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2 PATENTE: UMA FORMA DE 
PROTEÇÃO DO TRABALHO 
INTELECTUAL 

VANTAGENS DA PROTEÇÃO: 
FACILITAR AS PARCERIAS TECNOLÓGICAS Ε 
IMPEDIR A PIRATARIA 

INVENÇÃO, INOVAÇÃO Ε DESENVOLVIMENTO 

Diversidade do trabalho intelectual. O trabalho do cientista, do 
artista, do desenhista industrial, do tecnólogo, do escritor etc., são formas 

diversas do trabalho intelectual e, obviamente, suas criações têm finalidades 

também distintas.1 0 Este manual aborda exclusivamente as criações técnico-

produtivas destinadas à produção de mercadorias. 

Invenção. A invenção pode ser descrita como uma nova solução para 

um problema técnico de produção. O problema pode ser antigo ou novo; 

respectivamente, de como criar ou aperfeiçoar um processo químico ou um 

novo produto para atender a uma necessidade antes inexistente. Mas a 

solução, para ser uma invenção, precisa ser obrigatoriamente nova, ou seja, 

que ninguém haja criado anteriormente a idéia ou, pelo menos, que ninguém 

tenha divulgado ou disponibilizado o acesso de sua informação ao público. 

Inovação. Há várias formas do processo de inovação, mas para fins 

deste manual, será considerada somente a introdução de novas mercadorias 

ou de tecnologias em mercado, desde que nessa forma esteja contida em 

sua etapa inicial uma fase de inventividade. Considerada assim, a inovação 

tem sua origem em uma invenção, prosseguindo até a comercialização da 

própria invenção ou da mercadoria que a contém, pois o processo inovativo, 

por definição, contém sempre a comercialização. 

Desenvolvimento. O desenvolvimento econômico necessita de um 

fluxo permanente de novas idéias para melhorar a produtividade dos 

Vide o Anexo 2.1. - Formas de Proteção do Trabalho Intelectual. 



processos produtivos ou abrir mercados mediante o lançamento de novas 

mercadorias. Novos processos e produtos p romovem a regeneração e 

reciclagem das indústrias em declínio e abrem novos campos para o 

investimento, possibilitando a uma determinada economia utilizar ao 

máximo seu potencial produtivo. Assim, a inovação tem sido considerada 

como um dos mais eficientes meios para a promoção do desenvolvimento. 

Políticas de inovação. O reconhecimento da importância da inovação 

para o desenvolvimento, seja de um país ou de uma unidade produtiva, tem 

levado muitos governos à elaboração de políticas nacionais de incentivo à 

inovação. Países que tardam em incorporar políticas de incentivo ao processo 

inovativo nos diferentes estágios da produção, deparam-se com baixas taxas 

de produtividade, dificuldades de adaptação dos custos de energia e matéria-

prima aos padrões universais e, por conseqüência, poder de barganha cada 

vez menor na competitividade internacional e ainda, em casos mais graves, 

a estagnação econômica . Enquanto isso, nações que reconhecem a 

importância da inovação têm obtido bons resultados em suas economias e 

alcançado melhores níveis de desenvolvimento socioeconômico. 

Infelizmente, os países em desenvolvimento têm se caracterizado pela 

inexistência de políticas de inovação ou por ações parceladas e desencontradas 

sobre esse processo. Assim, embora todos os países tenham um Escritório 

Governamental de Propriedade Industrial, raramente usam da legislação de 

tal campo de proteção ou tornam efetivos seus objetivos mediante ações 

específicas e direcionadas. Muitas vezes as legislações de propriedade 

industrial são corretas e adequadas, mas afora a proteção às invenções, nada 

mais é feito no sentido de promover novas invenções e, sobretudo, dar 

conseqüência à inventividade, completando o processo inovativo. 

Essas considerações a respeito de políticas de inovação pretendem 

tão-somente relativizar a importância da proteção às invenções, colocando-

a em seu devido espaço. Conforme se observou, a mera existência da patente 

já é um instrumento promotor de novas invenções e inovações, pois a 

divulgação da matéria objeto da proteção patentária é, per se, uma fonte de 

informação tecnológica indutora de competitividade no próprio processo 

inven t ivo . Ora, se do ponto de vista macroeconômico , s is têmico, a 

competitividade nesse campo é desejável, parece haver aqui uma certa 

contradição com a ótica microeconômica, pois as empresas deveriam, então, 

preferir o segredo. 



PATENTE OU SEGREDO: A OPÇÃO ILUSÓRIA 

Aqueles poucos afeitos à propriedade industrial, e às patentes em 

particular, que raramente se concentram em averiguar a sua funcionalidade 

em uma economia da modernidade, tendem a ser influenciados por 

afirmações ingênuas e ilusórias de que o segredo é preferível à proteção 

patentária. Uma pequena análise dessa opção é, portanto, necessária. 

As políticas nacionais. Enquanto todos os países p romovem o 

patenteamento, despendendo recursos consideráveis na manutenção de seus 

escritórios governamentais, no aperfeiçoamento da legislação, enfrentando as 

duras negociações internacionais e contribuindo para um organismo 

especializado em propriedade intelectual nas Nações Unidas - a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) - , não há qualquer país que possua 

uma lei federal tendo por matéria específica o segredo, ou que possua organismos 

especializados sobre tal matéria. Nos foros internacionais, exceto em uma 

pequena e simples disposição no recente acordo TRIPS, em que se trata de dar 

certa proteção de confidencialidade às informações empresariais fornecidas 

pelas próprias empresas aos organismos governamentais, em geral com a 

finalidade de obter autorização ao comércio de novos produtos farmacêuticos, 

também nada parece promover o segredo. Ainda em relação ao segredo, os 

países e a comunidade internacional têm se limitado a impedir a sua apropriação 

ou divulgação indevida, sem a autorização de quem o detém. Em poucas 

palavras: as patentes se promovem e o segredo se desincentiva. 

Monopólio de facto. Diz-se que o segredo deve ser preferível à patente, 

quando se está muito à frente em relação aos conhecimentos tecnológicos 

disponíveis para a comunidade econômica. Eis uma hipótese de lógica 

dedutiva que, se buscada a comprovação empírica, provavelmente uma fraca 

ev idênc ia deverá ser encont rada . A razão é s imples : o p r ó p r i o 

desenvolvimento científico-técnico reduziu temporalmente, de forma 

acentuada, a utilização industrial de uma invenção quando comparada a 

algumas décadas passadas. Assim, desvendar um segredo de produção de 

uma mercadoria não patenteada é, por razões óbvias, muito mais fácil do 

que gerar novas invenções - a engenharia reversa é mais simples do que o 

processo inventivo. 

Entre tanto , há a preferência p e l o segredo em alguns casos, 

especialmente quando a divulgação permite ao concorrente usar a invenção 

sem o conhecimento por parte do titular da patente. O exemplo extremo é a 



proteção dos programas de computador, cuja fiscalização pelo titular do 

direito será sempre difícil, se não impossível. Nesse caso, sua forma de 

proteção é própria e singular e, diferentemente de todas as demais proteções 

da propriedade intelectual e industrial, não requer a divulgação plena - a 

informação disponível é somente parcial, sendo uma parte mantida em 

segredo. Mesmo assim, são raros os titulares de programas de computador 

que solicitam registro, a menos que seu uso comercial esteja bastante 

difundido. Mot ivos técnicos e comerciais, nesse exemplo, justificam o 

monopólio de facto, a manutenção do segredo. 

Divulgação preventiva. Aqueles propugnadores das vantagens do 

segredo sobre a patente jamais se referem ao procedimento conhecido como 

Divulgação Preventiva. Algumas empresas transnacionais produzem 

anualmente milhares de invenções, e o custo de depositar patentes em todos os 

países, ou somente em alguns países estratégicos, é, portanto, bastante elevado. 

Após alguns estudos de mercado, selecionam-se as invenções julgadas de elevado 

potencial industrial e comercial e publicam-se as demais - em geral sob a mesma 

forma de documentos de patente - , para que caiam em domínio público. Enfim, 

melhor oferecer gratuitamente ao público do que correr o risco de idêntico 

conhecimento técnico vir a ser patenteado por outro inventor. 

Todavia, o segredo industrial existe. Ele pode ser considerado, dentre 

outras, como parte de um processo sem o qual não pode ser utilizado, mas 

cuja essência não necessita ser divulgada no relatório descritivo da patente 

para que o privilégio do processo seja concedido. Esse fato é bastante usual 

no campo químico e farmacêutico. 

