
Parecer técnico quanto à patenteabilidade do pedido n° ________________                     

Quadro 2: Falta de descrição ou de clareza a priori (Art. 24 e Art. 25 a priori)

Não Marque aqui nos casos em que não for possível compreender o pedido, impossibilitando o prosseguimento do 
exame. Dê o exame por encerrado. Pule para o Quadro 8, opção A

Sim Marque aqui se o pedido tiver condições de continuar a ser examinado. Vá para 2.2

2.1. A matéria descrita no pedido é compreensível

Quadro 1: Determinação do quadro reivindicatório válido (Art. 32)

Não, logo o QR válido é o da petição ______________, de __/__/_____
Pule para o Quadro  2

Sim

1.1. Houve apresentação de novo quadro reivindicatório após o pedido de exame? 

1.1.1 Houve acréscimo de matéria no quadro novo?  

Não, logo, aceita-se como válido o QR da petição __________, de 
__/__/_____

1.1.1.1 Justifique 

Sim, logo, o novo quadro apresentado não pode ser aceito. 

Pule para o Quadro 2

2.1.1.2 Permanece como válido o QR da petição ___________, de 
__/___/____.

Vá para o Quadro 2

EXAME FASE 1 – PRÉ-BUSCA

Não Marque aqui nos casos em que há reivindicações em que o produto ou o processo reivindicado não é definido 
com clareza. Vá para 2.2.1

Sim Marque aqui se o pedido tiver condições de ser examinado. Pule para o Quadro 3

2.2. A matéria reivindicada no pedido está clara?

2.1.1 Quais reivindicações? 

2.1.1.1 Justifique:

Ex. “Dada a formidável natureza da presente invenção, os seus 
detalhes não podem ser expostos”;

“Usar uma composição contendo os microrganismos 1, 2 e 3” 
(sem revelação das espécies ou gêneros dos MOs ou o depósito 
de amostras)

Ex. “Extintor de incêndio CARACTERIZADO POR extinguir 
incêndios”

“Bicicleta CARACTERIZADA POR conter os elementos típicos 
de uma bicicleta”



Ex. “Planta transgênica CARACTERIZADA POR (...)”
“Método para produção de sementes macho estéril 

CARACTERIZADO POR (...)”
“Célula hospedeira CARACTERIZADA POR ser escolhida dentre 

célula bacteriana, fúngica, vegetal ou animal”
“Método de produção de isótopos radioativos 

CARACTERIZADO POR ser empregar acelerador de partículas”

Ex. “Semente CARACTERIZADA POR (...)”
“´Método para cirurgia ortopédica CARACTERIZADO POR (...)”
“Jogo de tabuleiro CARACTERIZADO POR conter as regras 

(...)”
“Bula para medicamento CARACTERIZADO POR conter as 

informações (...)”
“Método para facilitar a negociação entre fornecedor e 

comprador CARACTERIZADO POR (...)”
“Escultura CARACTERIZADA POR (...)”

Não Marque aqui e pule para o Quadro 4

Sim Marque aqui se o pedido reivindicar matéria que incide no Art. 18 da LPI ou no Art. 6° da Lei de Biossegurança. 
Vá para 3.1.1 

3.1. O pedido reivindica matéria que não é patenteável (ver itens XXXX do Manual de Exame)? 

3.1.1 Quais reivindicações? 

3.1.1.1 Justifique:

Quadro 3: Matéria Não Patenteável (Art. 18 da LPI e Art. 6° da Lei de Biossegurança)

3.1.1.2 É possível reverter o enquadramento mediante alteração na redação? 

Não Marque aqui e pule para 3.2

Sim Aponte as modificações que devem ser feitas

3.2. Resta matéria não patenteável no pedido?

Não Marque aqui se todas as reivindicações incidirem nas proibições ao patenteamento sem possibilidade de 
reversão. Encerre o exame indo para o Quadro 8, opção A

Sim Marque aqui se o pedido ainda contiver reivindicações que requeiram exame,  prossiga somente para as 
reivindicações que não tiverem sido enquadradas OU que possam revertidas mediante alteração da redação,
vá para o Quadro 4

Quadro 4: Invenção x Não-invenção (Art. 10)

Não Marque aqui e pule para o Quadro 5

Sim Marque aqui se o pedido reivindicar matéria que não é considerada invenção de acordo com o Artigo 10. Vá 
para 4.1.1

4.1. O pedido reivindica matéria que não é considerada invenção (ver itens XXXX do Manual de Exame)? 

4.1.1 Quais reivindicações? 

Ex. Na reivindicação X, exclua a possibilidade das células vegetais 
e animais.



