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O QUE É E PARA QUE SERVE TUDO 
ISSO? 

Propriedade 
Intelectual? 

DAPI? 

Política de 
Inovação? 

Patente? 

Inovação tecnológica? 



O que é Propriedade Intelectual (PI)? 

 

É o conjunto de direitos que incidem sobre 
as criações do intelecto. 
“É a área do Direito que, por meio de leis, 
garante a inventores ou responsáveis por 
qualquer produção do intelecto - seja nos 
domínios industrial, científico, literário ou 
artístico - o direito de obter, por um 
determinado período de tempo, recompensa 
pela própria criação.” (Associação Paulista de 
Propriedade Intelectual). 

 



A propriedade Intelectual pode ser dividida 
em: 
 
• Propriedade Industrial: expressão genérica 
que se confere aos direitos legais relativos às 
atividades industriais e/ou comerciais de 
pessoas físicas ou jurídicas. 
 
• Direito autoral: direitos conferidos aos 
criadores de obras literárias e artísticas.  
 

O que é Propriedade Intelectual (PI)? 



 

Legislação 
 

Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 
14/05/1996 
O objeto da Lei de Propriedade Industrial 
encontra base na Constituição Federal de 05 de 
Outubro de 1988, que no seu artigo 5º, inciso 
XXIX, estabelece o direito à Propriedade 
Industrial mediante privilégio temporário 
concedido pelo Estado. 
 

O que é Propriedade Intelectual (PI)? 



“A Lei assegura aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua 
utilização (...) tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País.” 

Legislação 
 
Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 
14/05/1996 



 
 

 

 

Qual é a natureza da proteção? 

 



FORMAS DE PROTEÇÃO 
Direito de Autor 

Cultivares 
Desenho Industrial 

Programa de Computador 

Circuito Integrado 

Marcas 

Indicação Geográfica 



POR QUE FAZER A PROTEÇÃO DA  

PROPRIEDADE INTELECTUAL? 

 A proteção garante ao autor/inventor a 
possibilidade de ser reconhecido como tal. 
 Possibilita ao titular impedir que terceiros se 
utilizem do objeto de proteção sem o seu 
consentimento. 
Futuramente o novo produto ou processo 
obtido pode gerar um retorno econômico para a 
UFMA e para os pesquisadores envolvidos a 
partir de contratos e parcerias com empresas. 

 



 O depósito de uma patente ou registro de 
software, desenho industrial ou marca podem 
ser utilizados na pontuação tanto para ingresso 
na instituição (pontuação no concurso) quanto 
para progressão funcional docente conforme 
consta na Resolução N° 161 CONSAD/2014. 
 
Ter uma tecnologia criada e protegida 
também pode contar pontos tanto para ingresso 
quanto para obter titulação em Programas de 
Pós-Graduação da Universidade. 
 



O QUE É INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA? 

Inovação tecnológica é toda a novidade 
implantada pelo o setor produtivo, por 
meio de pesquisas ou investimentos, que 
aumenta a eficiência do processo produtivo 
ou que implica em um novo ou aprimorado 
produto. 



O QUE É INOVAÇÃO 

TÉCNOLÓGICA 

Lei de Inovação - Lei 10.973, de 02/10/2004 
Dispõe sobre incentivos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo 
 
Institui a criação do Nit´s – Núcleos de 
Inovação Tecnológica 
 
 



Marco Legal Ciência, Tecnologia e Inovação 
– Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016 

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à capacitação 
científica e tecnológica e à inovação. 

O QUE É INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA? 



 O que é o DAPI*? 

O Departamento de Apoio a Projetos de 
Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos  é 
o setor responsável por regulamentar as 
atividades de inovação da Universidade, de 
forma a atender a Política de Inovação da 
UFMA. 

*Departamento criado pela Resolução 153/2010 do CONSUN.  

Disṕonível em http://www.inovacao.ufma.br/download/MANUAL-PROPRIEDADE-INTELECTUAL.pdf 



 O que é o DAPI? 