Guardar o segredo, na época atual em que os conhecimentos 

científicos e técnicos estão amplamente disseminados, é correr o risco de 

perder o monopólio de facto para outro que chegou à mesma invenção, até 

mesmo por engenharia reversa, e passará a ser o titular de direito. Além 

disso, quando há uma pesquisa empresarial com objetivo específico, há 

também uma enorme probabilidade de que outras pesquisas sobre a mesma 

matéria se realizem; portanto, vence a competição quem primeiro inventar 

e, para impedir que terceiros o façam, requerer prontamente a patente é 

fundamental. Inventos que ocorrem simultaneamente em diferentes partes 

do mundo são bastante conhecidos. Não por acaso, há preferência pela 

divulgação por meio de documentos de patente pelas maiores empresas 

transnacionais ou, em outra hipótese, a divulgação preventiva. 



RAZÕES PARA PATENTEAR 

Há uma necessidade sistêmica da modernidade em conferir proteção 

às invenções, isto é, reconhecer a sua propriedade, que no capitalismo é 

privada e nos países socialistas pertence ao Estado, quando aí os inventores 

são residentes. A teoria explicativa do contrato social seria, assim, uma forma 

de evidenciar algumas das funções derivadas desse acordo entre a sociedade 

e o inventor. Existem outras teorias, mas, certamente, o contrato social com 

base em Rousseau é a mais consistente. 

Na comunidade científica e acadêmica, com ênfase nos países em 

desenvolvimento, são comuns as reações contrárias à proteção conferida pelas 

patentes, talvez porque sejam amplamente divulgadas as usuais mazelas do 

comportamento monopolista e /ou a ineficiência de sua administração 

econômica. O fenômeno existe, mas nem todos os monopólios têm a relação 

custos/benefícios acima da unidade, ou seja, são prejudiciais per se à 

sociedade. Não foi sem razão que o Estatuto dos Monopólios, promulgado na 

Inglaterra em 1623, deu por findo os monopólios industriais e comerciais e 

criou o monopólio das invenções. Além disso, por razões econômicas de outra 

ordem, há monopólios inevitáveis, como aqueles exercidos pelo Estado ou 

por este concedidos ao setor privado, tais como a comunicação telefônica 

municipal.1 1 Como as patentes existem, deixar de patentear não é conceder à 

humanidade um conhecimento produtivo, pois se este for de importância, 

certamente as grandes empresas se utilizarão dele gratuitamente e assim 

dominarão o mercado que, de outra maneira, poderia estar permitindo a 

efetiva participação de uma empresa média ou pequena. 

Há um ponto a ressaltar, especialmente em relação aos institutos de 

pesquisa governamentais. Caso não se efetue o pedido de patente ao menos 

em seu país, adequadamente e em tempo hábil, pode ocorrer de a invenção 

vir a ser concedida a um invento semelhante posteriormente criado em outro 

país, deixando o primeiro dependente da importação. Resultado: criação 

de emprego, industrialização e ganhos econômicos e financeiros em um país 

cuja invenção foi poster ior , mas que soube se util izar do 'sistema' 

in te rnac iona l de patentes para a sua p ro t eção . O ba ixo n íve l de 

patenteamento dos residentes de um país em desenvolvimento reflete seu 

atraso tecnológico, mas é também agravado pelo desconhecimento, de certa 

forma generalizado, da importância econômica da proteção patentária. 

1 1 A telefonia celular, todavia, parece possibilitar a concorrência municipal. 



O Q U E É ( Ε NÃO É ) PATENTEÁVEL 

O Que É: a invenção 

Princípio de patenteabilidade e invenções. A proteção patentária é 

destinada de forma única e exclusiva às criações essencialmente destinadas 

à fabricação de mercadorias tangíveis, 1 2 por definição, as invenções. Esse 

simples princípio, todavia, nem sempre é suficientemente compreendido, 

daí a necessidade das legislações nacionais, em muitos casos, tornarem 

explícitas algumas matérias que não são objeto de patente. 

Quadro 3 - 0 conceito de invenção: o popular e o legal 

: i 

; i 
Ha uma tendência do pesquisador de formação científica em pensar s 

a invenção como o esforço criativo genial, um grande passo adiante { 

do conhecimento tecnológico. Entretanto, em propriedade j; 
industrial, a invenção não vai além de qualquer criação nova para I 

a solução de um problema técnico. Assim, um cabo de martelo j 
ergonômico que proporcione ao operário um melhor rendimento .; 

no trabalho, ou a colocação de uma protuberância plástica em ; 

grampos de cabelo para não ferir o couro cabeludo durante a sua ji 
colocação ou uso, é tanto invenção quanto um novo reator nuclear, } 

um pistão rotativo para motores a explosão, a obtenção de novos ! 

materiais por técnica de DNA recombinante ou um processo de | 

reprodução por impressão eletrostática. I 

O Que Não É, Por Princípio 

Descoberta e invenção. A meta da Ciência é a identificação, avaliação, 

correlação, unificação e explicação de fenômenos naturais; os cientistas 

procuram o 'porquê' de as coisas funcionarem, procuram a razão para o 

funcionamento de algo e, ao encontrar, realizam as descobertas. A meta da 

Tecnologia é achar soluções para os problemas técnicos da produção de 

mercadorias, inclusive aperfeiçoamentos de soluções existentes, e, para esse 

fim, usam do conhecimento das descobertas; os tecnólogos, incluindo os 

operários que também criam tais soluções, procuram saber 'como fazer' as 

coisas funcionarem e, quando conseguem, produzem invenções. 

U m exemplo de descoberta está na formulação da lei de gravitação 

universal por Isaac Newton, explicando a relação da força de atração entre dois 

1 2 Obviamente, a proteção inclui processos de produção. 



corpos e suas massas, que sempre existira mas ninguém, anteriormente a ele, 

havia desvendado o fenômeno. Exemplo de invenção está no uso de fenômenos 

físicos que possibilitam a reprografia, os elevadores, os aviões etc. 

Embora a Ciência e a Tecnologia tenham, em seus trabalhos, objetivos 

e metodologias diferentes, há um vínculo histórico e lógico entre ambas que 

começa a se evidenciar a partir do século X I X , nos primórdios do processo 

de apropriação do conhecimento científico pelo tecnológico. Muitos 

cientistas com importantes contribuições para o avanço da ciência também 

produziram notáveis invenções. N o passado, apesar da distância entre esses 

conhecimentos, tem-se Isaac Newton inventando o telescópio refletor, Kelvin 

patenteando o galvanômetro de espelho, Louis Pasteur obtendo as patentes 

para os processos de fabricações de cerveja e levedura e, até mesmo, Alfred 

Nobel tendo a dinamite protegida. N o século X X , em que o trabalho científico 

e técnico se aproximam, se confundem e se mesclam, encontra-se como 

inventores nomeados nos documentos de patentes conhecidos cientistas, 

tais como Einstein, Hahn, Milikan, Soddy, Ziegler, Boyer, Cohen, Gilbert, 

Leder, Millstein e outros. 

As descobertas e as invenções são, cada vez mais, produto de 

pesquisas. Porém, enquanto as descobertas não são protegidas pela 

propr iedade industrial 1 3 ou qualquer outra forma de resguardá-las, 

podendo o conhecimento ser livremente usado por todos, as invenções 

têm na proteção das patentes de invenção ou de modelos de utilidade o 

seu uso restringido: livre para uso em pesquisa e desenvolvimento, proibido 

para a produção industrial sem a autorização de seu titular. Essa é uma 

d i spos ição u n i v e r s a l m e n t e acei ta e, de mane i r a ge ra l , consta 

explicitamente das leis nacionais. 1 4 

Métodos cirúrgicos, operatórios e terapêuticos. Evidentemente, a 

criação desses métodos no campo da Medicina e da Veterinária concretizam 

anos de estudo, de pesquisas e gastos financeiros, por decorrência. Mas 

como não são os gastos em pesquisa que justificam a existência de patentes, 

conforme muito se tem afirmado ultimamente, em especial pelo ramo 

farmacêutico, esses métodos, tais como as descobertas, por não serem 

destinados essencialmente à fabricação econômica de mercadorias e não 

1 3 No Brasil, vide Lei nº 9.279, art. 10, inc. I; no antigo CPI, Lei nº 5.772/71, art. 9º, al. "f". 
1 4 No Brasil, vide Lei. 9.279/91, art. 43, inc. II . A inexistência de norma na Lei nº 5.772/71, 

todavia, não implicava proibir o uso da invenção para a pesquisa. 



aumentarem a riqueza nacional, não são patenteáveis em face dos próprios 

fundamentos da proteção patentária. 1 5 Entretanto, os equipamentos e 

instrumentos utilizados na aplicação de quaisquer desses métodos são 

patenteáveis, o que confirma a regra. 