Ex. Pedido se refere a três proteínas com atividade xilanase mas 
com sequências totalmente diferentes sem um núcleo de 
sequência comum que as una e permita uma busca única, sendo 
necessária três buscas diferentes. 

4.1.1.2 É possível reverter o enquadramento mediante alteração na redação? 

Não Marque aqui e pule para 4.2

Sim Aponte as modificações que devem ser feitas

4.2. Resta matéria a ser examinada no pedido?

Não Marque aqui se todas as reivindicações já tiverem sido examinadas e enquadradas sem possibilidade de 
reversão. Dê o exame por encerrado indo para o Quadro 8, opção A.

Sim Marque aqui se o pedido ainda contiver reivindicações que requeiram exame, prossiga somente para as 
reivindicações que não tiverem sido enquadradas OU que possam ser revertidas mediante alteração da 
redação, vá para o Quadro 5

Quadro 5: Unidade de Invenção (Art. 22)

Não Marque aqui e pule para o Quadro 6

Sim Marque aqui se o pedido reivindicar mais de um conceito inventivo. Vá para 4.1.1

4.1. O pedido reivindica mais de um conceito inventivo? 

4.1.1 Justifique e aponte os diferentes conceitos inventivos. Prossiga somente para a primeira 
invenção reivindicada E para as reivindicações que não tiverem sido enquadradas OU que possam ser 
revertidas mediante alteração da redação :

Quadro 6: Fundamentação da Matéria Reivindicada na Descrição (Arts. 25 c/c 24)?

Sim Marque aqui e pule para o Quadro 7

6.1. A matéria reivindicada está devidamente suportada no Relatório Descritivo (Arts. 25 c/c 24)?

4.1.1.1 Justifique:

Ex. Na reivindicação X, liste qualitativa e quantitativamente os 
excipientes da composição contendo produto natural atualmente 
listados na reivindicação Y; exclua a reivindicação Y.



Ex. “Método de arremessar bola de basquete por um indivíduo”

Não Marque aqui se as reivindicações excederem o que está descrito no Relatório. Vá para 6.1.1.

6.1.1 Quais reivindicações? 

6.1.1.1 Justifique:

6.1.1.2 É possível reverter o enquadramento mediante alteração na redação? 

Não Marque aqui e pule para 6.2

Sim Aponte as modificações que devem ser feitas

6.2. Restam reivindicações a serem examinadas no pedido?

Não Marque aqui se todas as reivindicações já tiverem sido examinadas e enquadradas. Dê o exame por encerrado 
indo para o Quadro 8, opção A.

Sim Marque aqui se o pedido ainda contiver reivindicações que requeiram exame, prossiga somente para as 
reivindicações que não tiverem sido enquadradas OU que possam ser revertidas mediante alteração da 
redação,  vá para o Quadro 7

Quadro 7: Aplicação Industrial (Art. 15)

Sim Marque aqui e pule para o Quadro 8

Não Marque aqui se a matéria reivindicada não puder ser aplicada na indústria.

7.1 A matéria reivindicada possui aplicação industrial? 

7.1.1 Quais reivindicações? 

7.1.1.1 Justifique:

Ex. “Processo para tratar moldes de resina sintética”, sendo que o 
relatório só descreve exemplo de tratamento de resinas 
termoplásticas, sendo o método inadequado para resinas 
termofixas.

“Anticorpo CARACTERIZADO POR se ligar à IL-12 de SEQ ID No. 1” 
sendo que o relatório só descreve o objeto de ligação do 
anticorpo, não descrevendo nem a SEQ ID do anticorpo nem o seu 
hibridoma de origem. 

