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Relatório DescritivoRelatório Descritivo

ReivindicaçõesReivindicações

DesenhosDesenhos

ResumoResumo

Ato Normativo 127/97Ato Normativo 127/97

RELATÓRIO DESCRITIVO

- Iniciar pelo título.

- Referir-se a uma única invenção, ou invenções dentro de 
um só conceito inventivo.

- Precisar o setor técnico.

- É prática iniciar o relatório descritivo descrevendo o objeto
da invenção de forma clara, entretanto, suscinta (primeiro
parágrafo).
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- Descrever o estado da técnica útil à compreensão, citando
os documentos que o reflita.

- Destacar os problemas técnicos existentes.

- Ressaltar as vantagens da invenção, ou do modelo, em
relação ao estado da técnica.

RELATÓRIO DESCRITIVO

- Definir os objetivos da invenção (PI) de forma 
detalhada, clara e precisa de maneira a que um 
técnico no assunto possa reproduzí-la.

- Ressaltar quando necessário a melhor forma de 
execução da invenção (PI).

RELATÓRIO DESCRITIVO
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TítuloTítulo

Estado da Técnica Estado da Técnica 
Citação de documentoCitação de documento
patentáriopatentário

Sumário da InvençãoSumário da Invenção

Patente Patente -- origemorigem
Pedido Pedido -- aperfeiçoamentoaperfeiçoamento

Numeração das linhas de 5 em 5Numeração das linhas de 5 em 5

Numeração por conjunto de documentosNumeração por conjunto de documentos

Estado da Técnica Estado da Técnica 
Conhecimento geralConhecimento geral

Problemas encontrados noProblemas encontrados no
Estado da Técnica Estado da Técnica 
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Gentil, Catia; Loureiro, Silvia

Problema apresentado no Problema apresentado no 
aperfeiçoamentoaperfeiçoamento

Solução da presente Solução da presente 
invençãoinvenção

InvençãoInvenção

Vantagens da invençãoVantagens da invenção
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Descrição da invenção 
de forma a ressaltar a 
novidade e o efeito 
técnico alcançado.

Relacionar/Especificar             Relacionar/Especificar             
FigurasFiguras
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Descrição da invenção 
de forma clara e 
suficiente de maneira 
que um técnico no 
assunto a realize –
reprodutibilidade.

Descrição da invenção 
de forma clara e 
suficiente de maneira 
que um técnico no 
assunto a realize –
reprodutibilidade.

Exemplos Exemplos -- desenhosdesenhos
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Descrição da invenção 
fazendo remissão as 
referências numéricas 
presentes nos desenhos.
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ReivindicaçõesReivindicações

DesenhosDesenhos

ResumoResumo

Relatório DescritivoRelatório Descritivo

Ato Normativo 127/97Ato Normativo 127/97

- Delimitam os direitos do titular.

- Totalmente fundamentadas no relatório descritivo.

- Número suficiente para definir o objeto da invenção e 
numeradas em algarismos arábicos.

Reivindicações
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Tipos de Reivindicações

INDEPENDENTES

- visam a proteção de características técnicas essenciais e 
específicas da invenção em seu conceito integral (amplo).

DEPENDENTES

- mantida a unidade de invenção, definem detalhes e/ou
características adicionais, contendo sempre uma relação  
de dependência.

Reivindicações

- Iniciarem pelo título (reivindicação principal) ou parte do 
título (reivindicação dependente), segundo cada categoria.

- Expressão  “caracterizado por”.

- Definir de forma clara e precisa as características técnicas a 
serem protegidas.

Reivindicações
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- Referências ao relatório, quando absolutamente necessário.

- As características técnicas dos dispositivos devem vir
acompanhadas das referências numéricas constantes nas
figuras.

- Redigir cada reivindicação sem interrupção e sem trechos
explicativos quanto às vantagens.

Reivindicações

Categorias de reivindicações:
– Produto

– Processo

– Aparelho, e

– Uso

OBS: Pedido com várias categorias de reivindicações -
desde que ligadas por um só conceito inventivo.

