
Patente. 

- Patente é a mais importante proteção para a invenção 

comercial, basicamente, porque pesquisa é cara e um 

produto inovativo tem valor em si mesmo. Durante o 

período da patente, o possuidor tem o direito de excluir 

terceiros e direitos como de produzir, usar, comerciar, etc.
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No Brasil, contados da data de depósito:

- Patente de Invenção vigora pelo prazo de 20 anos

- Modelo de Utilidade pelo prazo de 15 anos 



- O pedido de patente, 

requisitado junto ao 

INPI (Instituto Nacional 

da Propriedade Intelectual),

é mantido em Segredo

1. Requisição de Patente

2. Requisição de Exame
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Como
obter uma Patente no Brasil

* O Brasil faz parte do Tratado de Cooperação

em Matéria de Patentes, PCT (Patent 

Cooperation Treaty), que foi responsável 

pela estruturação de uma rede mundial

de escritórios de patentes, em vários países, 

visando facilitar o registro de patentes 

em nível global. No caso, é possível iniciar 

o processo em um país membro, e terminar o 

registro na outra jurisdição onde se visa proteger

o direito industrial



3. O pedido de patente e as informações que o instruíram para exame

são mantidos em sigilo durante 18 meses, contados da data da requisição 

ou da primeira prioridade, se houver, sendo publicado ao final; 

observando-se que a publicação na Revista de Propriedade Industrial

(RPI) pode ser antecipada à pedido, mas não o exame;

4. Após publicação, 60 dias para pagar a Carta Patente

* Há possibilidade de recurso administrativo em caso de recusa do

depósito da patente

Como 
obter uma Patente no Brasil



Processo de Patente:
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Outros Contratos Importantes em Tecnologia

Fornecimento de 

Tecnologia. 

Contratos para 

aquisição de 

conhecimentos 

e de técnicas, 

não protegidos por 

direitos de propriedade 

industrial (como

patente) e introduzidos no Brasil. Este Contrato precisa ser registrado no INPI



Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica.

Contratos para obtenção de técnicas, métodos 

de planejamento e programação, desenvolvimento 

de pesquisas destinadas à execução ou 

prestação de serviços especializados. Requer-se:

estipulação de custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, 

e prazo certo, devendo haver registro no INPI

Franquia (Franchising). Contratos nos quais pode ocorrer, concomitantemente,

a concessão de direitos sobre uso de marcas, transferência de tecnologia, 

prestação de serviços de assistência, devendo ser registrado no INPI. 

A franquia envolve administração padronizada, mecanismos de distribuição

e outras necessidades específicas. Conforme a legislação brasileira, para se 

formalizar uma Franquia é necessário, além do Contrato de Franquia, a Circular 

de Oferta de Franquia, documento com todas as especificações do negócio.
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