igual a 5º, a fim de estabelecer uma
maior concentração de raios incidentes no interior da caixa e sem, no entanto, ocorrer uma
maior reflexão desses raios para o exterior, estabelecendo, assim, um mínimo de perda com
maior absorção de calor.
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DÚVIDAS FREQUENTES
1. Como proteger uma invenção ou criação industrializável?

Deve-se procurar o INPI para proteger o invento. A Patente e o Certificado de Adição
de Invenção são instrumentos corretos para isso. É necessário depositar um pedido no INPI,
o qual, depois de devidamente analisado por um Examinador de Patentes, poderá se tornar
uma Patente ou um Certificado de Adição, com validade em todo território nacional.

2. O que é uma Patente?

É um título de propriedade temporário outorgado pelo estado, por força da lei, ao
titular /inventor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que excluam terceiros,
sem prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação,
comercialização, importação, uso, etc.

3. Quais os tipos ou modalidades de Patente?

Em função das diferenças existentes entre as patentes, elas poderão se enquadrar nas
seguintes naturezas ou modalidades: Patente de Invenção (antigo PI) - Concepção resultante
da capacidade de criação do homem que represente uma solução para um problema técnico
dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. A invenção deve
atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Modelo de
Utilidade (antigo MU) – Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação
industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Existe também o Certificado de Adição
de Invenção (antigo C1, C2, etc), que consiste em um aperfeiçoamento ou desenvolvimento
introduzido no objeto da invenção mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a
matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Sua vigência é a mesma da Patente de
Invenção.
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4. O que é Patenteável?

É patenteável a matéria que não incida nas proibições legais e que atender aos
requisitos legais dos Artigos 8º, 9º, 11, 13, 14 e 15 e as condições dispostas nos artigos 24 e
25 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96 – LPI. A Invenção deve ser provida de
novidade, utilização industrial, atividade inventiva, o Modelo de Utilidade deve ser provido
de novidade, utilização industrial, ato inventivo e ambos devem descrever clara e
suficientemente o objeto do pedido e ter reivindicações fundamentadas no relatório
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso
a matéria objeto de proteção. A proteção do Modelo de Utilidade só pode ser concedida a um
objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição (estando os processos
excluídos) envolvendo ato inventivo (não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da
técnica), analisada por um técnico no assunto, resultando em melhoria funcional no seu uso
ou fabricação, sendo os desenhos obrigatórios.

5. O que não é patenteável?

A matéria enquadrada no Art. 18 da LPI, a saber: toda invenção contrária a moral,
bons costumes, segurança, ordem pública, matérias relativas à transformação do núcleo
atômico e todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos. Além
disso, de acordo com o Art. 10 da LPI várias matérias não são consideradas nem Invenção
nem Modelo de Utilidade (deve-se analisar atentamente todo teor do artigo mencionado).
Como exemplo, podemos citar: planos comerciais, planos de assistência médica, de seguros,
esquemas de descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura,
obras de arte, músicas, livros e filmes, assim como apresentação de informações, tais como
cartazes ou etiquetas com o retrato do dono. Tampouco é possível conceder patentes para
ideias abstratas e inventos que não possam ser industrializados. Algumas destas criações
podem ser protegidas pelo Direito Autoral, que nada tem a ver com o INPI. No caso de sua
criação ser protegida pelo Direito Autoral, existem diversos órgãos responsáveis pelo seu
Registro, tais como a Secretaria de Educação (no Rio de Janeiro fica na Rua da Imprensa, nº
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16/12º andar, telefone (021) 2220-0039 - nos fundos da Biblioteca Nacional), o CREA ou a
própria Biblioteca Nacional. Em alguns casos pode-se recorrer a um cartório de títulos.

6. Posso patentear um programa de computador?

Um programa de computador enquadra-se em matéria que não é considerada
invenção (Art.10) e, embora seja protegido pelo Direito Autoral, o INPI é o órgão responsável
pelo Registro do Programa de Computador, conferindo segurança jurídica aos negócios
(consultar no portal do INPI “Programa de Computador”). Um programa de computador é
considerado patente somente quando “embarcado” em determinado equipamento e sua
vigência é a mesma patente.

7. É necessário fazer uma pesquisa para saber se o invento já existe?

