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1.1. LEI 9.279 E ATO NORMATIVO 127LEI 9.279 E ATO NORMATIVO 127

 LEI ITEM
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES

Art. 1- Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

Art. 2 - 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. 

Art. 3 - Aplica-se também o disposto nesta lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção 
assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a 
reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4 - As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e 
jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 

Art. 5 - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 

Art. 2 Art. 1

Art. 3 Art. 1

Art. 4 Art. 1

Art. 5 Art. 1

Art. 6
Art. 7
AN 1

TITULARIDADE E 
DIREITO À PATENTE 
DO DEPÓSITO MAIS 
ANTIGO

DIVULGAÇÃO DO 
NOME DO INVENTOR

Art. 6 - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a 
propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. 
Parágrafo 1o. - Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 
Parágrafo 2o.- A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo 
cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a 
titularidade. 
Parágrafo 3o.- Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais 
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 LEI ITEM
pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, 
para ressalva dos respectivos direitos. 
Parágrafo 4o.- O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. 

Art. 7 - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o 
direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de 
invenção ou criação. 
Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 
---------
AN 1 - 1.1 A solicitação de não divulgação do nome do inventor, de acordo com o § 4º do art. 6º da LPI, deverá ser 
indicada no requerimento de depósito, devendo ser apresentados, como anexo, em envelope fechado, documento do 
depositante nomeando e qualificando o inventor e a declaração do inventor solicitando a não divulgação de sua 
nomeação. 
AN 1 - 1.1.1 Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referidos acima serão mantidos em envelope 
lacrado. 

AN 1 - 1.2 Solicitada a não divulgação do nome do inventor, o INPI omitirá tal informação nas publicações relativas ao 
processo em questão, bem como nas cópias do processo fornecidas a terceiros. 

AN1 - 1.3 Na hipótese do item 1.1, terceiros com legítimo interesse poderão requerer ao INPI seja informado o nome 
do(s) inventor(es), mediante compromisso, sob as penas da lei de não efetuarem tal divulgação, além do necessário 
para estabelecer e questionar eventual falta de legitimidade. 

Art. 7 Art. 6

Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 18

PATENTEABILIDADE Art. 8 - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

Art. 9 - É patenteável como modelo de utilidade o 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. 

Art. 10: Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
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; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
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 LEI ITEM
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios, 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. 
Art. 18: Não são patenteáveis: 
 - 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; e 
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. 
Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de 
plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma 
característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Art. 9 Art. 8

Art. 10 Art. 8

Art. 11 NOVIDADE DE PI E MU Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
Parágrafo 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. 
Parágrafo 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 subseqüentemente. 
Parágrafo 3o.- O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo 
tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 

Art. 12
AN 2

PERÍODO DE GRAÇA Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando 
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se 
promovida: 
I - pelo inventor; 
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente 
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 LEI ITEM
depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele 
realizados; ou 
III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por 
este realizados. 
Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, 
nas condições estabelecidas em regulamento. 
-------

AN 2 - 2.1 Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando 
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se 
promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça). 

AN 2 - 2.2 O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data 
de ocorrência da divulgação, feita por ele. 

AN 2 - 2.3 O INPI, durante o exame, poderá, quando julgar necessário, formular exigência fundamentada para a 
apresentação, em 60 (sessenta) dias, de provas, que se revistam do requisito de certeza, quanto à sua existência e 
data, bem como da relação de tal divulgação, na forma do art. 12 da LPI. 

Art. 13 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.

Art. 14 ATO INVENTIVO Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de 
maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

Art. 15 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.

Art. 16
AN 3
AN 13

PRIORIDADE 
UNIONISTA

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização 
internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos 
no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
Parágrafo 1o.- A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 
(sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
Parágrafo 2o.- A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, 
título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de 
depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira 
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 LEI ITEM
responsabilidade do depositante. 
Parágrafo 3o.- Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta 
dias) contados do depósito. 
Parágrafo 4o.- Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista 
no parágrafo 2o.deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no 
processamento nacional. 
Parágrafo 5o.- No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será 
suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. 
Parágrafo 6o.- Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da 
entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. 
Parágrafo 7o.- A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. 
Parágrafo 8o.- Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de 
publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 

-------

AN 3 - 3.1 A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo relatório descritivo 
e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado da tradução simples da certidão de depósito ou documento 
equivalente. 

AN 3 - 3.2 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou documento equivalente 
estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido (formulário modelo 1.01 ), poderá ser feita declaração, 
no respectivo formulário de depósito, ou em apartado, até a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos 
efeitos da tradução simples prevista no § 2° do art. 16 da LPI. 

AN 3 - 3.3 Caso a reivindicação de prioridade feita no ato de depósito seja suplementada por outras, conforme § 1º do 
art. 16 da LPI, não será alterado o prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito do pedido (art. 16 da 
LPI), para as respectivas comprovações. 

AN 3 - 3.4 Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no 
Brasil, por cessão de direitos, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão, firmado em data 
anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada 
notarização/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilíngüe. 
AN 3 - 3.4.1 As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela lei do 
país onde houver sido firmado. 
AN 3 - 3.4.2 Presume-se cedido o direito de depósito e o direito de prioridade em caso de pedidos de patente cujo 
depositante seja empregador ou contratante do inventor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal 
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 LEI ITEM
relação e da cessão dos futuros inventos, ou documento equivalente. 

AN 3 - 3.5 A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no art. 16 da LPI acarretará a perda de 
prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI. 

AN 3 - 3.6 O pedido de patente depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, 
assegurará o direito de prioridade (prioridade interna) ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil 
pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano. 
AN 3 - 3.6.1 A reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito através da indicação do número e data do 
pedido anterior. 
AN 3 - 3.6.2 O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado e publicado. 

AN 13 - 13.1 Extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade depositada segundo a Lei nº 5772/71 se, no 
prazo de 12 (doze) meses para privilégio de invenção e 6 (seis) meses para modelo de utilidade, contados da data de 
seu depósito, não for apresentado o pedido de patente. 

Art. 17 PRIORIDADE PARA 
PEDIDO  DEPOSITADO 
POSTERIORMENTE

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem 
reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma 
matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. 
Parágrafo 1o.- A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a 
matéria nova introduzida. 
Parágrafo 2o.- O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 
Parágrafo 3o.- O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação 
de prioridade. 

Art. 18 Art. 10

Art. 19
AN 4
AN 14

ESTRUTURA DO PI Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento;
II - relatório descritivo;
III - reivindicações; 
IV - desenhos, se for o caso; 
V - resumo; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

-------

AN 4 - 4.1 O pedido de patente, que será sempre em idioma português, conterá: 
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 LEI ITEM
(l) Requerimento, através do formulário modelo 1.01; 
(ll) Relatório descritivo, de acordo com as disposições do presente Ato; 
(lll) Reivindicações, de acordo com as disposições do presente Ato; 
(lV) Desenhos, de acordo com as disposições do presente Ato, se for o caso; 
(V) Resumo, de acordo com as disposições do presente Ato; 
(Vl) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito 

AN 4 - 4.2 O pedido de patente poderá ser entregue nas recepções do INPI, ou através de envio postal, com aviso de 
recebimento endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA /SAAPAT (Praça Mauá, 7), com indicação do código DVP 
AN 4 - 4.2.1 Presumir-se-á que os pedidos depositados por via postal terão sido recebidos na data da postagem ou no 
dia útil imediatamente posterior, caso a postagem se dê em sábado, domingo ou feriado e na hora do encerramento das 
atividades da recepção da sede do INPI, no Rio de Janeiro. 

AN 4 - 4.3 O pedido que não atender formalmente às especificações dos itens (I) a (V) acima, mas que contiver dados 
relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descrição e desenhos (obrigatórios no caso de Modelos de 
Utilidade), que permitam a perfeita identificação do objeto, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que 
estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua ciência, na forma do art. 
226 da LPI. 
AN 4 - 4.3.1 Caso o pedido esteja em alfabeto latino e em idioma estrangeiro, deverá também ser apresentada, no 
mesmo prazo do item anterior, a tradução simples de todos os documentos originalmente em idioma estrangeiro. Caso 
essa tradução corresponda ao pedido de patente apresentado de acordo com o item 4.1, poderá o depositante 
substituí-la por declaração correspondente. 
AN 4 - 4.3.2 Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como efetuado na data 
do recibo. 
AN 4 - 4.3.3 A data a ser considerada para efeito de depósito, se for verificado, durante o processamento do pedido, 
que o objeto descrito não corresponde ao texto original, será a do cumprimento de exigência. 
AN 4 - 4.3.4 No caso de não atendimento da exigência, o pedido será devolvido ao depositante ou estará à sua 
disposição em arquivo específico do INPI até condições de posterior devolução. 