Reivindicações
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Reivindicações de produto

- Substância química - produto obtido por meio químico (a 
síntese ou a modificação química de uma substância).

- Artigos e objetos - produtos obtidos por moldagem ou 
conformação.

OBS: podem ser caracterizados por seus componentes 
químicos, suas propriedades químicas, físicas ou mecânicas.

Exemplos

Reivindicações de processo

- Síntese

- Modificação química

- Tratamentos de substâncias, efluentes

- Soldagem, usinagem

- Beneficiamento de minérios, de sementes 

Devem serem definidos através das variáveis de processo 
inerentes à invenção.

Exemplos (cont.)
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Reivindicações de aparelho

- Aparelhos

- Dispositivos

- Equipamentos

Essas reivindicações podem tratar de invenções novas ou de 
aperfeiçoamentos introduzidos nos aparelhos já existentes. 
Devem definir as características técnicas da máquina de 
forma clara e precisa sem usar expressões vagas.

Exemplos (cont.)

Reivindicação IndependenteReivindicação Independente

Preâmbulo = Estado da TécnicaPreâmbulo = Estado da Técnica

Parte Parte caracterizantecaracterizante

Expressão Expressão “caracterizado por”“caracterizado por”
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Reivindicação DependenteReivindicação Dependente

Reivindicação Dependente Reivindicação Dependente 
MúltiplaMúltipla
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Ato Normativo 127/97Ato Normativo 127/97

DesenhosDesenhos

ResumoResumo

Relatório DescritivoRelatório Descritivo

ReivindicaçõesReivindicações

Ausência de textos Ausência de textos –– permissão permissão 
apenas para textos indicativosapenas para textos indicativos
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Sinais de referência Sinais de referência -- os mesmos os mesmos 
do relatório descritivo, em todos do relatório descritivo, em todos 
os desenhos.os desenhos.

Ato Normativo 127/97Ato Normativo 127/97

ResumoResumo

Relatório DescritivoRelatório Descritivo

ReivindicaçõesReivindicações

DesenhosDesenhos
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RESUMO

- Iniciado pelo título.

- Sumário do exposto no relatório descritivo (50 a 200 palavras).

- Indicar o setor técnico.

- Não fazer menção ao mérito da invenção.

O documento de patente

Sumário do exposto no relatório 
descritivo, reivindicações e 
desenho. 

Redação que permita uma 
compreensão da essência da 
invenção.

Instrumento eficaz de pré-
seleção para fins de pesquisa de 
informação tecnológica.

Título
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Ser conciso (50 a 200 palavras). Ser conciso (50 a 200 palavras). 
Não fazer menção ao mérito da Não fazer menção ao mérito da 
invençãoinvenção

Relatório Descritivo (MU)
- ser iniciado pelo título.

- referir-se a um único modelo principal podendo incluir uma 
pluralidade de elementos distintos adicionais ou variantes 
construtivas ou configurativas, mantida a unidade técnico-
funcional e corporal do objeto.

- precisar o setor técnico a que se refere a invenção.

- descrever o estado da técnica existente.

- relacionar os desenhos, especificando as representações 
gráficas e, descrever o modelo de forma clara e suficiente, 
fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos 
desenhos.

O documento de patente
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Reivindicações (MU)
Cada pedido deverá conter uma única reivindicação 
independente que descreva o modelo, definindo 
integralmente todas as características de forma ou 
disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria 
funcional.

Somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

O documento de patente

2. Variante construtiva ou detalhamento das 
características essenciais.

Reivindicações dependentes (MU)

O documento de patente
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3. Forma tridimensional secundForma tridimensional secundáária e decorrente  da ria e decorrente  da 
montagem de uma estrutura inicial planificada, sendo esta montagem de uma estrutura inicial planificada, sendo esta 
caractercaracteríística essencialstica essencial.

Reivindicações dependentes (MU)

O documento de patente

Obrigado!!
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