Antes de depositar o pedido de Patente, é altamente recomendável que seja feita uma
busca de documentos de anterioridades. Na página inicial do portal do INPI, em ”Informação
Tecnológica”, o usuário pode acessar os links “Busca de Patentes” e “Busca de Patentes
Online”, onde encontrará informações de como fazer uma busca de patentes, podendo ser
orientado presencialmente por pesquisadores da Seção de Orientação e Busca de Patentes
(SEBUS) do Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (CEDIN) do INPI,
localizada à Rua Mayrink Veiga, 9 – 20º andar – Rio de Janeiro, ou por meio do telefone (21)
3037-3343 ou através do e-mail sebus@inpi.gov.br. Estes documentos serão úteis para
distinguir o que já existe (“Estado da Técnica”) do que o usuário inventou (“Escopo da
Invenção”). Estas informações deverão constar do relatório descritivo do Pedido de Patente,
devendo ser bem estudadas e usadas como modelo para escrever o documento de Patente.

8. Onde depositar um pedido?
No INPI, eletronicamente (sistema e-Patentes). No site https://www.gov.br/inpi/pt-br

31

9. Que documentos devem ser apresentados?

Um requerimento do pedido de patente por meio do formulário “Depósito de Pedido
de Patente” acompanhado do conteúdo técnico - relatório descritivo, reivindicações, listagem
de sequências (se for o caso), desenhos (se for o caso), resumo e a guia de recolhimento
(GRU), devidamente paga num banco autorizado. Esta guia é gerada eletronicamente e
acessada através do portal do INPI (www.inpi.gov.br). O INPI tem diversos serviços
realizados via Internet, que dependem da criação de login e senha. Para emitir a guia, o
usuário deve, portanto, efetuar antecipadamente seu cadastro, acessando “e-INPI - Cadastrese aqui!” Na página inicial do portal. Quanto ao conteúdo técnico, o relatório deve descrever
o objeto ou produto ou processo para o qual se requer a proteção. A descrição deve ser feita
de forma a permitir que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a
tecnologia. As reivindicações devem caracterizar as peculiaridades do objeto do pedido para
as quais se requer a proteção legal. São elas que estabelecem e delimitam os direitos da
patente. A listagem de sequencias para pedidos da área biotecnológica, devem ser incluídas
para possibilitar a aferição da suficiência descritiva de que trata o Art. 24 da LPI. Os
desenhos, quando necessários, têm a finalidade de completar a descrição, esclarecendo ou
delimitando o conteúdo da invenção. Finalmente, o resumo deve ser uma descrição clara,
objetiva e sucinta do objeto do pedido de patente.

10. Como elaborar os documentos que integram um pedido de patente?

O INPI expediu as Instruções Normativas 30/2013 (IN 30/13) e 31/2013 (IN
31/2013), disponível no site do INPI, explicando como elaborar os pedidos de Patentes.
Deve-se ler atentamente a IN 30/13 e IN 31/13 antes de começar a redigir o Pedido de Patente
estudando bem os documentos encontrados na busca de anterioridades. Deve-se formular o
pedido nos mesmos moldes, tendo em mente que se deve mencionar no relatório descritivo
a existência dos pedidos anteriores (estado da técnica), brasileiros ou não, assim como
fornecer informações sobre objetos ou processos semelhantes ao do objeto do pedido. Devese compará-los com o objeto, destacando os avanços técnicos introduzidos pela sua Invenção
ou Modelo de Utilidade.
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11. Como deve ser feito o depósito eletrônico do Pedido de Patente?
O depósito eletrônico de documentos de patente no INPI pode ser feito desde
20/03/2013 pelo Sistema e-Patentes/Depósito (e-depósito). Os usuários podem fazer o
download do programa e usá-lo off-line para preenchimento dos formulários de requerimento
e inclusão dos documentos pertinentes (acessar pela Plataforma e-Patentes no portal do INPI,
Módulo 2 do sistema e-Serviços Públicos). Informações sobre o sistema e manuais de uso,
cartilha e apresentações explicativas estão disponíveis on-line. Para enviar eletronicamente
os documentos para o INPI, é necessário, previamente, o credenciamento do certificado
digital no Sistema e-depósito. O usuário precisa ter um dispositivo de certificação digital
(certificado de software, token ou smartcard) para ter condições de assinar eletronicamente
os documentos enviados de acordo com os padrões estabelecidos pela ICP-Brasil20. Tratase de um pré-requisito indispensável para realização do procedimento de depósito eletrônico.
No portal do INPI podem ser encontrados maiores detalhes dos procedimentos necessários,
inclusive links para o ITI (Instituto de Tecnologia da Informação) que é o órgão nacional
responsável pela determinação das autoridades certificadoras da ICP Brasil. Além disso, é
importante atentar para o fato que assinatura digital do documento deve ser feita pelo
responsável legal por ele (depositante ou procurador). O sistema recebe a documentação e
automaticamente emite um recibo ao fim do procedimento, alertando o usuário sobre a
concretização da ação. Um pedido poderá ser recebido provisoriamente, ainda que não atenda
o Art.19 da LPI (Lei da Propriedade Industrial), mas que contiver dados relativos ao objeto,
ao depositante e ao inventor mediante recibo datado, que estabelecerá as exigências, que
deverão ser cumpridas em 30 dias, sob pena de não aceitação do depósito e devolução da
documentação. Não poderá haver acréscimo de matéria sobre o inicialmente depositado (Art.
32 da LPI).