AN 4 - 4.4 Efetuado o depósito por via postal, caso tenham sido enviadas vias suplementares, para retorno ao 
depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno das vias suplementares 
pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, 
ficarão tais vias suplementares à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro. 

AN 14 - 14.1 A numeração dos pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade bem como das 
correspondentes patentes, e a do certificado de adição, será constituída por três segmentos e um dígito verificador, a 
saber: 
AN 14 - 14.1.1 Qualificador alfabético: 
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 LEI ITEM
Invenção
PI
Modelo de Utilidade
MU
Certificado de Adição
C, seguida do algarismo correspondente à quantidade de certificados de adição de invenção relativos a uma mesma 
invenção.
AN 14 - 14.1.2 Qualificador numérico - designativo do ano em que foi feito o depósito e, simultaneamente, da natureza 
do privilégio, composto de dois algarismos, onde o segundo algarismo da esquerda para a direita indica o ano da 
década, enquanto o primeiro algarismo da esquerda para a direita indica a natureza do privilégio, de acordo com o 
seguinte código: 
Invenção - algarismo correspondente à década do ano do depósito. 
Modelo de Utilidade - algarismo correspondente à década do ano de depósito menos 2 
Certificado de Adição - corresponde ao da Invenção principal. 
AN 14 - 14.1.3 Quantificador 
Invenção - série numérica crescente, anual, composta de cinco algarismos iniciando-se com 00001. 
Modelo de Utilidade - série numérica crescente, anual, composta de cinco algarismos iniciando-se com 00001. 
Certificado de Adição - corresponde ao da Invenção principal 

AN 14 - 14.2 Continua em vigor a numeração dos privilégios de invenção e de modelo de utilidade, isto é, os números 
dos pedidos em andamento e das patentes de invenção e de modelo de utilidade concedidas não serão alterados. 

Art. 20 EXAME FORMAL 
PRELIMINAR 

Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

ART. 21 ENTREGA DO PEDIDO 
INCOMPLETO

Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao 
depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a 
serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Art. 22 UNIDADE DE 
INVENÇÃO DO PI

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-
relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23 UNIDADE DE 
INVENÇÃO DO MU

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir 
uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a 
unidade técnico-funcional e corporal do objeto.
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 LEI ITEM
Art. 24 
Art. 32

SUFICIÊNCIA 
DESCRITIVA E 
ALTERAÇÕES

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico 
no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
Parágrafo único - No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser 
descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do 
material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o 
requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 25 REIVINDICAÇÕES 
FUNDAMENTADAS NO 
REL. DESCRITIVO

Art. 25 -As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do 
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26
AN 6

DIVISÃO DE PEDIDO Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o 
final do exame, desde que o pedido dividido: 
I - faça referência específica ao pedido original; e 
II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 
Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

---------

AN 6 - 6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame: 
a) a requerimento do depositante; 
b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de 
invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade. 
AN 6 - 6.1.1 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a 
divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo. 
AN 6 - 6.1.2 O depósito do pedido dividido deverá conter: 
a) requerimento através do formulário modelo 1.01, acompanhado da guia de recolhimento respectiva; 
b) os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas neste Ato, 
sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à 
natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos:"Dividido do __________________, 
depositado em ____/ ____/ ____; 
b.1) O relatório descritivo, o resumo e, se for o caso, os desenhos do pedido dividido deverão limitar-se ao conteúdo da 
matéria nele reivindicada, salvo quando necessário à perfeita compreensão da matéria, caso em que poderá incluir 
matéria contida no pedido original; 
c) as guias de recolhimento das retribuições cabíveis de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, 
pedido de exame, etc...), no valor constante da tabela de retribuição vigente na data de sua apresentação; 
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AN 6 - 6.2 O relatório descritivo, os desenhos e o resumo do pedido original, quando for o caso, deverão ser 
correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a 
invenção reivindicada. 

AN 6 - 6.3 Quando as reivindicações do pedido dividido forem resultantes da divisão do quadro reivindicatório do pedido 
original, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria 
reivindicada no pedido dividido. 

AN 6 - 6.4 O pedido dividido será protocolizado após exame formal preliminar, recebendo numeração mecânica de 
acordo com o ano do depósito do pedido que lhe deu origem. 

AN 6 - 6.5 O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o 
número do pedido original e a indicação de ser divisão. 

AN 6 - 6.6 O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original,  
cabendo ao INPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original.. 

Art. 27 PRIORIDADE DO 
PEDIDO DIVIDIDO

Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o 
caso.

Art. 28 PAGAMENTO Art. 28 - Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. 

Art. 29 PEDIDO RETIRADO Art. 29 - O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. 
Parágrafo 1o.- O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do 
depósito ou da prioridade mais antiga. 
Parágrafo 2o.- A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 

Art. 30 SIGILO DO PI Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da 
prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 
Parágrafo 1o.- A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 
Parágrafo 2o.- Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório 
descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. 
Parágrafo 3o.- No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com 
a publicação de que trata este artigo. 
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Art. 31 
AN 7.2

SUBSÍDIOS PARA 
EXAME TÉCNICO

Art. 31 - Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de 
documentos e informações para subsidiarem o exame. 
Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido. 

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob 
pena de arquivamento do pedido: 
I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros 
países, quando houver reivindicação de prioridade; 
II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e 
III - tradução simples do documento hábil referido no Parágrafo 2o.do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela 
declaração prevista no Parágrafo 5o.do mesmo artigo.

--------

AN 7.2 SUBSÍDIOS Os documentos apresentados por terceiros, a título de subsídios, serão tidos como se fossem 
referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, 
para conhecimento e manifestação do depositante.

Art. 32 Art. 24 

Art. 33 PEDIDO DE EXAME Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 
36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. 
Parágrafo único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 
(sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de 
arquivamento definitivo. 

Art. 34 ART. 31

Art. 35
Art. 36
Art. 37
AN 7 

EXAME TÉCNICO Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: 
I - patenteabilidade do pedido; 
II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 
III - reformulação do pedido ou divisão; ou 
IV - exigências técnicas. 

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza 
reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) 
dias. 
Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 
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Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não 
manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

------

AN 7 - 7.1 Durante o exame técnico, poderá ser feita exigência no sentido de que seja apresentada, no prazo de 60 
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido, a tradução simples do relatório descritivo e, se for o caso, das 
reivindicações constantes do documento hábil do país de origem. 
Esta tradução pode ser substituída por uma declaração do depositante de que os documentos constantes do pedido 
estão fielmente contidos no documento de origem. 

AN 7 - 7.2 SUBSÍDIOS 
Art. 31

AN 7 - 7.3 Quando o parecer técnico for pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante, 
desejando alterá-la, deverá fazer menção expressa nesse sentido, na manifestação cabível. 

AN 7 - 7.4 Ao ser aceita a adaptação do pedido à nova natureza, o depositante deverá, no caso em que haja diferença 
em favor do INPI das retribuições cabíveis à natureza adaptada, efetuar o pagamento da diferença devida; na situação 
inversa não caberá devolução, uma vez que o exame foi efetuado na natureza inicialmente requerida. 

AN 7 - 7.5 FINAL DE EXAME 
Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto à 
patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento 
definitivo, o que ocorrer por último. 

Art. 36 Art. 35

Art. 37 Art. 35

Art. 38
Art. 39

CARTA-PATENTE Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição 
correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. 
Parágrafo 1o.- O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados do deferimento. 
Parágrafo 2o.- A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o 
prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, 
sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 
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Parágrafo 3o.- Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o 
disposto no Parágrafo 4o.do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as 
reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. 

Art. 39 Art. 38

Art. 40 VIGÊNCIA DA 
PATENTE

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. 

Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45

DIREITOS 
CONFERIDOS PELA 
PATENTE

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com 
base no relatório descritivo e nos desenhos. 

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de 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. 
Parágrafo 1o.- Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros 
pratiquem os atos referidos neste artigo. 
Parágrafo 2o.- Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou 
proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de 
fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica: 
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não 
acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas; 
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional 
habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno 
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; 
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto 
patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e 
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VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou 
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou 
por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial 
da matéria viva em causa.
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados 
exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de 
comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a 
expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incísio inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001).

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, 
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. 
Parágrafo 1o.- Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente 
à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da 
exploração. 
Parágrafo 2o.- Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo 
único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível 
ao público. 
Parágrafo 3o.- O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à 
concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 

Art. 45 - À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu 
objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 
Parágrafo 1o.- O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, 
ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. 
Parágrafo 2o.- O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto 
da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) 
ano, contado da divulgação. 

Art. 42 Art. 41

Art. 43 Art. 41

Art. 44 Art. 41

Art. 45 Art. 41
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Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57

NULIDADE Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. 

Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de 
as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. 

Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 

Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação 
judicial, a adjudicação da patente. 

Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 
II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; 
III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou 
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. 

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. 
Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o 
titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações , o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 55 - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. 
Parágrafo 1o.- A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 
Parágrafo 2o.- O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos 
os requisitos processuais próprios. 

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá 
no feito. 
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Parágrafo 1o.- O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo 2o.- Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de 
terceiros.

Art. 47 Art. 46

Art. 48 Art. 46

Art. 49 Art. 46

Art. 50 Art. 46

Art. 51 Art. 46

Art. 52 Art. 46

Art. 53 Art. 46

Art. 54 Art. 46

Art. 55 Art. 46

Art. 56 Art. 46

Art. 57 Art. 46

Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 62
Art. 63
Art. 64

CESSÃO E 
LICENSIAMENTO

Art. 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. 

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações: 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
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Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
AN 8

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. 
Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. 

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 
Parágrafo 1o.- A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
Parágrafo 2o.- Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte 
contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. 
Parágrafo 1o.- O INPI promoverá a publicação da oferta. 
Parágrafo 2o.- Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular 
tenha desistido da oferta. 
Parágrafo 3o.- A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. 
Parágrafo 4o.- O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, 
desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. 

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da 
remuneração. 
Parágrafo 1º- Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no Parágrafo 4o.do art. 73. 
Parágrafo 2o.- A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. 

Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a 
concessão da primeira licença, a qualquer título. 

Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início a exploração 
efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não 
forem obedecidas as condições para a exploração. 

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de 
forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão 
administrativa ou judicial. 
Parágrafo 1o.- Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do 
produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, 
quando será admitida a importação; ou 
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II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
Parágrafo 2o.- A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e 
econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao 
mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 
Parágrafo 3o.- No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, 
que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação 
do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
Parágrafo 4o.- No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo 
anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo 
ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
Parágrafo 5o.- A licença compulsória de que trata o Parágrafo 1o. somente será requerida após decorridos 3 (três) anos 
da concessão da patente. 

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
I - justificar o desuso por razões legítimas; 
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. 
Parágrafo 1o.- Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende 
obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 
Parágrafo 2o.- Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do 
produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente do processo. 
Parágrafo 3o.- O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente 
dependente. 

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde 
que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença 
compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 
Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. 

Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. 

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular 
da patente. 
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Parágrafo 1o.- Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) 
dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. 
Parágrafo 2o.- O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá 
juntar documentação que o comprove. 
Parágrafo 3o.- No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular 
da patente comprovar a exploração. 
Parágrafo 4o.- Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, 
que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será 
paga ao titular. 
Parágrafo 5o.- Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, 
prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. 
Parágrafo 6o.- No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em 
conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 
Parágrafo 7o.- Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 
60 (sessenta) dias. 
Parágrafo 8o.- O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 

Art. 74 - Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano 
da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. 
Parágrafo 1o.- O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. 
Parágrafo 2o.- O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
Parágrafo 3o.- Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada 
conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. 

------

AN 8 - 8.1 A patente licenciada em caráter de exclusividade não poderá ser objeto de oferta. 

AN 8 - 8.2 A patente licenciada sem caráter de exclusividade poderá ser objeto de oferta, sem, contudo, o benefício da 
redução das anuidades prevista no art. 66 da LPI. o pode ser oferecido isoladamente. 

AN 8 - 8.4 A patente não licenciada poderá ser objeto de oferta com o benefício da redução das anuidades prevista no 
art. 66 da LPI, nas seguintes condições: 
AN 8 - 8.4.1 O titular solicitará ao INPI que promova a oferta para fins de exploração, indicando todas as condições 
contratuais inerentes, por ex. royalties, prazos, condições de pagamento, escala, disponibilidade de know-how, 
assistência técnica. 
AN 8 - 8.4.2 O INPI, após verificação da situação da patente e das cláusulas e condições impostas, promoverá a 
publicação da oferta, providenciando a redução das anuidades vincendas. 
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AN 8 - 8.4.3 Não estando a patente em condições de oferta, como por ex., sob licença voluntária exclusiva, sob 
argüição de validade ou gravada com ônus, o INPI notificará o titular a respeito. 

AN 8 - 8.5 Da publicação da oferta constará, pelo menos, o número da patente, titular, prazo de sua vigência, título, 
objeto e prazo da licença. 

AN 8 - 8.6 A publicação será promovida pelo menos uma vez por semestre. 

AN 8 - 8.7 O INPI fornecerá, a requerimento de terceiros interessados, cópia na íntegra das condições contratuais 
oferecidas pelo titular, comunicando-lhe o fato. 
AN 8 - 8.7.1 A partir da comunicação ao titular do encaminhamento das condições da oferta a terceiros, o titular deverá, 
no prazo de 60 dias, prorrogáveis até que se completem 180 dias, notificar ao INPI quanto ao desenvolvimento das 
negociações. Na ausência de manifestação do titular, o INPI presumirá que o depositante desistiu da oferta, deixando 
de aplicar a redução da retribuição da anuidade. 

AN 8 - 8.8 Havendo manifestação expressa ao INPI quanto à aceitação dos termos do contrato de licença para 
exploração da patente por terceiros, não mais poderá o titular dela desistir. 
AN 8 - 8.8.1 O INPI comunicará ao titular o aceite, promovendo os atos cabíveis para ultimar o contrato. 

AN 8 - 8.9 Não ocorrendo acordo entre o titular e o licenciado quanto à remuneração cabível, poderá qualquer das 
partes requerer ao INPI o seu arbitramento. 

AN 8 - 8.10 O titular deverá renovar anualmente a solicitação de oferta, ratificando seus termos. 
AN 8 - 8.10.1 Na falta de qualquer manifestação quanto à renovação da oferta, pelo prazo de 2 (dois) anos 
consecutivos, contados da notificação da RPI, presumir-se-á a desistência do titular na oferta, extinguindo-se o 
benefício da redução de anuidade e da possibilidade de sua renovação. 

Art. 59 Art. 58

Art. 60 Art. 58

Art. 61 Art. 58

Art. 62 Art. 58

Art. 63 Art. 58

Art. 64 Art. 58

Art. 65 Art. 58

Art. 66 Art. 58
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Art. 67 Art. 58

Art. 68 Art. 58

Art. 69 Art. 58

Art. 70 Art. 58

Art. 71 Art. 58

Art. 72 Art. 58

Art. 73 Art. 58

Art. 74 Art. 58

Art. 75 SEGURANÇA 
NACIONAL

Art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter 
sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei. 
Parágrafo 1o.- O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 
60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, 
o pedido será processado normalmente. 
Parágrafo 2o.- É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da 
defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. 
Parágrafo 3o.- A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à 
prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do 
depositante ou do titular. 

Art. 76
Art. 77

CERTIFICADO DE 
ADIÇÃO

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição 
específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, 
mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 
Parágrafo 1o.- Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será 
imediatamente publicado. 
Parágrafo 2o.- O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o 
disposto no parágrafo anterior. 
Parágrafo 3o.- O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito 
inventivo. 
Parágrafo 4o.- O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição 
em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das 
retribuições cabíveis. 