Métodos, planos e sistemas não industriais. Embora largamente 

empregados pela atividade econômica, os métodos contábeis, de controle 

de estoque de mercadorias, de cálculos, de financiamento, de sorteios, de 

jogos, de propaganda etc., como não são essencialmente elaborados para 

a fabricação de mercadorias, também não são patenteáveis. 1 6 Contudo, 

assim como no caso anterior, as máquinas, instrumentos ou aparatos para 

utilizá-los são patenteáveis. 

O Que Não É, Por Força de Lei 

As exceções. Em todas as leis nacionais existem exceções à concessão 

de patente originárias de duas fontes: os usos e costumes é uma delas, o 

interesse público a outra. 

Usos e costumes. Nesta categoria de excepcionalidade, sempre 

expressa em lei, encontram-se as invenções contrárias à ordem pública, 

à moral, à segurança pública, às religiões e seus cultos, à saúde etc. 1 7 

Todavia, tal exceção não deve ser entendida no sentido comum, mas em 

seu aspecto jurídico-legal . 1 8 

Interesse público. Até o recente acordo TRIPS, era bastante comum 

aos países negar em suas leis a patenteabilidade em diversos ramos 

industriais e/ou campos da tecnologia. Sob a alegação de interesse público, 

com base em um fundo de ordem econômica, os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento justificavam tal impeditivo legal. 

1 5 Lei nº 9.279/96, art. 10, inc. V I I I ; na Lei nº 5-772/71, art. 9 a, alínea "g". Vide também TRIPS, 
art. 27, § 3º, al. "a". Cumpre notar, em relação às descobertas tratadas na nota anterior, que 
também elas não fazem aumentar a riqueza, embora elevem o potencial de criação ao abrir 
o campo para novas invenções. 

1 6 Lei nº 9.279/96, art. 10, inc. I I I ; e Lei nº 5-772/71, art. 9°, al. "h". . 
1 7 Lei nº 9.279/96, art. 18, inc. I ; Lei nº 5-772/71, art. 9º, al. alínea "a". A excepcionalidade é 

também permitida pelo TRIPS, art. 27, § 2º. 
1 8 Por exemplo, a maioria dos aparatos à venda nas denominadas pornô shops são, em geral, 

patenteados. 



A não-patenteabilidade de produtos químico-farmacêuticos foi e 

possivelmente será ainda, por algum tempo, 1 9 bastante generalizada, com 

incidência menor para os processos a eles relacionados. Mesmo em países 

desenvolvidos, como o Japão, a Itália e a Suíça, a não-privilegiabilidade era 

adotada até a década de 70. As razões são de ordem econômica, até mesmo 

em razão da dificuldade de controlar os abusos dos titulares ante o fato de o 

ramo ser um oligopólio internacional concentrado em poucas empresas de 

alguns países desenvolvidos. São exemplos desses abusos os preços excessivos, 

o sobrefaturamento de importações, a ausência de fabricação local em países 

com um mercado considerável etc. É importante assinalar que o acordo TRIPS 

teve, na indústria químico-farmacêutica, um dos principais lobbies para 

derrocar a não-privilegiabilidade das leis nacionais; contudo, pelo menos uma 

salvaguarda foi criada especificamente para invenções dessa indústria, ou seja, 

a provisão de licenças compulsórias para a dependência de patentes. 2 0 

Há outras áreas também usuais de não-patenteabilidade previstas 

em le i , mas a inc idência das mesmas nas leg is lações nacionais é 

substancialmente menor, tais como a química e a alimentar. 2 1 

Finalmente, há uma exceção ao acordo TRIPS, sendo permitido aos 

países l eg i s l a rem para a não -p r iv i l eg i ab i l i dade de invenções que 

transformem o núcleo atômico de substâncias, elementos e produtos. 2 2 

1 9 A hipótese de perdurar a ausência de proteção deve-se a que os países em desenvolvimento 
têm ainda o direito a adotar uma carência de dez anos, a partir de 1° de janeiro de 1996, para 
fazer vigorar em suas leis a patenteabilidade das matérias que, quando firmado o acordo 
TRIPS, não eram protegidas em suas legislações. A Lei nº 9.279/96 não adotou o prazo de 
carência no Brasil. 

2 0 TRIPS, art. 31, al. "L". Ocorre a dependência entre patentes quando uma delas não pode ser 
usada sem a utilização de uma outra anteriormente concedida. Assim, um aperfeiçoamento 
não deixará de ser usado, graças à possibilidade de ser concedida uma licença compulsória. 
Desse modo, a sociedade não deixará de se beneficiar devido à decisão de outro inventor, e 
tal possibilidade também induz a contínuas invenções de aperfeiçoamentos. 

2 1 Brasil: a Lei nº 5.772/71, art. 9°, "b" e "c", vigente até 14 de abril de 1997, não conferia proteção 
patentária a produtos químicos e a produtos e processos alimentares e químico-
farmacêuticos. 

2 2 T R I P S , art. 73, alínea "b", item ( i ) . No Brasil, vide Lei nº 9.279/96, art. 18, inc. III; Lei 
nº 5.772/71, art. 9º, al. " j " . 



E M QUE PAÍS PATENTEAR 

País de origem. A patente deve, indiscutivelmente, ser requerida no 

país onde se realizou a invenção, a menos que a matéria desta careça de um 

re l a t ivo va lo r e c o n ô m i c o nesse t e r r i t ó r io . Em gera l , mas não 

obrigatoriamente, o país de origem da invenção é também o primeiro onde 

é requerida a patente. Entretanto, entende-se por país de origem qualquer 

um onde primeiro foi requerida a patente. Para a maioria das invenções, a 

proteção só é requerida no país de origem devido ao custo de se efetuar os 

pedidos em cada país para se obter a patente. 2 3 

A patente é nacional. Vale recordar que a patente internacional não 

existe, sendo a proteção conferida somente nos países em que a patente foi 

requerida e concedida. Todavia, se não há a patente internacional, existe a 

possibilidade de, por intermédio de um único depósito, obter-se o chamado 

"pedido internacional". 2 4 

Aonde patentear - análise quantitativa e qualitativa. A razão 

primária para depositar um pedido de patente em determinado país é a 

existência de um mercado potencialmente relevante, ainda que esse país 

possa, eventualmente, não possuir capacidade industrial de produção do 

produto protegido pela patente. Nesse caso, o titular terá o 'monopólio de 

venda' em mercado, desde que não haja interesse de terceiros em produzir 

localmente requerendo a licença compulsória. Para definir tais países, usa-

se uma análise quantitativa como forma inicial de abordar a questão. 

Portanto, o primeiro passo para selecionar os países onde deverá 

ser depositado o pedido de patente é conhecer seu desenvolvimento 

econômico, sua extensão geográfica e sua população para, em seguida, 

correlacionar esses dados com a quantidade de pedidos e patentes 

concedidas. Tais dados podem ser obtidos no Anuário Estatístico sobre 

Patentes,25 publicado pela OMPI e considerado instrumento básico para 

essas avaliações, contendo, inclusive, dados sobre pedidos e patentes em 

campos específicos da técnica. 

2 3 Para alguns autores, esse fenômeno explicaria o fato de os contratos de tecnologia 
predominarem nos países em desenvolvimento, tendo por objeto os trade secrets. Vide, a 
respeito: FIGUEIRA BARBOSA ( 1 9 7 8 ) . 

2 4 Vide Anexo 1.1. - Principais Tratados Internacionais, com ênfase em Patente, Seção 2 -
Tratado de Cooperação em Matéria de Patente. 

2 5 OMPI. I P / S T A T / 1 9 9 0 / B . 



Fonte: O M P I , I P / S T A T / 1 9 9 0 / B . 

Fundamentados em uma seleção aleatória de países, os dados da tabela 

indicam a importância dos mercados dos países desenvolvidos em relação 

àqueles em desenvolvimento, para fins de solicitar patentes. Isso também se 

evidencia quando se comparam países pela extensão terr i torial ou 

populacional. Contudo, há distorções nas nações asiáticas devido à influência 

do patenteamento no Japão que, por peculiaridades de procedimentos, tendem 

a elevar a quantidade de patentes em relação aos países ocidentais. 