O DAPI tem como missão a promoção da 
articulação da UFMA com a sociedade civil, 
aproximando a produção científica de suas 
aplicações práticas. Com isso, espera-se 
contribuir para o aumento da competitividade 
e relevância das pesquisas desenvolvidas, 
mediante a inovação.  



 O que é o DAPI? 

Dentre seus objetivos, destacam-se: 
 
1. Garantir a propriedade intelectual (PI) de produtos e 
processos gerados na UFMA; 
2. Estabelecer intercâmbios e contatos com a classe 
empresarial, visando a transferência de tecnologia ao 
mercado e; 
3. Regulamentar e acompanhar os trabalhos de prestação 
de serviços tecnológicos às empresas, oferecidos por 
pesquisadores e grupos de pesquisa da UFMA. 



Comitê  

Gestor 

• DAPI: Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços 

Tecnológicos 

• CPI: Coordenação de Propriedade Intelectual 

• CSTI: Coordenação de Serviços Tecnológicos e de Inovação 

• DPRP: Divisão de Prospecção e Redação de Patentes 

• DTT: Divisão de Transferência de Tecnologia 

 Onde está o DAPI? 



 Quem compõe o DAPI? 

Prof. Dr. Bruno Feres  

de Souza 

Profa. Dra. Maria da Glória Almeida Bandeira 

Diretora 

Jaqueline Siva Nascimento  
Bolsista 

Pablo de Sousa Lima 
Técnico-administrativo 



 O DAPI em números 

Patentes depositadas 2009-2015 



 O QUE É UMA PATENTE? 

Consiste em um título de 

propriedade sobre uma 

invenção, concedido pelo 

Estado, aos inventores, ou 

autores, ou outras pessoas 

físicas ou jurídicas 

responsáveis e, por 

conseguinte, detentoras de 

direitos exclusivos de 

exploração sobre criação. 



Legislação 
Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 
14/05/1996.  
 
Instruções Normativas  N° 30 e 31/ 2013 - INPI 
Estabelecem normas gerais de procedimentos para 
explicitar e cumprir dispositivos da Lei de 
Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio 
de 1996, no que se refere às especificações formais 
dos pedidos de patente. 
  
 



 

 

Quais são as questões 

 

que devem ser inicialmente observadas 

 

antes de se fazer um pedido de  

 

proteção? 



 

 

 

“Invenção” ou Descoberta 

 
 

• A matéria objeto da proteção consiste em 

uma 

“invenção” ou é uma mera descoberta? 



Descoberta 
• Uma descoberta consiste na revelação de algo  

(ou fenômeno) até então ignorado, mas já existente na  

natureza, o qual é determinado através da capacidade de  

observação do homem. 

Invenção 

•  Uma invenção é a concepção resultante do exercício da  

capacidade de criação do homem, manipulando ou  

interferindo na natureza, que represente a solução para um  

problema específico, dentro de determinado campo das  

necessidades humanas. 





É possível patentear uma ideia? 

 

A resposta é NÃO. 

 

É preciso que a ideia esteja concretizada  

(CRIAÇÃO DO INTELECTO INVENÇÃO), e que  

tenha sido demonstrada a sua APLICAÇÃO 

 INDUSTRIAL. 

 

As invenções são patenteáveis, mas as 

 descobertas não. 

 



Quem pode depositar um pedido de 

patente? 

Qualquer Pessoa Física ou Jurídica pode depositar um 
Pedido de Patente 



Patentear não significa impedir o 

avanço da ciência (Art. 43/LPI) 



Natureza de Proteção e Vigência 
• Patente de Invenção (PI) - Vigência - 20 anos contados da 

 data de depósito; 

 

• Patente de Modelo de Utilidade (MU) - Vigência - 15 anos 

 contados da data de depósito; 

 

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para 

 invenção e 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar 

 da data de concessão, ressalvadas questões judiciais ou 

 força maior. 



Patente de Invenção - PI 
Concepção resultante do exercício da capacidade  

de criação do homem, que produz um efeito 

técnico 

 novo em determinada área tecnológica.  

 

     Patente de Invenção descreve: TECNOLOGIA 

 

 

 

 



Patente de Modelo de Utilidade (MU) 
 

 
Descreve 

 

                     Objeto 
          forma ou estrutura ou sua  
  combinação que resulte em 
  melhoria funcional. 