Na reivindicação X, restrinja o processo às espécies de plantas 
que estão efetivamente descritas no relatório descritivo.



Ex. Somente os pedidos cuja totalidade das reivindicações não 
incidir nas objeções dos Quadros 2 a 7 serão buscados e 
examinados para novidade, atividade inventiva e demais 
requisitos a posteriori. 

7.1.1.2 É possível reverter o enquadramento mediante alteração na redação? 

Não Marque aqui e pule para 7.2

Sim Aponte as modificações que devem ser feitas

7.2. Restam reivindicações a serem examinadas no pedido?

Não Marque aqui se todas as reivindicações já tiverem sido examinadas e enquadradas sem possibilidade de 
reversão. Dê o exame por encerrado indo para o Quadro 8 , opção A

Sim Marque aqui se o pedido ainda contiver reivindicações que requeiram exame por não terem sido enquadrardas
ou pelo enquadramento ser possível de reversão, vá para o Quadro 8, opção B

Quadro 8: Conclusão do Exame Pré-Busca

O PEDIDO NÃO CONTÉM MATÉRIA PASSÍVEL DE BUSCA, NÃO 
SENDO POSSÍVEL VISLUMBRAR ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO QUE 
POSSAM RESTAURAR A PATENTEABILIDADE DO PEDIDO 

Publique-se o presente parecer na RPI sob o código 7.1

O PEDIDO, TAL COMO ATUALMENTE REDIGIDO, NÃO ESTÁ EM 
CONDIÇÕES DE SER EXAMINADO. CONTUDO, ALTERAÇÕES NA 
REDAÇÃO PODEM RESTAURAR A PATENTEABILIDADE DO 
PEDIDO. PEDE-SE AO DEPOSITANTE QUE APRESENTE NOVO 
QUADRO REIVINDICATÓRIO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O 
APONTADO NO PRESENTE PARECER TÉCNICO PARA QUE SE DÊ 
ANDAMENTO AO EXAME DO PEDIDO

Publique-se o presente parecer na RPI sob o código 6.1

O PEDIDO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER BUSCADO

Proceda à Busca de Anterioridades

A

B

C

Ex. Publicação de um parecer conciso, objetivo, sem histórico, 
sem repetir respostas do depositante, sem textos desnecessários, 
com enquadramento claro nos artigos da Lei.  

Para os casos em que já nesta etapa não resta esperança de 
matéria patenteável no pedido. Ex. Todo o pedido se refere a 
metodologia não patenteável. 

Antes de prosseguir o exame, o depositante será chamado a 
“sanear” o quadro reivindicatório de modo que a busca possa ser 
precisa em relação ao que é efetivamente reivindicado e descrito 
no relatório; ver Quadro de Exigências



Quadro de Exigências Técnicas

N° Ação Objeto Fundamentação 
legal

Justificativa para o 
enquadramento

Sugestão para o cumprimento, 
se for o caso

1 Excluir Reivindicação 1 Art. 18 (III) Reivindica soja modificada 
geneticamente que é uma 
planta transgênica, o que não 
é patenteável. 

Não há

2 Reescrever Reivindicação 2 Art. 10 (IX) Reivindica composição cujo 
único ingrediente é extrato 
vegetal . O requerente deve 
reescrever conforme página 
XX do relatório descritivo, 
delimitando qualitativa e 
quantitativamente os 
ingredientes de modo a 
garantir não se tratar de 
mera diluição. 

Composição anti-inflamatória 
caracterizada por compreender 
entre X e Y mg de extrato aquoso 
de Scutellaria agrestis e entre Z e 
P mg de veículo 
farmaceuticamente aceitável 
escolhido dentre (...)

3 Excluir Reivindicação 5 Art. 24 c/c 25 e Art. 
10

Reivindica anticorpo 
caracterizado pelo objeto de 
ligação (redação reach-
through). Tal redação é tão 
ampla que contempla 
anticorpos naturais e até 
anticorpos que ainda não 
foram inventados quanto mais 
descritos no relatório 
descritivo.

Não há

Garante exigências claras e compreensíveis pelo requerente. Com a fundamentação legal especificada e, quando couber, sugestão para 
o devido cumprimento