Dentro da perspectiva dessa abordagem inicial propiciada pela 

análise quantitativa, caso uma invenção brasileira demonstre potencial 

para ser usada industrial ou comercialmente em outro país, há indícios a 

serem considerados em relação aos pedidos de patente nos seguintes 

grupos de nações: 

• Grupo dos Sete - Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino 

Unido - , representando os sete principais países industrializados, são 

também os maiores depositários de pedidos de patentes; 

• União Européia - mesmo os pequenos países desse grupo possuem elevado 

nível de patenteamento, quando comparados àqueles em desenvolvimento; 

• Países em desenvolvimento - o generalizado baixo nível de patenteamento, 

pela análise quantitativa, não recomenda o patenteamento; mas outras 

variáveis podem ser consideradas, como por exemplo, a proximidade 

geográfica com o Brasil. 



A análise qualitativa, segundo passo no processo seletivo, deve considerar 

outras variáveis, como a especialização técnica produtiva de cada país ou sua 

demanda especializada - Austrália, Argentina e Uruguai como consumidoras 

de produtos veterinários; Chile como produtor de estanho, salitre e vinhos; 

França como produtora de vinhos, queijos, vestuário etc.; Dinamarca pelos seus 

produtos lácteos; Suíça por seus relógios; Japão como produtor de artigos 

eletrônicos de lazer; Suíça como produtora farmacêutica etc. Enfim, essa análise 

avalia setorialmente cada país como produtor ou demandante, selecionando 

os novos ou eliminando-os da relação inicialmente sugerida pela análise 

quantitativa. Também nessa análise, o Armário Estatístico sobre Patentes, 

anteriormente citado, constitui-se instrumento necessário à informação 

daqueles que precisam estar cientes inclusive sobre os pedidos e patentes em 

cada país, por campos técnicos da Classificação Internacional de Patentes. 

O INVENTOR, A TITULARIDADE Ε DIREITOS CONFERIDOS 

O Inventor e a Titularidade 

Em princípio, proprietário da invenção é o inventor, ou quem dele 

deriva tal direito. N o entanto, como o invento pode ter sido realizado durante 

a vigência de relações trabalhistas entre inventor/empregado e empregador, 

existe a possibilidade de o empregador ou o contratante de serviços serem 

os proprietários. Com relação a isso, há três hipóteses adotadas amplamente 

pelas legislações nacionais que, considerando as relações de trabalho, 

definem a titularidade das invenções 2 6 (vide Quadro 4 ) . 

O empregado, principalmente aqueles com a precípua atividade de 

pesquisa, devem estar atentos para tais hipóteses, pois o não atendimento 

de suas responsabilidades nessa matéria pode ocasionar aplicações das 

sanções previstas em lei. 

Sendo o empregador o titular exclusivo, as leis nacionais geralmente 

prevêem compensação ao empregado inventor, estando entre as mais comuns 

limitar a remuneração ou ao salário ajustado, ou conforme estipular o contrato 

de trabalho. Compreendendo a importância de incentivar a invenção, as 

Brasil: Lei nº 9.272/96, arts. 88 a 93; Lei nº 5.772/71, arts. 40 a 43. Essas disposições são 
aplicáveis às entidades da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal. A Lei nº 9.279/96, novo Código da Propriedade Industrial que vigora desde 14 
de abril de 1997, não se refere a inventos em geral, mas tão-somente às (patentes de) 
invenções e modelos de utilidade - há, pelo menos, uma redação inadequada e confusa 
sobre tal matéria - vide Anexo 2.2. 



universidades e institutos de pesquisa de países desenvolvidos têm 

desenvolvido inúmeras formas de compensação. Assim, por exemplo, os 

resultados financeiros da exploração do invento são proporcionalmente 

divididos, chegando o inventor a receber até a terça parte, o departamento ou 

laboratório responsável uma parte considerável, a universidade ou o instituto 

em si uma menor remuneração. Os países em desenvolvimento raramente 

possuem políticas institucionais de compensação àqueles responsáveis, diretos 

ou indiretos, pela invenção, mas algumas ocorrências já começam a aparecer. 

N o caso da FIOCRUZ, já há uma decisão a esse respeito 2 7 e, no momento, a 

Coordenadoria de Gestão Tecnológica da Presidência está realizando um 

estudo internacional comparativo, visando atualizar e aperfeiçoar para após 

debater e propor novas medidas de incentivo à pesquisa e às invenções. 

Quadro 4 - A quem pertencem os inventos 

r „« — — - » — — « 

!

© pertencem exclusivamente ao empregador - quando o empregado 

está contratado para realizar pesquisas ou que decorra da própria 

natureza da atividade contratada; 

(D pertencem exclusivamente ao empregado - quando o invento é 

realizado sem relação com o contrato de trabalho ou de recursos 

tangíveis ou intangíveis de propriedade do empregador; e 

ι Φ pertencem a ambas as partes - quando não compreendido na 

primeira hipótese, o invento foi realizado com recursos tangíveis ou 

intangíveis. I 

Direitos Conferidos28 

De propriedade. Conforme já comentado, os direitos conferidos por 

uma patente são limitados ao território do país concedente; entretanto, tais 

direitos raramente são idênticos. Assim, a maioria dos países reconhece o 

direito afirmativo da propriedade conferido pela concessão da patente, sendo 

inerente a essa concessão o seu uso exclusivo ou, em outras palavras, o 

monopólio de fabricação. Portanto, os direitos conferidos relativamente à 

matéria protegida, nesses casos, estão restritos a atos de fabricação do produto 

Direitos Conferidos28 

De propriedade. Conforme já comentado, os direitos conferidos por 

uma patente são limitados ao território do país concedente; entretanto, tais 

direitos raramente são idênticos. Assim, a maioria dos países reconhece o 

direito afirmativo da propriedade conferido pela concessão da patente, sendo 

inerente a essa concessão o seu uso exclusivo ou, em outras palavras, o 

monopólio de fabricação. Portanto, os direitos conferidos relativamente à 

matéria protegida, nesses casos, estão restritos a atos de fabricação do produto 

2 7 Portaria da Presidência n° 294/96-PR, que estabelece "procedimentos com relação a direitos 
de propriedade industrial e demais direitos de propriedade sobre invenções ou 
aperfeiçoamentos passíveis de comercialização, resultantes de atividades realizadas na 
FIOCRUZ" (art. 1º). Vide Anexo 2.3. 

2 8 Para uma análise mais detalhada sobre esse tema, vide: FIGUEIRA BARBOSA (1999). 



protegido pela patente, 2 9 sem quaisquer direitos exclusivos sobre os atos de 

comércio. Exceto em certos países - os EUA, por exemplo - , prevalece os 

princípios do direitos natural em que a titularidade do invento independe da 

lei, cabendo a esta tão-somente conceder a 'propriedade exclusiva', cujos 

direitos são os de excluir terceiros de atos de produção e comércio. 

De exclusão. Mais recentemente, por influência norte-americana, 

alguns países passaram a conferir, além dos direitos de propriedade, os direitos 

desses derivados de excluir terceiros de determinados atos, basicamente, de 

fabricar, usar e vender. Pelo acordo TRIPS, OS países estão agora obrigados a 

reconhecer, pelo menos, os direitos de exclusão de terceiros; 3 0 entretanto, os 

situados na Europa têm demonstrado tendência a conceder também os direitos 

afirmativos de propriedade, interpretando os demais como um instrumento 

para afirmar e reforçar os direitos de propriedade. 

Quanto ao inventor, não sendo este o titular da patente, a ele é 

conferido o direito moral inalienável de ter mencionada no documento da 

patente a sua condição de inventor. 3 1 

Sendo esses os direitos conferidos aos titulares, não há, como pensam 

alguns, qualquer garantia de a invenção poder vir a ser explorada industrial 

e comercialmente. De fato, no caso de medicamentos e produtos veterinários, 

para citar exemplo clássico, a colocação do produto em mercado somente é 

possível após a autorização da autoridade sanitária competente. Todavia, a 

concessão da patente independe dessa autorização que, inclusive, não pode 

ser motivo para denegar o pedido de proteção patentária. Além desses óbices 

institucionais, há também os de ordem econômica e financeira; contudo, a 

concessão de uma patente pode facilitar contorná-los, por exemplo, obtendo-

se o crédito para o investimento com maior facilidade. 

