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Propriedade Industrial 

Lei de Propriedade Industrial - Lei 9.279/1996

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial,

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de

utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.
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Patentes
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Patentes
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Inventor oferece à sociedade um novo bem 
(conhecimento)  e divulga  as informações técnicas que 

o permitiram chegar ao objeto

X

A  sociedade  oferece  ao inventor  a exclusividade  de 
exploração  (produção e comercialização)  do objeto  
de sua invenção por um determinado intervalo de 

tempo (20 anos).

Objetivos de uma patente



Descoberta X Invenção

A descoberta é a revelação de algo já existente na natureza. 

A invenção requer a intervenção humana. 
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Patentes
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Objetivos de uma patente

- Contém a informação mais recente em relação a um assunto

- Identificação de tecnologias emergentes, tendências de mercado e

previsão de novos produtos.

- Contém descrição detalhada da tecnologia

Patente como fonte de informação



Qual a 
importância
das 
patentes?



Proteção de 

Investimentos em 

Inovação

Fortalecimento do 

poder de negociação

Atração de 

investidores e Clientes Incentivos Fiscais
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tecnológico e 

econômico do país

Possibilidade de 
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tecnológico
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Patentes
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Aspectos importantes:

• Patente é territorial.

• Exame ocorre individualmente em cada país.

• Não existe patente mundial.



Prazo de vigência

Art. 40. 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.

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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Qual o Direito adquirido?

Art. 42. [...] impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo

patenteado.
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A extensão da proteção é determinada

pelo teor das reivindicações,

interpretadas com base no relatório

descritivo e nos desenhos.
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Requisitos de 
Patenteabilidade

- Não se enquadrar nos itens não patenteáveis

- Aplicação industrial

- Novidade

- Atividade inventiva
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• Suficiência descritiva
- permite a implementação por técnico no assunto,
- possui embasamento teórico
-Relatório descritivo ( informações tecnológicas)



Não se considera PI nem MU (Art. 10-LPI)

I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II — concepções puramente abstratas;

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

educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;



Não se considera PI nem MU

IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e 
científicas ou qualquer criação estética;

V — programas de computador em si;

VI — apresentação de informações;

VII — regras de jogo;



Não se considera PI nem MU

VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais 
biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo 
natural e os processos biológicos naturais.



Não são patenteáveis (Art. 18 – LPI)

I — o que for contrário à moral, aos bons costumes 

e à segurança, à ordem e à saúde públicas

II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, 
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo 
atômico; 

III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 
8º e que não sejam mera descoberta.



Requisitos de 
Patenteabilidade
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Novidade

Aplicação 
industrial

Atividade 
inventiva



Aplicação Industrial

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.
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Requisitos de 
Patenteabilidade
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Novidade

Aplicação 
industrial

Atividade 
inventiva



Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos

quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo

tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido

de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro

meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16

e 17.
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Novidade

Requisitos de 
Patenteabilidade
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Novidade

Requisitos de 
Patenteabilidade

www.i9pi.com.br

Invenção não ter sido evidenciado em nenhum
documento acessível ao público antes da data
de depósito do pedido de patente por
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer
outro meio.

”Algo inédito que não se encontre no estado
da técnica”



O que é Estado da Técnica?
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Exceções ao Estado da Técnica
- Período de Graça

- Divulgação de invenção quando ocorrida durante os 12 meses
que precedem a data de depósito;

- Realizada pelo inventor, pelo INPI (pedido não autorizado pelo
inventor) ou por terceiros, em decorrência de atos realizados
pelo inventor;

- Não é reconhecido por todos os países. 

Atenção: É importante não revelar  dados a pesquisa antes 
do deposito da patente (manter a novidade).
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Requisitos de 
Patenteabilidade
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Novidade

Aplicação 
industrial

Atividade 
inventiva



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.
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Atividade Inventiva

Requisitos de 
Patenteabilidade
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Técnico no assunto

O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano 
da técnica em questão à época do depósito do pedido,  com nível  
técnico-científico,  e/ou  aquele  com conhecimento prático 
operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à 
disposição os meios e a capacidade para trabalho e 
experimentação rotineiros, usuais ao campo

técnico em questão.

(Fonte: Diretriz do INPI)
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• Atos com finalidade experimental, pesquisa, registro (exceção Bolar).

• Produto fabricado de acordo com a patente, desde que obtido
diretamente do titular ou com seu consentimento;

Patente na prática - Letícia Khater Covesi 32

Não se infringe uma patente quando
Art. 43 - LPI



EXEMPLOS DE 
BASES DE DADOS



Google Patents

• https://patents.google.com/

• Pesquisa é feita automaticamente no título, resumo e texto completo. 
• Pesquisa também inclui uma truncagem automática dos termos utilizados. 



Exemplo



ESPACENET (https://worldwide.espacenet.com/)

• Espacenet é o banco de dados de patentes do Escritório de Patentes 
Europeu, European Patentm Office (EPO). 

• Para pesquisa, são aceitos termos somente em inglês, por meio de busca 
rápida, avançada, por número ou por classificação. 

• Os documentos são atualizados semanalmente, e é possível encontrar 
documentos disponíveis a partir de 1836. 

• A base fornece documentos oriundos de  sistemas como EPO, WIPO e 
Patent abstracts of Japan.



Opções de Busca

• Básica “Smart Search”, ex: dipirona x dipyrone

• Busca avançada “Advanced Search” 

• Busca por classificação internacional de 
patentes “Classification Search”,



Busca rápida

-Palavra-chave
-Número da patente

Ex:
Effervescent AND dipyrone
Effervescent AND metamizol



Busca avançada



SITE DO INPI
https://www.gov.br/inpi/pt-br



SITE DO INPI



SITE DO INPI



SITE DO INPI



SITE DO INPI



Fica a dica:
• A busca deve ser feita utilizando diferentes 

estratégias e bases de dados. 
• Podem ser necessárias diversas tentativas para 

alcançar o resultado esperado, utilizando os 
nomes químicos, suas variações e classificações 
de forma iterativa. 

• Limitações: qualquer base de dados trará apenas 
documentos publicados (fase de sigilo, 18 meses).

• Documento publicado (ainda não examinado) 
não necessariamente traz uma inovação.



DESAFIO



Desafio: Busca de anterioridade para seu
projeto de pesquisa

1. Definição do tema (assunto técnico) que será buscado; 

• Detalhes da tecnologia

• Palavras-chaves e sinônimos

2. Escolha das bases de dados; 

3. Definição dos parâmetros (estratégia de busca): escolha de palavras-
chave, definição das classificações; 

4. Levantamento dos documentos; 

5. Análise, sistematização dos documentos e conclusões 
www.i9pi.com.br
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