Melhoria Funcional 
 

Considera-se melhoria funcional, a introdução em 

 objeto de uma forma ou disposição que acarrete 

 comodidade ou praticidade ou eficiência à sua 

 utilização e/ou obtenção. 

 





INVENÇÃO X MODELO DE UTILIDADE 



QUAIS OS REQUISITOS PARA OBTER UMA PATENTE? 



Matéria Excluída de Proteção no Brasil 

 
Lei nº 9.279/1996 – LPI 

Art. 10: Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

 

VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos  

terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo  

humano ou animal; 

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 
 

• I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à  

segurança,  à ordem e à saúde públicas; 

 

• Substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos 

 de qualquer espécie; 

 

• Processo para clonagem de seres humanos; 

 

• Processo para modificação da identidade genética das células 

 germinativas dos seres humanos; 

 

• Uso de embriões humanos com propósito industrial ou comercial; 

 

• Processo para modificar a identidade genética dos animais que 
possam 

 causar sofrimento para os mesmos sem nenhum benefício médico  

substantivo para o homem ou animal. 
 
 



• III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os  

• microrganismos transgênicos que tendam 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, 
microrganismos 

 transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte 
de  

plantas ou animais, que expressem, mediante 
intervenção 

 humana direta em sua composição genética, uma  

característica não alcançável pela espécie em 



Não são considerados Invenções ou Modelo de  

Utilidades 

 

• obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 

 qualquer criação estética, pois são consideradas criações 

 que, por si só, não têm aplicabilidade industrial e podem  

ser objeto de proteção por direito autoral; 

 

• programas de computador em si, pois são  

protegidos por leis específicas . 

 



PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO  

DO PEDIDO DE PATENTE 

Busca Prévia de Anterioridade 

Redação do Pedido de Patente 

Depósito do pedido de Patente 

Sigilo do pedido depositado 

Exame do Pedido 

Carta-Patente 

Recursos/Nulidades 

Custos Básicos 



O programa Patentes Verdes tem 
como objetivo contribuir para as 
mudanças climáticas globais e visa 
a acelerar o exame dos pedidos de 
patentes relacionados a 
tecnologias voltadas para o meio 
ambiente (Resoluções PR nº 
131/2014 e PR nº145/2015). 
 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/resolucaoprorrogacaopv_resol145_2015.pdf


Com esta iniciativa, o INPI também 
possibilita a identificação de novas 
tecnologias que possam ser 
rapidamente usadas pela sociedade, 
estimulando o seu licenciamento e 
incentivando a inovação no país. 
O programa piloto teve seu início em 
17 de abril de 2012 e encontra-se na 
prorrogação de sua terceira fase, que 
se estenderá até 16 de abril de 2016 
ou até atingir 500 novas vagas 



O programa contempla 
tecnologias das seguintes áreas: 
1.Energias alternativas 
2.Transportes 
3.Conservação de Energia 
4.Gerenciamento de resíduos 
5.Agricultura 



ESTRUTURA DE UM PEDIDO 
DE PATENTE 



ESTRUTURA DO PEDIDO DE PATENTE 

Pedido 
de 

patente 

Lei de Propriedade 

Industrial ( Lei 

9.279/96) 

Lei de Inovação (Lei 

10.973/2004) 

IN 30 e IN 31/ 2013- 

INPI 



RELATÓRIO DESCRITIVO - CONTEÚDO 

Título 
Campo da Invenção 
Fundamentos da Invenção (Antecedentes da 
Invenção) 
Sumário da Invenção (Objetivos da Invenção) 
Breve descrição das figuras 
Descrição Detalhada da Invenção 
Exemplos 



O Título deve apenas descrever a invenção de forma 
a identificá-la em sua essência s/ apresentar a 
solução; 
Evitar terminologias como “novo processo” “processo 
inovador”; 

TÍTULO 



EXEMPLOS 

“Repelente de artrópodes a base de 
fumo” 
 
“COLETOR DE ENERGIA SOLAR 
PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA” 
 
PROTEÇÃO PARA CRIANÇA 
INTEGRADA EM CARRO 
 

  



Breve introdução à invenção; 
Breve descrição do objeto da invenção, sua 
finalidade, solução principal e a aplicação 
industrial ou técnica (USA); 
Referir-se a apenas uma invenção ou a apenas 
um grupo de invenções (conceito inventivo - 
Art.22 da LPI). 