SOBRE O PEDIDO DE PATENTE 

DOS Requisitos Básicos 

Definir a invenção, matéria objeto da proteção da patente, como nova 

2 9 Essa é a tendência generalizada, vigente no Brasil, conforme as Leis nº 5.772/71 e a de 
nº 9.279/96. 

3 0 A Lei nº 9.279/96 já estipula os direitos de exclusão. 
3 1 A Lei nº 9.279/96, art. 6º, § 4°, permite que o autor requeira a sua não-nomeação, sendo a 

Alemanha também o único país a adotar tal dispositivo. Assim, havendo tal procedimento, 
a busca do estado da técnica se toma mais difícil, no Brasil, quando o fato ocorre. 



solução para um problema técnico de produção, necessita de maior precisão 

para a mais perfeita aplicação da lei. Assim, todas as leis nacionais têm como 

requisitos básicos e necessários, implicitamente contidos na definição 

precedente, os seguintes: 

• a Novidade; 

• a Aplicação Industrial; e 

• a Atividade Inventiva. 

Novidade. Uma invenção contém novidade quando o conhecimento 

técnico, para o qual se requer a proteção patentária, não estiver compreendido 

pelo estado da técnica. Usualmente, define-se como não contida no estado da 

técnica a toda gama de informação não disponível ao público, sob qualquer 

forma de divulgação - oral, escrita, digitalizada etc. - , até a data do depósito 

da patente. A novidade absoluta é adotada pela maioria dos países, sendo 

considerada aquela não divulgada em qualquer parte do mundo. A novidade 

relativa, adotada em países de baixo desenvolvimento relativo, é aquela não 

divulgada no território do país em questão. 

O Conflito da Divulgação versus Novidade 

Os principais conflitos entre as administrações universitárias e os 

institutos de pesquisa com seus pesquisadores surgem a partir do requisito 

novidade. Embora a divulgação seja do interesse da própria ciência, sendo 

inerente à promoção de seu desenvolvimento e, desse modo, usada como 

instrumento indutor ao reconhecimento da capacitação profissional por 

meio da editoração e do intercâmbio entre os pesquisadores, caso seja 

realizada previamente ao pedido da patente, poderá ocasionar a perda do 

requisito da novidade e, conseqüentemente, permitirá que a invenção 

passe então a ser de domínio público, podendo assim ser usada livremente 

por terceiros, no país ou no resto do mundo. Há, dessa maneira, um 

prejuízo evidente: em primeiro lugar para as universidades e/ou institutos 

de pesquisa e, em segundo, para o país que despendeu recursos para a 

realização das pesquisas. 

Também existe outra possibilidade de conflito que escapa ao âmbito 

científico e ocorre no campo econômico. De fato, a necessidade de divulgação 

pode ter também motivos meramente comerciais, como por exemplo, exibir 

o produto em exposição industrial oficial ou oficialmente reconhecível. Nesse 

caso, há evidente contradição para o próprio empresário, entre a pressa em 



divulgar para promover o mercado e garantir as vendas e a hipótese de perda 

do monopólio de produção conferido pela patente. 3 2 

N a busca de solução para o conflito entre a necessidade de o 

pesquisador divulgar suas criações e a empresa promover seus produtos, a 

necessidade do sigilo para não haver a perda do requisito novidade, algumas 

leis nacionais oferecem duas hipóteses de trabalho, excludentes entre si: a 

garantia de prioridade ou o período de graça. 

Em alguns países existe a possibilidade de divulgar o trabalho de 

pesquisa previamente ao pedido da patente, desde que haja depósito de uma 

sucinta descrição da invenção perante a autoridade governamental de 

propriedade industrial antes de sua divulgação pública - esta é a garantia 

de prioridade. Em outros países, há a hipótese de a legislação nacional 

aceitar a divulgação, devendo o pedido de patente ser depositado em um 

período de até seis meses - o caso japonês - a um ano após a divulgação -

nos EUA, por exemplo, esse é o período gratuito. N o Brasil, a garantia de 

prioridade vigorou até 14 de abril de 1997, quando passou a ser adotado o 

período de graça. 3 3 

Nem período de graça ou de prioridade. Deve ser considerado que 

nem todos os países aceitam o período de graça ou a garantia de prioridade, 

ou mesmo qualquer outro procedimento assemelhado. Portanto, mesmo 

no caso brasileiro, persistem as possibilidades de atritos entre pesquisadores 

e seus empregadores, quando se requer patentes em países sem tais 

procedimentos. A l é m disso, as interpretações dessas disposições legais 

tendem a ser controvertidas, pois estão sujeitas às interpretações das 

autoridades governamentais competentes. Em suma, mesmo no Brasil, a 

divulgação prévia ao depósito da própria patente deve ser evitada. 

Os confl i tos entre a d ivulgação ansiosamente desejada pe lo 

pesquisador e o sigilo pretendido pelo instituto de pesquisa ou a empresa é 

questão delicada em todos os países, tendendo a se agravar naqueles em 

desenvolvimento, onde o desconhecimento generalizado de ambas as partes 

é bastante comum. Entretanto, o pesquisador tem de estar bastante atento 

para não se sujeitar às sanções legais demandadas pelos institutos de 

A Convenção de Paris, artigo 11, dispõe sobre alguma forma de proteção temporária, não 
necessariamente vinculada à perda de novidade, exclusivamente relacionada a exposições 
internacionais ou oficialmente reconhecidas. 

A Lei nº 5.772/71, arts. 7° e 8°, dispõe sobre a garantia de prioridade, até a entrada em vigor 
da Lei n° 9.279/96, que adota o período gratuito concedido por 1 (um) ano. 



pesquisa ou pelas empresas, tendo em vista que em todos os países a 

titularidade das invenções pertence sempre ao empregador. 

Quadro 5 - Divulgar só após requerer a patente 

Como as leis nacionais tratam a questão da divulgação previamente 

ao pedido de patente de maneiras distintas, há enorme potencial de 

prejuízo se o pesquisador divulgar antes que seja efetivado o depósito 

do pedido da patente em seu país. Além disso, é sempre recomendável 

que, previamente a qualquer forma de divulgação, deve o pesquisador 

se aconselhar com a unidade gestora dos direitos de propriedade 

industrial de sua instituição ou, inexistindo este, com seu 

departamento jurídico. Na FIOCRUZ, tal atendimento e esclarecimento 

ao pesquisador faz parte das atribuições da Coordenadoria de Gestão 

Tecnológica da Presidência da instituição. 

Aplicação industrial. A invenção deve ter finalidade de uso na produção 

econômica, seriada, 'industrial'. O termo industrial,3 4 no caso, abrange todos 

os ramos da atividade econômica de fabricação de mercadorias: agricultura, 

pesca, produção de vinhos, extração mineral, indústria de transformação, bem 

como quaisquer equipamentos, instrumentos e aparatos usados nesses setores 

ou no setor de serviços, inclusive a produção doméstica e artesanal. A aplicação 

industrial abrange produtos e processos. 

Atividade inventiva. Para atender a esse requisito, a invenção não 

pode ser óbvia para uma pessoa que tenha conhecimento ordinário do campo 

técnico da informação para a qual se requer a patente. Em outras palavras, 

a matéria a ser protegida não pode ser simples substituição de materiais ou 

de meios conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função ou que 

não seja mera combinação de meios conhecidos sem que haja um efeito técnico 

novo e inesperado. Por exemplo, em um método de determinação da 

quantidade de um medicamento ou de um seu metabólito, a substituição de 

um agente para a precipitação de proteínas interferentes de um líquido 

biológico por outra substância, tendo a mesma propriedade e apresentando o 

mesmo resultado, não teria o requisito de atividade inventiva. Assim, além 

da novidade em relação ao estado da técnica, a invenção deve envolver 

significativa criatividade em relação à técnica conhecida. 

3 4 Nos EUA adota-se outra terminologia, embora com mesmo sentido. Assim, emprega-se o 
termo utility para esse requisito, bem como para a patente de invenção usa-se utility patent. 



O Pedido de Patente 

Documentação. A l é m do requerimento ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial ( I N P I ) , no Brasil, ou à autoridade governamental 

competente de outros países, e eventual comprovação de atendimento às 

formalidades estabelecidas em legislações específicas, o pedido de patente 

contém cinco informações que, posteriormente, conformarão a base do 

denominado Documento de Patente: 

• antecedentes da invenção; 

• descritiva da invenção; 

• reivindicações; 

• desenho, se for o caso; e 

• resumo da invenção. 