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos 
os efeitos legais. Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no 
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certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de 
vigência da patente

Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83

EXTINÇÃO E 
CADUCIDADE DA 
PATENTE

Art. 78 - A patente extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela caducidade; 
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no Parágrafo 2o.do art. 84 e no art. 87; e 
V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 

Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 

Art. 80 - Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 
(dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o 
abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. 
Parágrafo 1o.- A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do 
respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. 
Parágrafo 2o.- No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência 
do requerente. 

Art. 81 - O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 
ônus da prova quanto à exploração. 

Art. 82 - A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo 
anterior. 

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de 
ofício do processo. 

Art. 79 Art. 78

Art. 80 Art. 78

Art. 81 Art. 78
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Art. 82 Art. 78

Art. 83 Art. 78

Art. 84
Art. 85
Art. 86
AN 10

ANUIDADES Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do 
início do terceiro ano da data do depósito. 
Parágrafo 1o.- O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 
Parágrafo 2o.- O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, 
ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de 
retribuição adicional. 

Art. 85 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor 
no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional 
ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. 

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido 
ou a extinção da patente. 

-------

AN 10 - 10.1 PAGAMENTO DE ANUIDADE 
AN 10 - 10.1.1 Anuidade é a retribuição anual a que está sujeito o pedido de patente ou a patente, a partir do 24º 
(vigésimo quarto) mês da data do depósito (início do terceiro ano). 
AN 10 - 10.1.2 O Certificado de Adição estará sujeito à retribuição anual a partir do início do período anual (do pedido 
ou patente de que for acessório) seguinte ao seu depósito. O período para pagamento é o mesmo daquele do pedido 
ou patente de que for acessório. 
AN 10 - 10.1.3 O pagamento da anuidade deve ser efetuada a partir do 24º (vigésimo quarto) mês da data do depósito, 
nos primeiros 03 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito independentemente de notificação, 
dentro dos 06 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional (art. 84 parágrafo 2º da LPI). 
AN 10 - 10.1.4 O pagamento de anuidades vincendas de patentes e seus certificados de adição poderá ser antecipado 
quando de um dos pagamentos regulares, desde que de uma só vez e alcançando todo o período restante. 
AN 10 - 10.1.4.1 Não se aplicará a disposição acima às patentes que estejam em oferta de licença com redução de 
anuidade. 
AN 10 - 10.1.5 As anuidades regulares ou antecipadas deverão ser pagas pelo valor de tabela de retribuição em vigor 
na data do pagamento. 
AN 10 - 10.1.6 O pagamento das anuidades poderá ser feito mediante guia de retribuição, ordem bancária ou outros 
procedimentos que venham a ser disponibilizados pelo INPI. 
AN 10 - 10.1.7 Caso o pagamento seja feito a menor, o INPI formulará exigência de complementação, que deverá ser 
cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação na RPI. 
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AN 10 - 10.2 CONSEQÜÊNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE 
AN 10 - 10.2.1 A falta de pagamento de anuidade acarretará o arquivamento do pedido ou a chamada para restauração 
da patente ou certificado de adição. 
AN 10 - 10.2.2 Publicada a notificação de arquivamento ou chamada para restauração, o depositante ou titular poderá 
requerer a restauração, no prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 87 da LPI, utilizando-se do formulário modelo 
1.02. 
AN 10 - 10.2.3 O requerimento de restauração deverá ser instruído com as guias de recolhimento tanto da anuidade 
devida, acrescida de retribuição adicional, quanto do próprio pedido de restauração. 

AN 10 - 10.3 COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 
10.3.1 O pagamento de anuidade deverá ser comprovado no curso do prazo estabelecido para seu respectivo 
pagamento. 
AN 10 - 10.3.1.1 A comprovação do pagamento de anuidade poderá ser feita mediante a apresentação de cópia da guia 
de recolhimento, cópia de ordem bancária ou similar, que possibilite a identificação precisa do pagamento efetuado, 
inclusive o período anual respectivo, se for o caso. 
AN 10 - 10.3.2 A comprovação pode ser entregue nas recepções do INPI ou postada nos correios, com aviso de 
recebimento. 
AN 10 - 10.3.3 A comprovação não está sujeita a retribuição. 

AN 10 - 10.4 CONSEQÜÊNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE 
AN 10 - 10.4.1 Não comprovado o pagamento, o INPI formulará exigência para a apresentação da comprovação do 
pagamento, que deverá ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias. 
AN 10 - 10.4.2 Não cumprida a exigência, o INPI presumirá que o pagamento não foi efetuado, promovendo os 
procedimentos cabíveis. 
AN 10 - 10.4.3 Caso o interessado venha, no prazo de restauração, comprovar formalmente que o pagamento havia 
sido efetuado, ficará, salvo justa causa, sujeito ao pagamento da retribuição equivalente à restauração. 

AN 10 - 10.5 RESTAURAÇÃO 
AN 10 - 10.5.1 Caberá restauração sempre que a retribuição anual não for efetuada no prazo dos arts. 84 ou 85 da LPI. 
AN 10 - 10.5.2 O prazo para restauração será de 3 (três) meses a contar da notificação na RPI do arquivamento do 
pedido ou da chamada para restauração da patente. 
AN 10 - 10.5.3 O pedido de restauração será instruído com a guia da retribuição de restauração acompanhada da guia 
do recolhimento da anuidade cabível paga no valor previsto para o caso. 

Art. 85 Art. 84

Art. 86 Art. 84
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Art. 87 RESTAURAÇÃO DA 

PATENTE
Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro 
de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento 
de retribuição específica. 

Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93

EMPREGADO/
EMPREGADOR

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato 
de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta 
da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 
Parágrafo 1o.- Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo 
limita-se ao salário ajustado. 
Parágrafo 2o.- Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo 
de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado ate 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício. 

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, 
participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou 
conforme disposto em norma da empresa. 
Parágrafo único - A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado. 

Art. 90 - Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde 
que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, 
instalações ou equipamentos do empregador. 

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da 
contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do 
empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. 
Parágrafo 1o.- Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo 
ajuste em contrário. 
Parágrafo 2o.- É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a 
justa remuneração. 
Parágrafo 3o.- A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do 
prazo de 1(um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a 
titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas. 
Parágrafo 4o.- No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições , poderá exercer o direito de 
preferência. 

Art. 92 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o 
estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. 

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e 
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fundacional, federal, estadual ou municipal. 
Parágrafo único - Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou 
regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com 
o pedido ou com a patente, a título de incentivo. 

Art. 89 Art. 88

Art. 90 Art. 88

Art. 91 Art. 88

Art. 92 Art. 88

Art. 93 Art. 88

Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Art. 219
Art. 220
Art. 221
Art. 222
Art. 223
Art. 224
Art. 225
Art. 226
AN 12

RECURSOS E PRAZOS 
LEGAIS

Art. 212 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo 1o.- Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os 
dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. 
Parágrafo 2o.- Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de 
registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. 
Parágrafo 3o.- Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 213 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso. 

Art. 214 - Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, 
que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo único - Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 

Art. 215 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. 

Art. 216 - Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente 
qualificados. 
Parágrafo 1o.- O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua 
portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 
Parágrafo 2o.- A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da 
parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o 
arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. 

Art. 217 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado 
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no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. 

Art. 218 - Não se conhecerá da petição: 
I - se apresentada fora do prazo legal; ou 
II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. 

Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 
I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; 
II - não contiverem fundamentação legal; ou 
III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 

Art. 220 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. 

Art. 221 - Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, 
após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. 
Parágrafo 1o.- Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. 
Parágrafo 2o.- Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. 

Art. 222 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 

Art. 223 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante 
publicação no órgão oficial do INPI. 

Art. 224 - Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias. 

Art. 225 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. 

Art. 226 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir 
da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: 
I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; 
II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; 
e 
III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes. 

-------

AN 12 - 12.1 O pedido para concessão de prazo adicional para a prática de ato não realizado por justa causa deverá 
ser apresentado através do formulário modelo 1.08 e instruído com sua justificativa e provas cabíveis. 
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 LEI ITEM

AN 12 - 12.2 Reconhecida pelo INPI a justa causa que impediu a parte de praticar ato no prazo legal, o INPI notificará o 
interessado do prazo que lhe for concedido, na forma prevista no art. 226 da LPI. 