12. Quem pode depositar?

Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha legitimidade para obter a Patente.
O depositante pressuposto legitimado para requerer a Patente; não é necessário apresentar
documento de Cessão, mas ele deve possuí-lo. As condições de titularidade de uma Patente
estão estabelecidas nos Artigos 6º e 7º da LPI.
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13. Como acompanhar o andamento processual de um pedido de patente depositado?

Por meio de consulta na RPI eletrônica ou na Plataforma e-patentes. É facultado o
cadastramento no sistema PUSH, disponível no portal, que não é a informação oficial do
INPI.

14. Qual a duração da patente?
A Patente de Invenção vigorará pelo prazo de 20 anos para invenção (ou, pelo menos,
10 anos a contar da concessão) e modelo de utilidade, 15 anos (ou, pelo menos, 7 anos a
contar da concessão). Logo, uma patente pode ter vigência de mais de 20 anos, inclusive, se
for modelo de utilidade, a depender da data de concessão.

15. Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?

O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem consentimento, de
produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto
obtido diretamente por processo patenteado (capítulo V, Título I da LPI). Terceiros podem
fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).

16. Qual o território de proteção da Patente?

A Patente é válida somente em território nacional (princípio consagrado pela
Convenção da União de Paris - CUP). A existência de Patentes regionais (ex: Patente
Europeia) não constitui exceção ao princípio, pois são resultantes de acordos regionais
específicos.
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17. O que é a CUP?

A Convenção da União de Paris (CUP) concluída em 1883 constituiu o primeiro
marco em nível internacional para a proteção da Propriedade Industrial entre os diversos
países signatários. O Brasil foi um dos 14 primeiros a aderir a essa convenção. Várias foram
as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Em 1990 o Brasil aderiu
integralmente ao texto da Revisão de Estocolmo, última revisão da CUP.

18. Como solicitar proteção de uma invenção em outros países?

Neste caso é preciso depositar um pedido equivalente no país ou região onde se deseja
obter a patente, via CUP (Convenção da União de Paris) ou via PCT ("Patent Cooperation
Treaty" - "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes"). Via CUP, um pedido
correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil pode ser depositado no prazo
de 12 meses, conforme o princípio da prioridade unionista estabelecida pelo Art. 4° dessa
Convenção. Deve ser designado um procurador para representar o depositante em cada um
dos países escolhidos. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do
país/região onde se deseja depositar. O procedimento de depósito em diferentes países pode
ser simplificado, usando o PCT, no qual o INPI atua como escritório receptor. O PCT é um
tratado multilateral que permite requerer a proteção patentária de uma invenção,
simultaneamente, num grande número de países, por intermédio do depósito de um único
Pedido Internacional de Patente (vide portal do INPI, acessando “Patente” – “PCT”).

19. É possível divulgar um invento em feiras, seminários e congresso antes de depositálo?

É preferível sempre depositar antes. Contudo, se houver necessidade da divulgação
anterior e para que a novidade não seja prejudicada existe um Período de Graça (Art. 12 da
LPI), que permite tal divulgação antes de 12 (doze) meses do depósito para as Invenções e
Modelos de Utilidade.
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20. Quais os custos básicos de uma Patente?

Basicamente é o somatório das taxas correspondentes ao Depósito de Pedido de
Patente de Invenção / Modelo de Utilidade, Pagamento das Anuidades, Pedido de Exame e
Expedição de Carta-Patente. OBS: Ver Tabela de Retribuição no portal do INPI. Em caso de
obstáculos processuais como exigências, subsídios ao exame, restaurações etc, novas
retribuições serão acrescidas aos custos da patente.
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