'Inventar a invenção'. Geralmente, a elaboração desses documentos, 

pelo pesquisador, precisa contar com suporte e apoio de técnico especializado 

que não deve ser confundido com examinador de patentes, embora também 

deva ter tal conhecimento. Tais técnicos especializados em patentes, com 

treinamento específico, têm nível universitário, usualmente com bom 

conhecimento do campo tecnológico compreendido pela invenção. A 

elaboração do relatório descritivo e das reivindicações - os aspectos 

específicos que, de fato, representam a invenção - é fundamental para a 

obtenção da proteção almejada e, dessa maneira, exige trabalho integrado 

entre inventor e especialista em patente. A o pesquisador cabe definir em 

detalhes a sua invenção; ao especialista em patente, a responsabilidade de 

'inventar a invenção' e, ao examinador, cuidar para que o documento atenda 

às finalidades exigidas. 

Os Antecedentes 

As informações contidas nesta parte representam breve descrição 

do desenvolv imento do campo técnico e m que se situa a invenção, 

facilitando a compreensão da efetiva matéria abrangida pela mesma. Para 

tanto, devem ser fornecidas todas as referências, sejam documentos de 

patentes ou artigos técnicos que antecedem com proximidade a invenção 

para a qual se busca a proteção. Muitas vezes, os inventores descrevem 

também as dificuldades de produção que induziram e mot ivaram a 

criação do invento. 



Descritiva da Invenção e a Repetitividade 

Repetitividade. O relatório descritivo da invenção tem por objetivo 

capacitar um técnico comum a repetir o processo inventivo. Portanto, a 

invenção deve ser clara e completamente descrita, de tal forma que um 

técnico com conhecimentos comuns no campo específico do conhecimento 

da invenção seja capaz de repeti-la - esta é a obrigatoriedade de 'capacitação' 

que deve estar presente na descrição. Além disso, também é exigido que a 

descrição contenha 'o melhor modo ' 3 5 de utilização industrial conhecida, 

no momento do depósito, pelo inventor. 

Conteúdo. O relatório descritivo está composto por descrição de 

diversos aspectos da invenção para a qual se requer a patente: 

• estado da técnica - o inventor deve descrever o estado da técnica que lhe é 

conhecido, mencionando suas fontes de informação que, sempre que 

possível, devem relacionar especialmente documentos anteriores de 

patentes; 

• problemas da técnica - devem ser comentados os problemas e entraves 

técnicos existentes no estado da técnica, que induziram ao esforço inventivo; 

• unicidade da invenção - descrição sintética de todos os aspectos da 

invenção que a interligam em um único conceito inventivo (exemplos: 

processo para produzir um produto, produto obtido por tal processo, 

aparelho para utilização do processo, usos do produto etc.); 

• comparativo da técnica - a invenção deve ser detalhadamente descrita, 

contendo quadros e exemplos comparativos com o estado da técnica, se 

for o caso, preferencialmente em relação a outras invenções patenteadas; 

• desenhos - quando for o caso, deverá haver também uma descrição 

esclarecedora dos desenhos. 

Além disso, é essencial que o relatório contenha todas as informações 

possíveis sobre as reivindicações, considerando que as leis nacionais vetam 

a complementação da descrição, durante a fase do exame, com matéria nova 

passível de proteção. 

3 5 'O melhor modo' (the best mode), até recentemente, era exigência exclusiva das leis norte-
americanas e canadenses. No caso brasileiro, o Código da Propriedade Industrial vigente -
Lei nº 5.772/71 - não contém essa obrigação; todavia, o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial a requeria por ato normativo. O novo Código - Lei n° 9.279/96, que entrou em 
vigor em 15 de abril de 1997 - , exige "indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução" 
(grifo nosso). Nos demais países, a prática tende a se disseminar, devido à sua recomendação 
no acordo TRIPS. 



Repetitividade e Invenções Biotecnológicas 

Normalmente, a descrição de invenção biotecnológica que utiliza a 

técnica do D N A recombinan te não é suficiente para permi t i r sua 

repetitividade, pois esses processos tendem a não ser preditivos. Daí, maior 

é a necessidade de se identificar e descrever objetivamente os parâmetros e 

variáveis críticas à obtenção da repetitividade dessas invenções. Além disso, 

as etapas ou parâmetros que podem sofrer variações e, portanto, não 

apresentam criticidade na aplicação do processo, devem ser definidos por 

meio de uma linguagem funcional ou por termos alternativos. 

A obrigatoriedade de capacitação à repetitividade de invenções 

relacionadas a novos materiais biológicos pode não ser possível a partir da 

sua descrição no pedido de patente, mesmo que os procedimentos a serem 

seguidos sejam fartamente detalhados e também fornecida a definição 

taxonômica completa. Por tudo isso, no caso de invenções relacionadas à 

engenharia genética, geralmente, a capacitação só é satisfeita quando, 

adicionalmente ao depósito do pedido de patente, é feito um depósito dos 

novos materiais biológicos. 

Em resumo, as invenções biotecnológicas mediante engenharia 

genética têm relatórios descritivos bastante complexos e de difícil redação 

per se, facilitando a tendência de omitir informações críticas para o alcance 

da obrigatoriedade de capacitar a repetitividade da invenção. Daí os países 

requererem adicional e obrigatoriamente o depósito dos materiais biológicos 

até então desconhecidos e que são a matéria de proteção da invenção. 3 6 

As Reivindicações 

A própria patente. As reivindicações são as especificidades da 

invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos 

particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao 

estado da técnica existente até aquele momento. Enfim, as reivindicações 

são, de fato, a invenção. De maneira geral, durante o processo de concessão 

da patente, sofrem alterações por parte da autoridade governamental 

competente, de modo a delimitar e precisar o escopo da matéria a ser 

protegida - a invenção. Dessa forma, delimitam e estabelecem os direitos 

do titular da patente sobre a matéria objeto da proteção, sendo apenas 

36 Para informação mais detalhada sobre as especificidades do relatório descritivo e sobre o 
depósito de material biológico, vide Anexo 2.4. 



aquelas matérias constantes das reivindicações aceitas pela autoridade 

gove rnamen ta l as p ro teg idas pela patente após a concessão . A s 

reivindicações podem ser independentes ou dependentes. 

Reivindicações independentes. Def inem todos os e lementos 

essenciais da invenção dentro dos l imites em que esta funciona. A 

reivindicação independente não pode ser tão ampla que abarque o estado 

da técnica, isto é, esteja neste contida; nem tão restrita que possa dar 

margem para que terceiros produzam o objeto da patente sem violá-la. 

Assim, respectivamente, nem uma fórmula química geral (Markush, por 

e x e m p l o ) que abranja c o m p o s t o s j á conhec idos e n e m faixas de 

temperatura, p H , pressão, concentração e outras devem ser tão restritas 

de forma a deixar de proteger as condições mais amplas nas quais a 

invenção possa vir a ser repetida. 

Podem existir tantas reivindicações independentes quantas forem 

necessárias para proteger a invenção, tais como a seguir exemplificadas: 

• processo de purificação de [...] caracterizado por [definição de todas as 

etapas e condições essenciais do processo]; e/ou 

• aparelho de filtração [...] caracterizado por [definição de todas as partes 

essenciais do aparelho]; e/ou 

• produto obtido pelo processo da reivindicação 1, caracterizado por 

[definição das características e/ou propriedades físicas e/ou químicas 

do produto purificado]. 

Reivindicações dependentes. T ê m por objetivo proteger detalhes 

específicos da invenção, os quais já d e v e m estar mais amplamente 

abrangidos nas reivindicações independentes, como adiante exemplificadas: 

• Processo, conforme a reivindicação 1, caracterizado por ser a etapa "n", 

realizada em temperaturas que variam de 16,5 °C a 24 °C.3 7 

As reivindicações devem ser relacionadas da forma mais prática 

possível. Dessa forma, a reivindicação, independente de processo, deve ser 

seguida por suas re iv indicações dependentes de processo, e assim 

sucessivamente. Exceção a esta regra ocorre quando um detalhe definido 

em uma reivindicação dependente é comum a duas ou mais reivindicações 

independentes anteriores; por exemplo, quando é definido um elemento do 

aparelho que é específico a uma das condições do processo. 

3 7 Ressalte-se que a faixa de temperatura definida na reivindicação independente 1 deve ser 
mais ampla do que a estabelecida nessa reivindicação. 