AN 12 - 12.3 O prazo a ser concedido para a prática do ato será de, no mínimo, 15 (quinze) dias a, no máximo, o prazo 
legal dos atos correspondentes. 

Art. 213 Art. 212

Art. 214 Art. 212

Art. 215 Art. 212

Art. 216 Art. 212

Art. 217 Art. 212

Art. 218 Art. 212

Art. 219 Art. 212

Art. 220 Art. 212

Art. 221 Art. 212

Art. 222 Art. 212

Art. 223 Art. 212

Art. 224 Art. 212

Art. 225 Art. 212

Art. 226 Art. 212

Art.229
Art.230
Art.231
Art.232
Art.233
Art.234
Art.235
Art.236
Art.237
Art.238

DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 229.  Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos 
pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos 
obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-
farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação 
e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão 
considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. 
(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001) 

Parágrafo único.  Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham 
sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta 
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Art.239
Art.240
Art.241
Art.242
Art.243
Art.244
AN 11

Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da 
data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo 
previsto no caput do art. 40. (Parágrafo único inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Art. 229-A.  Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 
14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia 
proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Artigo inclúido pela Lei nº 10.196, de 
14.2.2001)

Art. 229-B.  Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos 
quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham 
exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com 
esta Lei. (Artigo inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Art. 229-C.  A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Artigo inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Art. 230 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha 
proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no 
exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por 
terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para 
a exploração do objeto do pedido ou da patente. 

Parágrafo 1o.- O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá 
indicar a data do primeiro depósito no exterior. 

Parágrafo 2o.- O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado 
a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste 
artigo. 

Parágrafo 3o.- Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e 
comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, 
tal como concedida no país de origem. 

Parágrafo 4o.- Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país 
onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não 
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 LEI ITEM
se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 

Parágrafo 5o.- O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos 
obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-
farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, 
poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do 
pedido em andamento. 

Parágrafo 6o.- Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com 
base neste artigo. 

Art. 231 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou 
pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido 
colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. Parágrafo 1o.- 
O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 

Parágrafo 2o.- O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei. 

Parágrafo 3o.- Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 
(vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. 

Parágrafo 4o.- O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo 
anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de 
desistência do pedido em andamento. 

Art. 232 - A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por 
meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que 
protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no 
Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei. 

Parágrafo 1o.- Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a 
produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo. 

Parágrafo 2o.- Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à 
entrada em vigência dessa Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de 
processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. 
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Art. 233 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão 
definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não 
podendo ser prorrogados. 

Art. 234 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7o.da Lei no.5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. 

Art. 235 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971. 

Art. 236 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei no.5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para 
todos os efeitos legais, a publicação já feita. 

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição 
qüinqüenal devida. 

Art. 237 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da 
Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111. 

Art. 238 - Os recursos interpostos na vigência da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma 
nela prevista. 

Art. 239 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à 
Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e 

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o 
INPI. 

Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI. 

Art. 240 - O art. 2o. da Lei no.5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2o.- O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade 
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industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à 
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade 
industrial". 

Art. 241 - Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade 
intelectual. 

Art. 242 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que 
necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países 
integrantes do MERCOSUL. 

Art. 243 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 
239 e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos. 

Art. 244 - Revogam-se a Lei no. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei no.6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 
a 196 do Decreto-Lei no.2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei no.7.903, de 27 de agosto 
de 1945, e as demais disposições em contrário. 

--------

AN 11 - 11.1 PROCURAÇÃO 
AN 11 - 11.1.1 O instrumento de procuração, na forma e nos termos previstos no art. 216 da LPI, quando o interessado 
não requerer pessoalmente, poderá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato 
da parte no processo, independente de notificação ou exigência. 
AN 11 - 11.1.1.1 Em se tratando de pessoa domiciliada no exterior, e não sendo seus atos praticados através de 
procurador, na forma do art. 216 da LPI, deverá ser apresentada procuração, nos termos previstos no art. 217 da LPI, 
ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente. 
AN 11 - 11.1.1.2 A procuração prevista no art. 217 da LPI, se não apresentada quando do depósito, poderá ser exigida 
pelo INPI a qualquer momento, inclusive após a extinção da patente, devendo a mesma ser apresentada no prazo de 
60 (sessenta) dias. 
AN 11 - 11.1.1.3 Caso não seja apresentada procuração no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, o pedido será 
considerado definitivamente arquivado e publicado. 

AN 11 - 11.2 As reduções de retribuições previstas só serão passíveis de cumulação até o percentual máximo de 70% 
(setenta por cento). 

AN 11 - 11.3 O arquivamento de que trata o § 2º do art. 216 será o da petição ou do pleito referente à petição, cabendo 
recurso de tal arquivamento. 
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AN 11 - 11.4 As traduções simples mencionadas neste Ato deverão conter atestação do interessado, depositante ou 
titular, da sua fidelidade. 

AN 11 - 11.5 Os documentos apresentados e os formulários instituídos neste Ato deverão ser impressos em papel 
branco com tinta preta, devendo igualmente ser preenchido com tinta preta. 

AN 11 - 11.6 O pedido de fotocópia deverá ser efetuado através do formulário modelo 1.05 
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2.2. ATO NORMATIVO PARA PIATO NORMATIVO PARA PI

AN 127 ITEM TEXTO DESCRITIVO
1 TITULARIDADE Art. 6

2 PERÍODO DE 
GRAÇA

Art. 12

3 PRIORIDADE Art. 16

4 ENTREGA DO 
PEDIDO DE 
PATENTE

Art. 19

5 DEPÓSITO AN 5 - 5.1 Considera-se depósito o ato pelo qual o INPI, após proceder ao exame formal preliminar, protocoliza o 
pedido de patente mediante numeração própria. 

6 PEDIDO DIVIDO Art. 26

7 EXAME DO PEDIDO Art. 35

8 OFERTA DE 
LICENSA

Art. 58

9 CERTIFICADO DE 
ADIÇÃO

AN 9 - 9.1 O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá 
ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que apresente o mesmo conceito inventivo desta. 

AN 9 - 9.2 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção deverá conter: 
a) requerimento através do formulário modelo 1.01, acompanhado da guia de recolhimento respectiva; 
b) os documentos que integram o pedido de Certificado de Adição de Invenção deverão estar de acordo com as 
normas estabelecidas neste Ato, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se 
tratar de Certificado de Adição com menção ao número e data do depósito do pedido principal, nos seguintes 
termos:"Certificado de Adição de Invenção do PI ____________________ , depositado em ____/ ____/ ____; 
b.1) O relatório descritivo, o resumo e, se for o caso, os desenhos do pedido de Certificado de Adição de Invenção 
deverão limitar-se ao conteúdo da matéria nele reivindicada, salvo quando necessário à perfeita compreensão da 
matéria, caso em que poderá incluir matéria contida no pedido principal; 

AN 9 - 9.3 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção será automaticamente notificado na RPI, 
constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser Certificado de Adição de Invenção. 

AN 9 - 9.4 Sempre que possível, as reivindicações do Certificado de Adição de Invenção devem ser descritas de forma 
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AN 127 ITEM TEXTO DESCRITIVO
interrelacionadas às correspondentes do pedido ou patente principal. 

AN 9 - 9.5 A decisão do Certificado de Adição de Invenção de pedido de patente pendente ficará condicionada à 
decisão do pedido principal. 
AN 9 - 9.5.1 A concessão do Certificado de Adição de Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, 
podendo ocorrer de forma simultânea. 

AN 9 - 9.6 O depositante poderá, no prazo de recurso contra o indeferimento do pedido do certificado de adição, por 
não apresentar o mesmo conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade. 
AN 9 - 9.6.1 Transformado o pedido de Certificado de Adição de Invenção em pedido de patente, a data de depósito do 
pedido de patente será a do Certificado de Adição de Invenção, sendo o mesmo renumerado correspondentemente. 

AN 9 - 9.7 Aplicam-se as disposições da expedição da patente à expedição do certificado de adição. 