CAMPO DA INVENÇÃO 



[001] A presente invenção trata de um 
coletor de energia solar com aplicação 
na área de dispositivos para gerar 
calor por meio da energia solar 
visando proporcionar maior 
aquecimento com menor consumo de 
energia elétrica. 

EXEMPLOS 

CAMPO DA INVENÇÃO 



Descrever o estado da técnica e mencionar os 
problemas técnicos existentes; 
Apresentar resultados da busca (patentes e outros 
documentos); 
Apenas documentos mais recentes e importantes; 
Seja breve! 

 
 
 

NÃO DIVULGAR NOVIDADES DA INVENÇÃO AQUI! 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO OU 
ANTECEDENTE DA INVENÇÃO 



[002] Atualmente, os coletores de energia solar existentes, que conjugam em 
um só elemento as funções de coletar e armazenar a energia do sol, são 
compostos basicamente de uma caixa isolada termicamente do meio 
ambiente fechada em sua parte superior por duas lâminas paralelas 
transparentes, provida de um sistema manual de enchimento, como visto na 
patente WOxxxxxxxx ou de um sistema automático elétrico de enchimento, 
mostrado na patente BRxxxxxxxxx. 
[003] É sabido que o correto funcionamento destes coletores exige a operação 
com um nível de água considerado ideal. No primeiro caso há o inconveniente 
de ter que se completar o nível de água manualmente. No segundo caso, há o 
inconveniente de se utilizar energia elétrica para acionar o sistema 
automático. 

EXEMPLOS 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 



Descrição breve das soluções e do quadro 
reivindicatório; 
Transformar em parágrafos as reivindicações 
independentes; 
 
 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO OU OBJETIVO DA 
INVENÇÃO 



[004] Com o intuito de solucionar tais problemas desenvolveu-se a 
presente invenção, através do qual o nível da água é completado por um 
processo mecânico automático, sem despender energia elétrica, 
proporcionando, assim, um maior grau de eficiência em termos de 
armazenar a energia do sol absorvida pela água. Tal processo é 
conseguido uma vez que o sistema proposto possui as duas lâminas 
paralelas transparentes formando um ângulo fixo de 5º com a horizontal. 
Tal disposição permite a maior passagem dos raios solares incidentes e 
menor reflexão destes para o exterior, o que resulta no aquecimento da 
água a temperaturas superiores 55ºC. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

EXEMPLOS 



Informações básicas acerca das figuras 
a serem apresentadas. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 



[005] A invenção poderá ser melhor compreendida 
através da seguinte descrição detalhada, em consonância 
com as figuras em anexo, onde: 
[006] A FIGURA 1 representa uma vista de topo do 
coletor; 
[007] A FIGURA 2 representa uma vista longitudinal, em 
corte, do coletor; 
[008] A FIGURA 3 representa uma vista transversal, em 
corte, coletor. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

EXEMPLOS 



Descrever de forma concisa, clara e suficiente o 
objeto do pedido de patente, evidenciando o efeito 
técnico alcançado (Art 4/LPI) 
Descrever as várias “modalidades da invenção”; 
Ressaltar a melhor forma de execução 
Indicar a aplicação industrial quando esta não 
estiver explícita na descrição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 



 

Ex: [009] Com referência a estas figuras, pode-se observar a caixa (9) com 

isolante térmico (10), dotada de tubulação de consumo de água quente (8), 

conectado a uma bóia (2) que limita o nível máximo da água (7), e um anteparo 

(6)  que divide o interior da caixa em dois compartimentos (A e B). 

