
Patentes absurdas 

Escada "spider" para a banheira. (Doughney Edward Thomas Patrick – 
1994 – Nº Patente GB 2272154) 

Leia mais em: As patentes mais absurdas da história 
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Propriedade Intelectual no Brasil 

O Sistema no Brasil está estruturado da seguinte forma (LIMA 2009): 

Propriedade Industrial : Direitos de Autor : 

Concessão de Patentes, Registro de Marcas, 
de Desenhos  Industriais, Indicações 
Geográficas (Lei  9.279/96). 

Músicas, Obras de Artes, Obras 
Literárias (Lei 9.610/98), Programas de 
Computador (Lei 9.609/98) 

Outros mecanismos “sui generis”: 

• Cultivares (Lei 9.456/97), Circuitos Integrados (Lei 11.484/07)  
• Células-Tronco, Trangênicos (Lei de Biossegurança, 11.105/05), 
• Conhecimentos Tradicionais (MP 2186-16/01). 



   A Lei nº 10.973, de 02/12/2004, conhecida como Lei da Inovação e 
seu decreto regulamentador, no 5.563, de  11/10/2005. 

 

   

 

 

 

Propriedade Intelectual no Brasil 

Conjunto de princípios formando um sistema que 

determina como ser proprietário de Patentes, de 

Desenhos Industriais e de Marcas utilizadas na 

indústria, no comércio e na agricultura. 



 É definida como sendo todas as criações produzidas pelo 
intelecto  humano.  

Exemplos: obras musicais; criações literárias; pinturas; 
esculturas; programas de computador;desenvolvimento 
de novas tecnologias e diversa outras formas em que a 
criatividade do homem foi concretizada de alguma 
forma. 

Propriedade Intelectual 

Destaque: “idéias” não são progetíveis sob nenhuma forma. A 
concepção de uma idéia devidamente materializada pode ser 
protegida conforme a sua natureza. 

JUNGMANN ET AL (2010) 



Propriedade Intelectual 

 É uma subdivisão da propriedade intelectuale abrange 
especificamente as criações que possam ser aplicadas em 
alguma tipo de indústria. 

Propriedade Industrial 

Propriedade intelectual 

Propriedade industrial 



Sol e a sua explicação para gerar luz solar 
   Não patenteável 

 

“Coletor solar  para gerar 
energia” 
                      Patenteável  
 
 

• É a revelação à sociedade de 
alguma coisa existente na 
natureza.  

• É uma criação do ser humano que 
tem como objetivo oferecer uma 
solução para um problema técnico.  

Propriedade Intelectual 

Descobertas Invenção 



 Estudo da natureza, por 
meio de um método, 
objetivando formular uma 
teoria acerca de um 
determinado fenômeno. 

Ciência 

 Utilização do conhecimento 
científico para solucionar um 
problema técnico. 

Tecnologia 

Propriedade Intelectual 

Exemplo: biologia (processos de 
fermentação de bebidas). 

Exemplo: motores para 
propulsão de foguetes 
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Tipos de Propriedade Intelectual 

Adaptado de JUNGMANN ET AL (2010) 
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Tipos de Proteção 

Adaptado de JUNGMANN ET AL (2010) 



PATENTE 

 Função É proporcionar proteção da invenção 

para o detentor da patente.   

 É um título de propriedade que concede ao seu 

detentor o direito exclusivo de fazer uso  de uma 

invenção por tempo e em territórios limitados. 

Vigência: 20 anos a partir da data 

de depósito 

• Origem do termo: “litterae patente” (carta aberta) 

• A patente é um documento público que confere ao titular certas 
prerrogativas. 

 

 



PATENTE 

Por que patentes são importantes? 

• Protege INOVAÇÕES técnicas; 

• Atualização tecnológica permanente; 

• Divulga novas técnicas ao público; 

• Desenvolvimento e crescimento econômico; 

• Competitividade de mercado; 

• Permite a introdução de uma nova tecnologia no mercado 
oferecendo tempo para a organização do negócio. 



PATENTE 

Natureza de Invenção (PI) 

PROCESSOS 
Regras que estabelecem os meios 
técnicos para a obtenção do produto.  

APARELHOS  
Equipamentos de processo que permitem 
a obtenção dos produtos.  

PRODUTOS O resultado final de um processo 
(ex.:materiais cerâmicos, polímeros, 
misturas, substâncias, equipamentos). 



É um acessório da patente de invenção, protege um 

aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no 

objeto da invenção pleiteado em um pedido de 

patente, cuja matéria se inclua no mesmo conceito 

inventivo, mesmo que destituído de atividade 

inventiva diante do pedido de patente principal.       

CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 



Consiste em um instrumento, utensílio e objeto de 

uso prático, ou parte deste, que apresente nova 

forma ou disposição que resulte em melhoria 

funcional no seu uso ou em sua fabricação.      

Tempo de Proteção: 15 anos 

PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE 



QUALIFICAÇÃO 

 INVENTOR / CRIADOR é a pessoa física que encontrou uma 

solução nova a um problema, mediante um ato criativo e não 

por simples dedução lógica.  
 

 DEPOSITANTE é o requerente do pedido de patente de 

invenção ou de modelo de utilidade. 
 

 TITULAR é o proprietário da invenção ou do modelo de 

utilidade, isto é, aquele em nome do qual a patente é 

concedida e possui o direito de excluir terceiros de sua 

exploração. 



Propriedade exclusiva do inventor: a titularidade da invenção 

pertence ao inventor  quando este é um profissional autônomo que 

desenvolveu o produto ou processo com recursos próprios, mesmo 

que recorrendo a financiamentos e empréstimos de qualquer ordem.  

Propriedade exclusiva do empregador: a invenção pertence ao 

empregador, com retribuição financeira para o inventor(empregado) 

advindas de ganhos  com a exploração econômica. 

 

Propriedade comum em partes iguais: quando resultar da 

contribuição pessoal do inventor (empregado) e de recursos dados, 

meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo 

expressa disposição contratual em contrário; e no caso de contar 

com a participação de mais de um inventor (empregado). 

 

Propriedade exclusiva do inventor: invenção por este desenvolvida, 

desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente 

da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou 

equipamentos do empregador (Lei 9,279/96, art.90).      

DIREITOS ENVOLVIDOS 



DIREITOS EXCLUSIVOS:  

Produto, de impedir a terceiros sem o consentimento 

do titular os atos de: produzir, usar, pôr a venda, vender, 

ou importar o produto para estes propósitos;     

 Processo, de impedir a terceiros sem o consentimento 

do titular o ato de usar o processo, e os atos de: usar, pôr a 

venda, vender, ou importar o produto para estes propósitos 

ao menos o produto obtido diretamente por este 

processo.       

EXTENSÃO DA PROTEÇÃO 



 

          

 

 

 

 

 

Caso a invenção seja patenteada:   

 Cessão (venda) ou licença voluntária (aluguel) 

DIREITOS ENVOLVIDOS DO TITULAR 

 Exclusividade de exploração ou seja excluir 

terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender, 

importar produto ou processo patenteado;   



 Exploração do objeto patenteado; 

Obrigação em revelar o conteúdo técnico da 
matéria protegida pela patente ao INPI;   

Pagamento das anuidades ou da retribuição  

Qüinqüenal ao INPI; 

Atendimento às necessidades de mercado. 

DEVERES DO TITULAR 