10 ANUIDADES Art. 84

11 OUTRAS 
DISPOSIÇÕES

Art. 229

12 PRAZOS Art. 212

13 GARANTIA DE 
PRIORIDADE

Art. 16

14 NUMERAÇÃO Art. 19

15 ESPECIFICAÇÕES 
DO PEDIDO DE 
PATENTE

15.1 PATENTE DE 
INVENÇÃO

15.1.1 REQUERIMENTO 
INICIAL

O requerimento inicial deve ser efetuado através do formulário modelo 1.01.

15.1.2 RELATÓRIO 
DESCRITIVO

15.1.2 O RELATÓRIO 
DESCRITIVO 
DEVERÁ:
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15.1.2.a É INICIADO PELO 

TÍTULO
a) ser iniciado pelo título;

15.1.2.b POSSUI ÚNICO 
CONCEITO 
INVENTIVO

b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só 
conceito inventivo;

15.1.2.c DEFINE O SETOR 
TÉCNICO DA 
INVENÇÃO

c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; 

15.1.2.d DESCREVE O 
ESTADO DA 
TÉCNICA E 
PROBLEMAS

CITA DOCUMENTOS 
RELEVANTES

d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, 
citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; 

15.1.2.e DEFINE OBJETIVOS 
DA INVENÇÃO 

APRESENTA DE 
FORMA CLARA E 
PRECISA A 
SOLUÇÃO PARA OS 
PROBLEMAS

APRESENTA AS 
VANTAGENS EM 
RELAÇÃO AO ET

e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema 
existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; 

15.1.2.f RESSALTA 
NOVIDADE E 
EVIDENCIA EFEITO 
TÉCNICO NOVO

f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; 

15.1.2.g EXPLICA AS 
REFERÊNCIAS AS 
FIGURAS NO TEXTO

g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, 
esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); 

15.1.2.h CARACTERIZA AS h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), 
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FOTOGRAFIAS as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza 

do material fotografado, etc.. , 

15.1.2.i É CLARO, PRECISO 
E CONSISTÊNTE 
PARA SER 
REPRODUZÍVEL 
PELO TÉCNICO

USA EXEMPLOS 
COMPARATIVOS

i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa 
realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar 
exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; 

15.1.2.j RESSALTA A 
MELHOR
FORMA DE 
EXECUÇÃO

j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, 
conhecida pelo depositante, na data do depósito; 

15.1.2.k RESSALTA A 
APLICABILIDADE 
INDUSTRIAL

k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; 

15.1.2.l SEGUE A ORDEM 
PRÓPRIA NO TEXTO

l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da 
invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa. 

15.1.3 REIVINDICAÇÕES
15.1.3.1 15.1.3.1 

QUANTIDADE, 
NUMERAÇÃO E 
CATEGORIAS 

15.1.3.1.a POSSUI 
QUANTIDADE 
SUFICIENTE PARA 
DEFINIÇÃO

a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto 
do pedido; 

15.1.3.1.b POSSUEM 
NUMERAÇÃO 
ARÁBICA E 
SEQUENCIAL

b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; 

15.1.3.1.c LIGADAS POR 
ÚNICO CONCEITO 

c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, 
produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira 
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INVENTIVO

ARRANJADAS DE 
MANEIRA PRÁTICA

mais prática possível. 

15.1.3.2.d 15.1.3.2 
FORMULAÇÃO DAS 
REIVINDICAÇÕES 

15.1.3.2.a INICIADAS PELO 
TÍTULO

CONTÊM 
“CARACTERIZADO 
POR”

a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua 
respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por"; 

15.1.3.2.b DEFINEM CLARA E 
PRECISAMENTE AS 
CARACT. TÉCNICAS

SÃO  POSITIVAS

EVITAM 
INDEFINIÇÃO

b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem 
protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; 

15.1.3.2.c SÃO 
FUNDAMENTADAS 
NO RD

c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; 

15.1.3.2.d SEM REFERÊNCIAS 
AO RD OU 
DESENHOS

d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às 
características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do 
relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; 

15.1.3.2.e REFERENCIA OS 
DESENHOS COM ( )

e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir 
acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado 
necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das 
reivindicações. 

15.1.3.2.f SEM PONTOS f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. 

15.1.3.2.k SEM EXPLICAÇÕES k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso 
do objeto. 
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SEM VANTAGENS

SEM SIMPLES USO
15.1.3.2.1 REIVINDICAÇÕES 

INDEPENDENTES 
15.1.3.2.1.a a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e 

específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma 
reivindicação independente.

15.1.3.2.1.b CORRESPONDE  A 
UM CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS 
ESSENCIAIS DA 
INVENÇÃO

POSSEM MAIS DE 
UMA RI DE MESMA 
CATEGORIA

POSSUEM ÚNICO 
CONCEITO 
INVENTIVO

b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à 
realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma 
categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização 
da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; 

15.1.3.2.1.c INTERLIGA AS 
CATEGORIAS 
ADAPTADAS

c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada 
à outra, serão, de preferencia, 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..." 

15.1.3.2.1.d POSSUEM NO 
PREÂMBULO 
“CARACTERIZADO 
POR”

EXPLICITAM AS 
CARACTERÍSTICAS 
ESSENCIAIS 
DIFERENCIADORAS 
DO ET

d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão 
"caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já 
compreendidas pelo estado da técnica;
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15.1.3.2.1.e POSSUEM 

“CARACTERIZADO 
POR”

EXPLICITAM AS 
CARACTERÍSTICAS 
ESSENCIAIS 
DIFERENCIADORAS 
DO ET

e) 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; 

15.1.3.2.1.f SÃO AGRUPADAS 
NA ORDEM DO 
TÍTULO 

f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, 
preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido. 

15.1.3.2.2 REIVINDICAÇÕES 
DEPENDENTES 

15.1.3.2.2.a INCLUEM, DEFINEM, 
ADICIONAM 
CARACTERÍSTICAS,

POSSUEM
“'CARACTERIZADO 
POR”

a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, 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) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; 

15.1.3.2.2.b NÃO EXCEDEM AS 
LIMITAÇÕES DA RI

b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) 
reivindicação(ões) a que se referem; 

15.1.3.2.2.c POSSUEM 
DEPENDÊNCIA 
PRECISA E 
COMPREEENSÍVEL,

SEM “DE ACORDO 
COM AS 
PRECEDENTES”

c) nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de 
dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo 
com as reivindicações precedentes..." , ou similares; 

15.1.3.2.2.d POSSUEM 
DEPENDÊNCIA 
MÚLTIPLA SÓ 
ALTERNATIVA OU 

d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência 
múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas 
aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as 
reivindicações de dependência múltipla; 
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ACUMULATIVA

15.1.3.2.2.e POSSUEM 
DEPENDÊNCIA 
MÚLTIPLA

e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação 
de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira 
que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências. 

15.1.4 DESENHOS
15.1.4.1 OS DESENHOS, 

FLUXOGRAMAS, 
DIAGRAMAS, 
ESQUEMAS 
GRÁFICOS 
DEVERÃO: 

15.1.4.1.a PÁGINAS 
NUMERADAS DA 
FORMA X/Y

a) ter as folhas numeradas consecutivamente, acima e ao centro das páginas, em algarismos arábicos, indicando o 
número da página e, preferencialmente, o número total de páginas (de desenhos) separados por uma barra oblíqua (p. 
ex. 1/3 , 2/3, 3/3); 

15.1.4.1.b POSSUEM TRAÇOS 
FIRMES, 
UNIFORMES, 
INDELÉVEIS E SEM 
CORES

b) ser executados com traços indeléveis firmes, uniformes e sem cores, preferivelmente. com auxílio de instrumentos 
de desenho técnico, de forma a permitir sua reprodução; 

15.1.4.1.c SEM TEXTOS, 
RÚBRICAS E 
TIMBRES

c) ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas termos indicativos (tais como "água", "vapor 
d'água", "aberto", "fechado", corte "AA", etc), e palavras-chave, no caso de circuitos elétricos, diagramas em bloco, 
fluxogramas e gráficos; 

15.1.4.1.d TEXTOS NÃO 
COBREM AS LINHAS

d) ter os termos indicativos, se houver, dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras; 

15.1.4.1.e POSSUEM CORTES 
COM HACHURAS

e) ter cortes indicados por hachuras oblíquas que permitam a fácil leitura dos sinais de referência e das linhas 
diretrizes; 