[010] A caixa (9) é fechada por duas lâminas transparentes (11) cujo ângulo com 

a horizontal é fixo e igual a 5º, a fim de estabelecer uma maior concentração de 

raios incidentes no interior da caixa e sem, no entanto, ocorrer uma maior 

reflexão desses raios para o exterior, estabelecendo, assim, um mínimo de perda 

com maior absorção de calor. 

[011] A caixa (9) conjuga as funções de coletar e armazenar a energia do sol, 

sendo que, para uma maior eficiência operacional, pode-se instalar o termostato 

(3), interligado à resistência elétrica (4) para aquecer a água em casos de 

ausência de sol por períodos prolongados. 

[012] O coletor permite, ainda, uma conjugação com o sistema convencional de 

aquecimento de água já existente no local, do tipo “BOILER”, não necessitando 

instalar-se na caixa (9) o termostato (3) e a resistência elétrica (4). 

 

EXEMPLOS 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 



RESUMO 

IN 31 
Art. 22 O resumo, quanto à forma, deverá 
cumprir as seguintes especificações: 
I. ser iniciado pelo título, em destaque com 
relação ao restante do texto; 
II. indicar o setor técnico ao qual pertence a 
invenção; 
III. ser tão conciso quanto a exposição permitir 
(de preferência de 50 a 200 palavras), 
não excedendo 25 linhas de texto.  
 



EXEMPLOS 
RESUMO 

“COLETOR DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE 
ÁGUA” 

A presente invenção conjuga as funções de coletar a energia 
do sol e armazenar a água aquecida, proporcionando assim 
menor consumo de energia elétrica e menor custo final do 
produto final. 

O dito coletor é constituído por uma caixa (9) que é fechada 
por duas lâminas transparentes (11) cujo ângulo com a 
horizontal é fixo e igual a 5º, a fim de estabelecer uma maior 
concentração de raios incidentes no interior da caixa e sem, no 
entanto, ocorrer uma maior reflexão desses raios para o exterior, 
estabelecendo, assim, um mínimo de perda com maior absorção 
de calor. 

 



DESENHOS 

São representações dos aparelhos, peças e 
acessórios, esquemas elétricos, diagramas de bloco 
etc., que sejam imprescindíveis para a 
compreensão da invenção. 
No caso dos modelos de utilidade (MU), definem 
o escopo da invenção. 
 
 

 



DESENHOS 



REIVINDICAÇÕES 



O redator, provavelmente, 
redigirá primeiro as 

reivindicações, tendo em vista 
que são a essência de uma 

patente (Projeto de 
Reivindicações). 



Art. 25 da LPI 
“ 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. 41 da LPI 
“A extensão da proteção conferida pela patente será 
determinada pelo teor das reivindicações, interpretado 
com base no relatório descritivo e nos desenhos.” 



É a base legal da proteção patentária; 
Definem os limites da proteção conferidos 
pela patente; 
Servem de base para a verificação de 
eventuais infrações dos direitos por terceiros. 

REIVINDICAÇÕES 



Definem a matéria a ser pesquisada pelo 
examinador para verificação de eventual 
anterioridade; 
Para o Requerente, estabelecem os limites 
da proteção de exclusividade; 
Para a sociedade, definem a fronteira 
entre o que é objeto de monopólio privado e 
de domínio público. 

FUNÇÕES 
 



É a reivindicação que determina o escopo da 
proteção para verificação de eventual infração 
em processo administrativo ou judicial 
envolvendo a patente. 
A matéria definida numa reivindicação deve 
ser interpretada com base no relatório 
descritivo e os desenhos (Art. 41/LPI), daí a 
importância de um relatório descritivo e 
desenhos bem estruturados. 



As modificações do quadro reivindicatório 
podem ser realizadas de forma espontânea 
até o requerimento do exame (Art. 32 LPI) 
ou por exigência do examinador quando do 
exame técnico do pedido. Em qualquer dos 
casos, sempre estarão adstritas ao conteúdo 
inicialmente revelado no pedido. 



Não devem conter, indicações relativas a vantagens 
comerciais ou outras matérias não técnicas; 
Devem proteger pelo menos uma “modalidade” da 
invenção”; 
Revisar todo o quadro após a elaboração final dos 
demais documentos; 



Elaboradas em número suficiente para 
definir o objeto de invenção; 
Numeradas consecutivamente, em 
algarismos arábicos; 
Devem ser redigidas sem interrupção e 
sem trechos explicativos quanto ao 
funcionamento e simples uso do objeto. 



