
CARÁTER TÉCNICO  

 Uma invenção deve mostrar efeito técnico 

em qualquer área tecnológica.  

Áreas mentais , como matemática, lógica ou 

lingüística, as quais estão fora dos critérios 

de patenteabilidade.    

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE 

Albert Einstein elaborou a Teoria da Relatividade.  

Teoria científica – não é uma invenção 

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



NOVIDADE 

Uma invenção é considerada nova quando não faz parte do 

Estado da Técnica. 

O ESTADO DA TÉCNICA também chamado de estado da arte 

constitui toda informação disponibilizada ao publico em qualquer 

forma antes de determinada data.  

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE 

 
Características Técnicas 

1 Lâmina Lâmina 

2 Cabo/Pega Cabo/Pega 

3 Caixa Suporte da Lâmina 



ESTADO DA TÉCNICA 

Linha do tempo 

pedido depositado  

em 02/09/2011 

Estado da Técnica: Documentos publicados 

até 01/09/2011 

Não será considerado Estado 
da Técnica. 

Período de Graça 

Prioridade Unionista  

Prioridade Interna 

em 02/09/2010 

pedido depositado  

em 02/09/2011 

Estado da Técnica: Documentos 
publicados 

até 01/09/2011 

Linha do tempo 



ATIVIDADE INVENTIVA 

Uma invenção é considerada como possuindo atividade 

inventiva se ela não é óbvia para um técnico no assunto 

em relação ao estado da técnica.  

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE 

 
Características 
Técnicas 

1 Lâmina Lâmina 

2 Cabo/Pega Cabo/Pega 

3 Caixa Suporte da 
Lâmina 

Caixa Suporte da Lâmina 

NOVO? 

Sim! 

 

 

Óbvio? 



APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

Uma invenção é considerada como possuindo aplicação 

industrial se ela pode ser fabricada ou utilizada por 

qualquer tipo de indústria, incluindo agricultura.  

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE 



PATENTE  X MODELO DE UTILIDADE 

Patente Modelo de Utilidade 

Critérios de 
Concessão 

Novidade 
Atividade Inventiva 
Aplicação Industrial 

Novidade 
Atividade Inventiva (ou 
alternativamente uma vantagem 
técnica) 
Aplicação Industrial 

Durabilidade Máxima de 20 anos Máxima de 15 anos 
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Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I  
• descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II   
• concepções puramente abstratas; 

III   

• esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

IV  
• as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 

estética; 

V • programas de computador em si;  

VI  • apresentação de informações; 

VII  
• regras de jogo; 

 

VII
I 

• técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, 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.  

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 



LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

Art. 18 – Não são patenteáveis 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

Um método matemático para o desenvolvimento de filtros é uma 

concepção puramente intelectual e abstrata.  

No entanto, o filtro desenvolvido de acordo com tal método é 
uma criação patenteável. 

Um método rápido de divisão não é enquadrado como Invenção. 

A máquina de calcular construída para operar de acordo com o método 
desenvolvido se constitui em invenção.  

Albert Einstein elaborou a Teoria da 

Relatividade.  
Teoria científica – não é uma invenção. 

Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo  de 
utilidade 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

Métodos para ensinar idiomas, resolver palavras cruzadas, métodos de 

jogos (definido por suas regras) ou esquemas para organizar operações 

comerciais, não constituem invenções. 

No entanto, os dispositivos ou equipamentos idealizados para 

executar tais concepções são criações concretas que se 

enquadram no conceito de patentes. 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

As criações que envolvem aspectos puramente estéticos ou  

artísticos, por não apresentarem caráter técnico, não são 

consideradas invenções.  

Proteção por 

 Direito Autoral 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

Se o efeito estético ou artístico for obtido através de meios 

envolvendo características técnicas, tais meios constituem matéria 

patenteável. 

Exemplo: Um efeito estético ou artístico obtido em tecidos através de 

relevos, tramas e urdiduras. A obtenção de tal tecido se realizou por 

meio de processo específico de tecelagem e formação de tufos. Neste 

caso, tanto o processo como o tecido resultante são invenções, sem 

que o efeito estético ou artístico tenha sido levado em consideração. 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

Proteção por Direito Autoral 
Lei de Software 

Se o equipamento que possui o software 

resolve um problema técnico e produz um 

efeito técnico, ele é passível de proteção 

por patente. 

Neste caso, a proteção não recai sobre o 

programa de computador em si, mas sobre 

o equipamento. 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

O conteúdo da informação apresentado por meios diversos (sinais 

acústicos, visuais, etc.), não é considerado invenção. 

Entretanto, tal conteúdo pode ser gravado em suportes variados, 

que podem ou não ser passíveis de patenteamento (mas não as 

informações em si e/ou a maneira como elas são apresentadas). 

Proteção por 
 Direito Autoral 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

No caso de um jogo, só os meios físicos são protegidos. 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

Métodos terapêuticos: são aqueles que implicam na cura e/ou 

prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo 

humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e 

desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições 

normais de saúde. 

Métodos operatórios ou cirúrgicos: todo método que requeira 

uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo 

humano  ou  animal  

Por exemplo: implantação de embriões fertilizados artificialmente, 

cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc.  



LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

Métodos de diagnóstico - São aqueles que indicam o estado 

de saúde de um paciente como resultado da técnica utilizada. 

Quando realizados fora do corpo humano ou animal são passíveis de 

proteção por patente. 

Exemplo: Métodos de detecção in vitro como de uma condição patológica 

através de uma amostra biológica (sangue, urina, fezes, etc...). 
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

DNA, plantas, animais, processo 

de polinização, extratos de 

animais/plantas  Compostos sintéticos 

indistinguíveis dos de 

ocorrência natural 

Entretanto, são passíveis de proteção por patente: 

•  O processo de extração de substâncias de animais/plantas; 

•  A composição que contenha o extrato, desde que não represente 

uma mera diluição. 

 

 



LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS 

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

segurança, à ordem e à saúde públicas; 

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou 

produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de 

suas propriedades físico-químicas e os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, quando resultantes 

de transformação do núcleo atômico; e 

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



LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

SÃO PATENTEÁVEIS 

Bactéria transgênica 

 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou 
de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta 
em sua composição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais. 