15.1.4.1.f SÃO EXECUTADOS 
COM CLAREZA E 
DEFINIÇÃO

SÃO NUMERADOS 
SEGUNDO ORDEM 
DO RELATÓRIO

f) ser executados com clareza e em escala que possibilite redução com definição de detalhes, podendo conter, em 
uma só folha, diversas figuras, cada uma nitidamente separada da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas, 
preferivelmente, seguindo a ordem do relatório descritivo; 
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15.1.4.1.g MANTÊM A MESMA 

ESCALA
g) manter a mesma escala para todos os elementos de uma mesma figura, salvo quando proporção diferente for 
indispensável à sua compreensão; 

15.1.4.1.h CONTÊM SINAIS DE 
REFERÊNCIAS DAS 
PARTES

h) conter, sempre que forem utilizadas figuras parciais para compor uma figura completa, sinais de referência que 
permitam a clara visualização da continuidade das mesmas; +

15.1.4.1.i SÃO DISPOSTOS 
VERTICALMENTE E 
SUPERIOR PARA 
ESQUERDA

i) ter as figuras, sempre que possível, dispostas na folha de maneira vertical e, quando na posição horizontal, com a 
parte superior voltada para o lado esquerdo; 

15.1.4.1.j CONTÊM TODAS 
REFERÊNCIAS DO 
RELATÓRIO

USA MESMA 
REFERÊNCIA EM 
TODOS DESENHOS

j) conter todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de 
referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça. 

15.1.4.2 FOTOGRAFIAS SÃO 
METALOGRÁFICAS 
E DEFINIDAS

15.1.4.2 A apresentação de reprodução de fotografias em substituição às figuras será aceita apenas nos casos em que 
essa for a única maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido, tais como estruturas metalográficas, 
e desde que tais reproduções apresentem nitidez tal que permitam a visualização de todos os detalhes do objeto. 

15.1.4.2.1 FOTOGRAFIAS SÃO 
DURÁVEIS

15.1.4.2.1 As fotografias devem manter sua qualidade durante, pelo menos, o prazo de vigência da patente; 

15.1.4.3 TEXTO POSSUI 
ALTURA DE 3,2MM

15.1.4.3 Os números e letras nos desenhos devem ter altura mínima de 3,2 mm. 

15.1.4.4 TEXTOS NÃO 
POSSUEM 
PARÊNTESES 
CÍRCULOS OU 
ASPAS

TEXTOS SÃO 
CLAROS

15.1.4.4 Todos os sinais de referência (tais como algarismos, letras ou alfanuméricos), e linhas diretrizes que figurem 
nos desenhos devem ser simples e claros, sendo que os sinais de referência não podem conter parênteses, círculos 
ou aspas. 

15.1.4.5 SEM MOLDURA 15.1.4.5 Os desenhos não podem ser emoldurados ou delimitados por linhas, ficando dispostos no papel com as 
seguintes margens mínimas: 
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superior 2,5 cm - preferencialmente 4 cm 
esquerda 2,5 cm - preferencialmente 3 cm 
direita 1,5 cm 
inferior 1 cm 

15.1.5 RESUMO
15.1.5.1 QUANDO AO 

CONTEÚDO, O 
RESUMO DEVERÁ: 

15.1.5.1.a É UM SUMÁRIO DO 
RD

a) ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos;

15.1.5.1.b INDICA O SETOR 
TÉCNICO DA INV.

b) indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção; 

15.1.5.1.c DEFINE O 
PROBLEMA E A 
SOLUÇÃO 
PROPOSTA 

DEFINE SEU USO 
PRINCIPAL

c) ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse 
problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção; 

15.1.5.1.d É EFICIENTE COMO 
FONTE NA BUSCA

d) ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado 
setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o 
documento na íntegra; 

15.1.5.1.e CONTÉM 
REFERÊNCIAS QUE 
MELHOR 
CARACTERIZAM A 
INVENÇÃO

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

15.1.5.2 15.1.5.2 QUANTO À 
FORMA, O RESUMO 
DEVE: 

15.1.5.2.a INICIA PELO TÍTULO a) ser iniciado pelo título; 

15.1.5.2.b É CONCISO (20 L.) b) ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 
20 linhas de texto; 
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15.1.5.2.c CONTEM 

REFERÊNCIAS QUE 
MELHOR 
CARACTERIZAM A 
INVENÇÃO

c) conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, 
quando ilustradas por desenho constante do pedido;

15.1.5.2.d NÃO CITA O MÉRITO 
DA INVENÇÃO

d) não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida. 

15.3 ESPECIFICAÇÕES 
GERAIS QUANTO 
AOS PEDIDOS DE 
PATENTE 

15.3.1 TÍTULO
É CONCISO CLARO 
E PRECISO

NÃO POSSUI 
“NOVO,  MELHOR, 
ORIGINAL”

É IGUAL NO PI, RD E 
RESUMO

15.3.1 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. 

15.3.2 TERMINOLOGIA E 
SÍMBOLOS: 

15.3.2.1 USA SI OU SEUS 
MÚLTIPLOS

15.3.2.1 As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos 
e submúltiplos . 

15.3.2.2 USA QUADRO 
GERAL DE 
UNIDADES DE 
MEDIDA

15.3.2.2 Em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, óticas e de radioatividade, 
deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional 
competente. 

15.3.2.3 OBEDECEM AO 
CONSAGRADO NO 
SETOR

15.3.2.3 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e 
unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de Medida, devem obedecer à prática consagrada 
no setor. 

15.3.2.4 SÃO UNIFORMES 
NO PEDIDO

15.3.2.4 A terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido. 
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15.3.3 ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS
15.3.3.1 PEDIDO É 

APRESENTADO EM 
3 VIAS

15.3.3.1 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados em 3 
(três) vias, para uso do INPI, sendo facultada a apresentação de mais duas vias, no máximo, para restituição ao 
depositante. 

15.3.3.2 ATENDE NORMAS 
DATILOGRÁFICAS

15.3.3.2 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser datilografados ou impressos com caracteres 
de, no mínimo, 2,1 mm de altura e, no mínimo, espaço 1 ½, sem entrelinhas, em tinta preta, indelével, sendo permitido, 
quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas. 

15.3.3.3 PEDIDO SEM 
RASURAS, 
TIMBRES, 
LOGOTIPOS, 
EMENDAS, 
LETREIROS, 
ASSINATURAS, 
RÚBRICASO U 
SINAIS ESTRANHOS

15.3.3.3 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 

15.3.3.4 É POSSÍVEL A 
REPRODUÇÃO

15.3.3.4 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. 

15.3.3.5 PEDIDO, EXCETO 
DESENHOS, NÃO 
POSSUI 
REPRESENTAÇÕES 
GRÁFICAS

15.3.3.5 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter quaisquer representações gráficas. 

15.3.3.6 PEDIDO PODE 
CONTER TABELAS

15.3.3.6 O relatório descritivo e o resumo podem conter tabelas, sendo permitida, quando imprescindível, a sua 
inclusão nas reivindicações. 

15.3.3.7 CADA DOCUMENTO 
POSSUI NOVA 
FOLHA E 
NUMERAÇÃO 
INDEPENDENTE

15.3.3.7 Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em nova folha com numeração 
independente. 

15.3.3.8 FÓRMULAS 15.3.3.8 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser 
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EQUAÇÕES E 
TABELAS ESTÃO 
IDENTIFICADAS

identificadas. 

15.3.3.9 SEGUE NORMAS DE 
DESENHO TÉCNICO

15.3.3.9 Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico. 