Desenhos 

Os desenhos componentes do pedido de patente são representações 

dos aparelhos, peças e acessórios (vistas, detalhes, cortes etc.), esquemas 

elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam imprescindíveis para a 

compreensão da invenção. 

De forma geral, não são admitidas descrições nos desenhos, porém 

quando necessárias, são feitas no relatório descritivo e referenciadas aos 

respectivos desenhos. 

Resumo 

O relatório descritivo, em regra geral, deve ser resumido e compõe os 

demais documentos necessários ao pedido da patente, quando assim 

determinado pela autoridade governamental competente - o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, aqui no Brasil. Tal resumo é de grande 

valia para, após a publicação do pedido ou da concessão da patente, orientar 

os usuários na busca do estado da técnica. 

O Depósito do Pedido 

O pedido de patente, formulado conforme as normas nacionais e com 

a documentação básica mencionada na subseção precedente, deve ser 

requerido perante a autoridade governamental competente. A l é m dos 

documentos anteriormente mencionados, a autoridade governamental, em 

muitos casos, ex ige ainda a apresentação de outros documentos -

procurações, cessão dos inventores, atendimento de exigências requeridas 

por outros organismos governamentais e t c . - , sempre estabelecidos na 

legislação. O depósito de uma invenção apresentada pela primeira vez à 

autoridade governamental competente de um país é denominado de 

'depósito de país de or igem' . N o Brasil, a autoridade governamental 

competente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Para o depósito de pedidos de patente de uma mesma invenção em 

outros países, há tratados internacionais e regionais, destacando-se dentre 

esses a Convenção da União de Paris ( C U P ) e o Tratado de Cooperação em 

Matéria de Patente (Patent Cooperation Treaty - P C T ) . A CUP é o tratado 

mais antigo e com maior número de países membros, ao passo que o PCT, 

com menor número, tem sua importância pela participação generalizada 

dos países desenvolvidos - o Brasil é signatário de ambos os tratados. 3 8 

3 8 Para uma melhor descrição desses tratados, vide Anexo 1.1. - Principais Tratados 
Internacionais, com ênfase em patente. 



CUP. Esta Convenção tem o princípio da prioridade unionista que, 

em termos simples, dá ao depositante da patente em um país reivindicar 

a prioridade da invenção sobre qualquer outro pedido aí depositado, até 

o término do prazo de 1 ( u m ) ano do depósito no país de or igem (CUP, 

art. 4 º ) . 3 9 Assim, o depositante deve agregar aos demais documentos um 

atestado da autoridade governamental competente do país de origem que 

comprove o seu direito de prioridade. 

PCT. Este tratado facilita o depósito do pedido de patente para uma 

mesma invenção quando se requer a proteção em diversos países. Não se 

trata de patente internacional, pois a independência das patentes prevista 

pela CUP persiste vigente. 

Em breves linhas, após o depósito do pedido mediante esse tratado, 

o pedido aguarda um determinado prazo - 20 ou 30 meses, no caso de ser 

requerido exame preliminar - , após o que o pedido entra na 'fase nacional'. 

Para cada país em que se requer a proteção, o depósito passa a estar sujeito 

à sua respectiva legislação e aos procedimentos nacionais. 

Outros tratados. Há alguns acordos regionais e bilaterais, úteis no 

caso de o país em que se pretenda depositar não ser membro dos tratados 

anteriormente mencionados. Dentre esses sistemas regionais, destaca-se a 

União Européia. 

A Tramitação dos Pedidos 

A p ó s o depós i to do p e d i d o de patente perante a autor idade 

governamental competente de cada país, o mesmo passa por diversas etapas 

assemelhadas, seja por imposição dos tratados internacionais ou, sobretudo, 

por princípios tácitos amplamente aceitos, mesmo nos raros países não 

membros de qualquer tratado internacional. 4 0 As diferenças das legislações 

nacionais são, preponderantemente, pela existência ou exclusão de alguma 

etapa na tramitação do pedido. Assim, por exemplo, a maioria dos países 

efetua exame de substância para averiguar se a invenção atende a seus 

requisitos - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; outros 

publicam a matéria para a qual se requer proteção com o objetivo de 

possibilitar a oposição de terceiros; e uns poucos - os E U A é um deles -

somente publicam após a concessão do privilégio. 

3 9 Op. cit. 
4 0 Há inúmeros países latino-americanos não-signatários da maioria dos tratados e convenções 

internacionais, inclusive da Convenção de Paris. 



Infelizmente, essas pequenas diferenças de tramitação dos pedidos 

de patente têm importância, pois se não atendidas as obrigações no momento 

estabelecido, geralmente o pedido será arquivado e qualquer chance de se 

obter a proteção será perdida. Por tudo isso, e também por disposição legal, 

mesmo as grandes empresas transnacionais utilizam-se dos serviços de 

escritórios especializados que têm correspondentes em quase todos os países 

- são os denominados agentes da propriedade industrial. 

O tempo de tramitação de um pedido de patente é função de diversas 

variáveis, tal como número e formas de atendimento às muitas etapas. Desse 

modo, os E U A é um dos raros países em que não se publica para fins de 

contestação do pedido por terceiros, enquanto outros servem-se de tal 

procedimento; por razões óbvias, o processamento norte-americano de prazo 

é inferior aos demais. N o caso brasileiro, se os depositantes não tiverem 

pressa no processamento - o que normalmente ocorre - , atendendo a suas 

obrigações nas várias etapas de tramitação no prazo máximo permitido pela 

legislação vigente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não poderá 

conceder a patente em prazo inferior a 41 meses, pela Lei nº 9.279/96. 4 1 

Outra variável relevante é o processamento por intermédio do PCT ou 

de tratados regionais, como o depósito no Escritório Europeu de Patente (EPO), 

da União Européia. Tais pedidos demandam mais tempo para tramitar devido 

ao prazo estabelecido para a busca internacional obrigatória - 20 meses, PCT 

- se país designado, ou para o exame preliminar facultativo - 30 meses, PCT -

se país eleito, quando só então os pedidos entram nas fases nacionais. 

Mas a variável dominante é, sem dúvida, a relação número de pedidos 

anuais e a quantidade de técnicos analistas da autoridade governamental 

competente. Varia entre 30 pedidos/técnico ao ano, chegando a ultrapassar 

150 pedidos/técnico no mesmo período. País dos mais ágeis na tramitação 

é os EUA, onde a variação oscila entre três anos e meio a quatro anos; no 

Brasil, em média, tramita em seis anos, 4 2 e há países, como o Japão, em que 

o processamento se situa entre oito a nove anos. 

4 1 A concessão da patente deve ser a mais rápida possível, pois a partir dessa data é que é 
computado o prazo para a concessão de licença compulsória por falta de uso, induzindo à 
industrialização da invenção. Na Lei n° 5.772/79, o depositante podia prorrogar a concessão 
por até 49 meses; já no código que entrou em vigor em abril de 1997, esse prazo foi reduzido 
para 41 meses. Entretanto, a ausência de possibilidade de oposição na fase de exame e, 
ainda, de recurso contrário à concessão por terceiros, podem se transformar em instrumentos 
prejudiciais às indústrias residentes no País. 

4 2 Vide Anexo 2.5. - Brasil: A Tramitação para a Concessão da Patente. 



TRANSFERÊNCIA Ε LICENÇA DE DIREITOS 

A patente é um ativo de seu titular, podendo ser usada, usufruída, 

alugada e vendida como qualquer outro ativo. Entretanto, por ser intangível, 

é regida por algumas regras próprias. 

Transferência. A venda de uma patente é a transferência integral 

de seus direitos, podendo assim haver também transferências parciais de 

direitos. Há, ainda, a hipótese relacionada a um pedido, quando o objeto 

negociado refere-se unicamente às expectativas de direitos. 

Licença. Sendo a mais usual negociação, denomina-se licença a 

permissão concedida pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou 

parcialmente os direitos de sua patente ou de um pedido. Por ser clara e 

distinta explicitamente regulada por lei, a patente é também o mais adequado 

objeto para transferir tecnologia, ou seja, para fornecer a terceiros os 

conhecimentos técnicos necessários à produção de determinada mercadoria, 

considerando que o licenciante e o licenciado têm, assim, melhor proteção 

dos direitos licenciados. Além disso, na maioria dos países desenvolvidos, os 

pagamentos de impostos devidos pela licença tendem a ser menores do que 

outros objetos de negociação, como os segredos de negócio (trade secrets). 