Não podem conter, exceto quando absolutamente 
necessário, referências ao relatório descritivo ou aos 
desenhos, do tipo "como descrito na parte do 
relatório descritivo" ou "bem como representado pelos 
desenhos"; 
Quando for o caso, devem vir acompanhadas pelos 
respectivos sinais de referência constantes dos 
desenhos, que devem ser colocados entre parêntese, 
acaso necessário à sua compreensão, entendendo-se 
que tais sinais de referência não as limitam. 
 Não se aconselha o uso de sinônimos; 
(mesmo termo Reiv=Relatório; copiá-las p/ o relatório; 
não pedir ap. em funcionamento; reiv. todas as partes 
(todo e partes)). 



ESTRUTURA: 
Uma reivindicação independente é composta de 03 partes: 

PREÂMBULO + TERMO DE TRANSIÇÃO + CORPO 

Termo de 
transição 

Definem a categoria da 
matéria reivindicada 
(produto,composição, 

dispositivo, processo ou uso) 
já compreendidas pelo 
estado da técnica. 

Assinalam-se as 
características 

técnicas essenciais e 
particulares que, em 

combinação 
com os aspectos 
explicitados no 
preâmbulo, se 

deseja proteger. 



Reivindicação independente: 
 
É aquela que, mantida a unidade de invenção, visa a 
proteção de características técnicas essenciais e 
específicas da invenção em seu conceito integral, não 
necessitando, para sua interpretação, de serem lidas 
com outras reivindicações; 
É mais ampla que qualquer reivindicação dependente; 
 Um pedido de patente pode apresentar mais de uma 
reivindicação independente.  
 
(caract. Mínimas x limitar inv); 

REIVINDICAÇÕES – TIPOS 



Reivindicação dependente: 
 
Inclui características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es), 

definem detalhes e/ou características técnicas adicionais, 

necessitando de serem lidas em conjunto com as reivindicações das 

quais são dependentes; 

Pode depender de outra reivindicação independente ou 

dependente; 

Ao fazer referência a outra reivindicação, está informando que ela 

inclui integralmente o teor da reivindicação de origem e também toda 

a matéria descrita nela própria; 

Não pode estender o escopo de proteção da invenção definido na 

correspondente reivindicação independente); 

Pode se referir a mais de uma reivindicação como alternativa 

(dependência múltipla). 

REIVINDICAÇÕES – TIPOS 



Ex:“1. Coletor de energia solar para aquecimento 
de água” constituído de uma caixa (9) com isolante 
térmico (10), dotada de tubulação de água aquecida 
(8) e tubulação de entrada de água fria (1), com bóia 
(2) e anteparo (6) caracterizado por a dita caixa (9) 
ser fechada em sua parte superior por duas lâminas 
paralelas transparentes (11) que formam com a 
horizontal um ângulo fixo igual a 5º. 
2. Coletor de energia solar para aquecimento de 
água” de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por a caixa (9) ser dotada de 
termostato (3) integrado a resistência elétrica (4). 
 
 

EXEMPLOS 



NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES 

ESPECÍFICAS 

 
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; 

O relatório descritivo, as reivindicações e o 

resumo não devem conter quaisquer 

representações gráficas. 

Cada um dos documentos básicos que integram 

o pedido deve ser iniciado em nova folha com 

numeração independente; 

 

 



NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

 As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações 

e ao resumo deverão conter o texto dentro das seguintes 

margens: 

  

 

MARGENS MÍNIMO MÁXIMO 

SUPERIOR 2 4cm – 
preferencialme
nte  4 

ESQUERDA 2,5 4cm – 
preferencialme
nte 3 

DIREITA 2 3 

INFERIOR 2 3 



NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser 

iniciado com uma numeração sequencial, em 

algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido 

texto, 

como por exemplo [003], 015, etc... 



Vamos  
exercitar? 
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