15.3.3.10 MARGENS E 
NUMERAÇÃO

IDENTIFICA 
NUMERAÇÃO 
HÍBRIDA NO 
RODAPÉ DA PG 
ANTERIOR

NÃO CONSIDERA 
TABELAS E 
FÓRMULAS NA 
NUMERAÇÃO

15.3.3.10 As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações e ao resumo deverão: 
a) conter o texto dentro das seguintes margens: 
mínimo
máximo
superior 2 cm
da esquerda 2,5 cm 
da direita 2 cm 
inferior 2 cm 
4 cm - preferencialmente 4 cm
4 cm - preferencialmente 3 cm
3 cm
3 cm
b) ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, no centro da parte superior, entre 1 e 2 cm do limite da 
folha, preferencialmente indicando o número da página e o número total de páginas (de cada uma destas partes), 
separados por uma barra oblíqua (por exemplo, caso o relatório descritivo tivesse 31 páginas, as folhas 2, 12 e 31 
seriam: 2/31 , ...,12/31,..., 31/31); 
c) 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". 
d) ter na margem esquerda, junto ao texto, as linhas numeradas, a partir da quinta, de cinco em cinco (5, 10, 15, etc...), 
numeração essa que deve ser reiniciada a cada folha e se referir somente às linhas de texto, não se considerando o 
espaço ocupado por tabelas, fórmulas químicas, físicas ou matemáticas inseridas no texto, de maneira que a 
numeração das linhas não sofra solução de continuidade. 
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Ato N. ITEM
15.2 PATENTE DE 

MODELO DE 
UTILIDADE

15.2.1 CONDIÇÕES DO 
PEDIDO DE 
PATENTE DE 
MODELO DE 
UTILIDADE: 

15.2.1.1 REQUERIMENTO 
INICIAL 

O requerimento inicial deverá ser efetuado através do formulário modelo 1.01. 

15.2.1.2 RELATÓRIO 
DESCRITIVO

O relatório descritivo deverá: 

15.2.1.2.a INICIA PELO TÍTULO a) ser iniciado pelo título. 

15.2.1.2.b REFERE-SE A UM 
ÚNICO MODELO 
PRINCIPAL

b) referir-se a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou 
variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 

15.2.1.2.c PRECISA O SETOR 
TÉCNICO

c) precisar o setor técnico a que se refere o objeto; 

15.2.1.2.d DEFINIE O ESTADO 
DA TÉCNICA

CITA DOCUMENTOS 
E ESTADO DA 
TÉCNICA

d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame do modelo, 
citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; 

15.2.1.2.e DEFINIE 
CLARAMENTE A 
SOLUÇÃO

e) descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as 
vantagens do modelo em relação ao estado da técnica; 
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APRESENTA 
CLARAMENTE  AS 
VANTAGENS 

15.2.1.2.f RESSALTA A 
NOVIDADE 

EVIDENCIA A 
MELHORIA 
FUNCIONAL

f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar a melhoria funcional alcançada; 

15.2.1.2.g RELACIONA 
FIGURAS 
APRESENTADAS 

g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, 
perspectiva, esquema do circuito elétrico, etc.); 

15.2.1.2.h DESCREVE O 
MODELO DE FORMA 
CLARA

CITA OS DESENHOS

DEFINE O OBJETO E 
NÃO UM PRINCÍPIO

SEM 
“CONCRETIZAÇÃO 
PREFERIDA” OU “A 
TÍTULO 
EXEMPLIFICATIVO”

h) descrever o modelo de forma consistente, precisa, clara e suficiente, com as possíveis variantes, fazendo remissão 
aos sinais de referência constantes dos desenhos, de forma a definir o objeto requerido e não um simples princípio 
segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, não sendo cabíveis trechos do tipo "concretização preferida", 
"a título exemplificativo", etc. 

15.2.1.2.i DESCREVE A 
DIAGRAMA 
ESQUEMÁTICO E 
CONEXÕES 
ELÉTRICAS

i) descrever, no caso de melhoria funcional decorrente de alteração ou introdução de circuito elétrico especificamente 
associado ao objeto, além do diagrama esquemático do mencionado circuito, todos os elementos de conexão e enlace 
responsáveis pela alteração e disposição que resulte na melhor utilização do modelo objeto do pedido; 

15.2.1.2.j POSSUI ORDEM 
COMPREEENSÍVEL

j) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que em razão do objeto do modelo 
outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa. 

15.2.1.2 REIVINDICAÇÕES
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Ato N. ITEM
15.2.1.2.1 QUANTIDADE E 

NUMERAÇÃO 
15.2.1.2.1.a APRESENTA ÚNICA 

REIV. INDEP.
a) cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente 
todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional; 

15.2.1.2.1.b B) SOMENTE SERÃO 
ACEITAS 
REIVINDICAÇÕES 
DEPENDENTES 
QUANDO: 

15.2.1.2.1.b.1 -- b.l . referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e 
funcionamento do objeto; 

15.2.1.2.1.b.2 -- b.2. referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na 
primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu 
funcionamento; 

15.2.1.2.1.b.3 -- b.3. referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e 
decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada caracterizada na primeira reivindicação; 

15.2.1.2.1.c -- c) as reivindicações deverão ser enumeradas consecutivamente em algarismos arábicos. 

15.2.1.2.2 FORMULAÇÃO DAS 
REIVINDICAÇÕES 

15.2.1.2.2.a INICIADAS PELO 
TÍTULO

CONTÊM 
“CARACTERIZADO 
POR”

a) as reivindicações devem ser iniciadas pelo título do pedido e conter uma única expressão "caracterizado por"; 

15.2.1.2.2.b SÃO CLARAS 
PRECISAS E 
POSITIVAS

SEM EXPRESSÕES 
DE INDEFINIÇÃO

b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem 
protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; 

15.2.1.2.2.c REIV. DEP. NÃO 
EXCEDEM LIMITES 

c) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) 
reivindicação(ões) a que se referem; 
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Ato N. ITEM
DAS REIV. INDEP.

15.2.1.2.2.d POSSUEM 
PREÂMBULO ENTRE 
TÍTULO E “CARACT. 
POR”

d) a reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão "caracterizado por", um 
preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição 
do modelo; 

15.2.1.2.2.e DEFINEM FORMA, 
DISPOSIÇÃO , 
POSICIONAMENTOS 
E INTERCONEXÕES 
APÓS “CARACT. 
POR”

e) a reivindicação independente dever definir, após a expressão "caracterizado por", somente a nova forma ou 
disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e 
interconexões em relação ao conjunto; 

15.2.1.2.2.f APRESENTAM 
REFERÊNCIAS 
ENTRE ( )

f) as características do modelo definidas nas reivindicações devem ser acompanhadas, entre parênteses, dos sinais de 
referência constantes dos desenhos; 

15.2.1.2.2.g SEM PONTOS g) cada reivindicação deve ser redigida de forma contínua sem interrupções por pontos; 

15.2.1.2.2.h ESTÃO 
FUNDAMENTADAS 
NO RELATÓRIO 
DESCRITIVO

h) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos; 

15.2.1.2.2.i REIV. DEP. É 
INICIADA PELO 
TÍTULO

COM RELAÇÃO DE 
DEPENDÊNCIA

POSSUI “CARACT. 
POR”

i) as reivindicações dependentes devem ser iniciadas pelo título do pedido seguido pela expressão "de acordo com a 
reivindicação no..." e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; 

15.2.1.2.2.j SEM REFERÊNCIAS 
AO RELATÓRIO 
DESCRITIVO OU 
DESENHOS

j) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características 
do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como apresentado na parte ... do relatório", ou 
"como apresentado pelo desenho ...", etc.; 

15.2.1.2.2.k SEM TRECHOS k) não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e 
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Ato N. ITEM
EXPLICATIVOS

SEM VANTAGENS

SEM USO

uso do objeto. 

15.2.1.3 DESENHOS Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas para invenções (item 15.1.4.), exceto o item 15.1.3.2. 

15.2.1.5 RESUMO Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas para invenções (item 15.1.5.).

Topo

Autor: Márcio Ferreira DIRPA/CGPAT1/DIQUIM1 Página 52 de 53



Topo

Autor: Márcio Ferreira DIRPA/CGPAT1/DIQUIM1 Página 53 de 53


	MANUAL DE EXAME TÉCNICO DE PEDIDOS DE PATENTES
	1.LEI 9.279 E ATO NORMATIVO 127
	2.ATO NORMATIVO PARA PI
	PATENTE DE INVENÇÃO
	RELATÓRIO DESCRITIVO
	REIVINDICAÇÕES
	REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES 
	REIVINDICAÇÕES DEPENDENTES 
	DESENHOS
	RESUMO
	ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE 

	3.ATO NORMATIVO PARA MU
	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
	RELATÓRIO DESCRITIVO
	REIVINDICAÇÕES
	FORMULAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES 
	DESENHOS 
	RESUMO 