Entretanto, deve ser notado que as patentes, de maneira geral, são 

requeridas para fins de exploração pelos próprios titulares, sendo muito 

raras as empresas que têm como produto final de suas operações a geração 

de invenções. Isso não significa que os titulares de patentes não concedam 

licença, mas tão-somente que a concedem quando, por diversas razões 

inclusive alheias às suas pretensões, vêem-se obrigados a licenciar. A decisão 

do titular pode ser voluntária ou não-voluntária. 



Quadro 6 - A patente promove o intercâmbio tecnológico: parcerias e 

licenças cruzadas 

Institutos de pesquisa, universidades e empresas têm nas patentes 

um instramento de promoção de intercâmbio de informações técnicas j 
de produção e de licenciamento dessas informações a terceiros ! 

interessados (vide a seção Licenças Voluntárias). Tais instituições, 

quando chegam a ser titulares de considerável volume de patentes, \ 

chamam a atenção de outras e de empresas também, em face do inter- ί 
relacionamento produtivo dessas informações. Quando isso ocorre, ξ 
as patentes promovem e facilitam parcerias tecnológicas, ou seja, a ; 

pesquisa conjunta para o alcance de invenções de mútuo interesse 

das partes. Também devido à forte possibilidade de dependência entre \ 

as invenções desses titulares, é induzida a negociação das denominadas \ 

'licenças cruzadas', pelos quais as instituições intercambiam entre si j 
licenças de suas patentes. ] 

Licenças Voluntárias 
Usualmente negociadas entre empresas, estas licenças podem 

também ser negociadas entre pessoas físicas ou entre ambas as pessoas 

físicas e jurídicas. De maneira geral, as licenças voluntárias tendem a ter 

caráter de exclusividade, concedendo-se privativamente ao licenciado da 

patente todos os seus direitos. 

O preço da licença, para alguns especialistas, está relacionado com o 

mercado cedido pelo titular do privilégio ao seu licenciado, não guardando 

nenhuma relação maior com os custos de produção da tecnologia. Esses 

valores, geralmente, estão condicionados e/ou limitados à dedutibilidade 

fiscal dos royalties pelo licenciado e, por isso mesmo, sujeitos a variações 

anuais provocadas pelas alterações do imposto sobre a renda. Há necessidade 
de assessoria por especialistas tributários e fiscais, é importante. Além disso existe, conforme afirmam alguns peritos, um preço implícito contido nas denominadas cláusulas comerciais restritivas. Tal aspecto tem sido bastante criticado pela literatura econômica especializada internacional e por isso é de extrema importância e recomendável, uma vez mais, a assessoria de especialistas. Há cláusulas restritivas bastante comuns relacionadas à exportação, à obrigação de adquirir outros bens além da licença da patente (cláusulas atadas, tie-in clauses), à obrigação de uso da marca do licenciante etc. Dentre essas, algumas facilitam o take over da empresa licenciada pelo seu licenciante, tais como a obrigação do uso de marca. 



N o Brasil, há necessidade de averbar esses contratos perante o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, 4 3 para fins de remessa de divisas ao 

exterior e de dedutibilidade fiscal. As leis pertinentes básicas são o Código da 

Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/76 - , a de regulação do capital 

estrangeiro - Lei nº 4.131/62 - , de prevenção e repressão às infrações da ordem 

econômica - Lei nº 8.884/94 - e a legislação do imposto sobre a renda. 

Licenças Não-Voluntárias 

As licenças não-voluntárias podem ser concedidas por razões de 

Estado - a segurança nacional, calamidades públicas etc. - e por interesse 

público. Quando por este são concedidas, denominam-se compulsórias ou 

obrigatórias, sendo largamente adotadas pelos países. Em alguns destes, 

costuma-se relacionar as principais razões do interesse público para a 

concessão de uma licença compulsória que, regra geral, é requerida por 

terceiros interessados à autoridade governamental competente - o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - no Brasil. 4 4 De maneira geral, a licença 

compulsória é o instrumento mais comum adotado pelas leis nacionais no 

intuito de corrigir abusos de direitos dos titulares; a caducidade é outro 

instrumento, mas no acordo TRIPS e na Convenção de Paris, versão 

Estocolmo, 1968, este somente pode ser aplicado após esgotadas as 

possibilidades do licenciamento compulsório. 

Uso efetivo. A Convenção de Paris, artigo 5º, trata das medidas 

legislativas permitidas às leis nacionais para impedir o abuso dos titulares, 

com referência específica ao licenciamento compulsório e exemplificado 

apenas com a hipótese da falta de uso da patente, ou seja, a produção no 

país do objeto de proteção patentária - o uso efetivo, conforme usualmente 

se denomina a produção local da patente, que é distinto de sua exploração, 

referida só à comercialização do produto patenteado. Sem dúvida, esse uso 

efetivo tem sido a principal razão na concessão de licenças compulsórias. 

4 3 Desde 1991, tem havido certa tendência a flexibilizar as regras de transferência de 
tecnologia, sendo substantivas e constantes as alterações das mesmas pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, por intermédio de atos normativos próprios. O novo 
código, Lei nº 9.279/96, entretanto, possibilita ao INPI regular basicamente sobre os mesmos 
princípios do código anterior. 

4 4 No Brasil, a extinta Lei nº 5.772/71, art. 33, § 1º, menciona o interesse público; já o novo 
código estabelecido pela Lei nº 9.279/96, em vigor desde 15 de abril de 1997, retira o interesse 
público, preferindo exemplificar algumas hipóteses. 



A licença compulsória deve ter o caráter de não-exclusividade, sendo 

obrigatoriamente remunerada, exceto no caso de abuso de poder econômico, 

se assim decidir a autoridade governamental competente. 

DOMÍNIO PÚBLICO: A DISPONIBILIDADE TECNOLÓGICA 

Toda invenção que não estiver protegida por patente no território de 

um país é de domínio público neste, podendo, portanto, ser livremente usada 

por qualquer pessoa, sem remuneração aos inventores. Além disso, no Brasil, 

a patente passa para domínio público quando: 

• expira seu prazo de proteção;45 

• por renúncia do(s) titular(es);46 

• por falta de pagamento de anuidade;47 

• por haver sido concedida contrariamente à lei vigente sobre patentes;48 

• decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, 

esta não foi suficiente para prevenir o abuso ou o desuso;49 e 

• desapropriada por questão de segurança nacional ou do interesse nacional.50 

Desse modo, há enorme disponibilidade de invenções ao uso em 

todo o mundo, sobretudo devido ao fato de ter expirado o prazo legal de 

proteção dos privilégios. Nos países em desenvolvimento, inclusive no 

Brasil, esse índice tende a ser mais elevado, especialmente em relação às 

invenções mais atuais, pois o patenteamento em seus territórios são 

acentuadamente infer iores quando comparados c o m o dos países 

desenvolvidos. Esse enorme acervo de patentes com tecnologia livremente 

disponível, ou ainda protegida, é o maior estoque de informações de 

conhecimentos produtivos em todo o globo terrestre. 5 1 

4 5 Devido ao TRIPS, todas as leis nacionais deverão ter patentes de invenção protegidas por 
prazo de 20 (vinte) anos a contar da data do depósito do pedido, sendo livre o prazo para os 
modelos de utilidade. No Brasil, pela extinta Lei n° 5.772/71, art. 24, a patente de invenção 
era protegida por 15 (quinze) anos e o modelo de utilidade por 10 (dez) anos, sempre contados 
da data do depósito; pela vigente Lei nº 9.279/96, art. 40, os prazos são de 20 (vinte) anos 
para as patentes de invenção e 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade. 

4 6 Pela extinta Lei nº 5.772/71, art. 48, alínea "b"; pela vigente Lei nº 9.279/96, art. 78, item "b". 
4 7 Pela extinta Lei nº 5.772/71, art. 50; Lei nº 9.279/96, art. 86. 
4 8 Pela extinta Lei nº 5.772/71, alíneas "a", "b", "d" e "f", previa-se a nulidade da patente ou de 

algumas das reivindicações; para a vigente Lei nº 9.279/96, art. 46, prevê-se também a 
nulidade total ou parcial. 

4 9 A extinta Lei nº 5.772/71, art. 53, previa a caducidade sem a prévia existência da licença 
compulsória; a vigente Lei nº 9.279/96, art. 80, também prevê a caducidade. 

5 0 Lei nº 5.772/71, art. 39; a vigente Lei nº 9.279/96 não contém essa hipótese. 
5 1 O tema será tratado com mais propriedade no próximo capítulo. 


