
BRASIL (INPI) 

 

Coletânea parcial de diretrizes de exame de pedidos de patentes já publicados na forma de 

resoluções pelo INPI (fonte site do INPI http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/legislacao-patente-1) e também a recente consulta pública de diretrizes na 

área de química (fonte site do INPI http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-

publicas), especialmente com foco nos segmentos Farmacêutico, Químico e de Biotecnologia. 

Última atualização em 19/09/2017 

 

• Consulta Pública nº 01/2017- Diretrizes de exame de pedidos de patente – aspectos 

relacionados ao exame de pedidos de patente na área de química (versão original) - 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/DIRETRIZESEXAMEREAQUMICA17032017.pdf  

 

• Resolução nº 187, de 27/04/2017 - Dispõe sobre os procedimentos para a 

apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico para fins de 

complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes 

depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências 

de nucleotídeos e de aminoácidos da Listagem de Sequências - 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/IN187_2017_SisBioList.pdf  

 

• Resolução nº 169/2016-  Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente - 

bloco II - "patenteabilidade" - http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-

dirpa/Diretrizes_Bloco_II_RPI_2377.pdf  

 

• Resolução nº 158/2016-  Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patentes 

envolvendo invenções implementadas por programas de computador - 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-

dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf  

 

• Resolução nº 144/2015- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente na 

área de biotecnologia - http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-

publicas/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf 

 

• Resolução nº 124 de 04/12/2013 - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de 

patente - Conteúdo de Pedido de Patente - http://www.inpi.gov.br/legislacao-

arquivo/docs/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf  
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• Resolução PR nº 85 de 11/04/2013 - Instituir a Diretriz de Exame de patente de 

Modelo de Utilidade - http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-

dirpa/Resoluo0852013_MU.pdf  

 

• Resolução PR nº 80 de 19/03/2013 - Disciplina a priorização do exame de pedidos de 

patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais 

relacionados à saúde pública - http://www.inpi.gov.br/legislacao-

arquivo/docs/resolucao_80-2013_-_exame_prioritario_saude.pdf  

 

• Resolução PR nº 64 de 18/03/2013 - Instituir Diretrizes de Exame de Patentes (teve 

itens 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.6, 1.9.1 e 1.10 e seus respectivos subitens revogados 

pela Resolução nº 124 de 04/12/2013. Posteriormente, foi integralmente revogada 

pela Resolução nº 169/2016) 

 

• Instrução Normativa DIRPA nº 31/2013 - Estabelece normas gerais de procedimentos 

para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 

14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de 

patente - http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf 

 

• Instrução Normativa DIRPA nº 30/2013 - Estabelece normas gerais de procedimentos 

para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 

14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente - 

http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-

_1_0.pdf  

 

• Instrução Normativa nº 18/2013 - Regulamenta o procedimento de depósito previsto 

nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96 - http://www.inpi.gov.br/legislacao-

1/instrucao_normativa_18-2013_0.pdf  

 

• Instrução Normativa DIRPA nº 01/2013 - Aplicabilidade Jurídica das Leis nº 11.105 (Lei 

de Biossegurança) e nº 10.814 na concessão de patentes pelo INPI na área de 

Biotecnologia - http://www.inpi.gov.br/legislacao-

arquivo/docs/instrucao_normativa_dirpa_01-2013.pdf 
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ESTADOS UNIDOS: 

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP): 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html 

 

 

EUROPA 

European Patent Convention - http://www.epo.org/law-practice/legal-

texts/html/epc/2016/e/index.html 

 

Guide to Applicants: http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-

applicants/html/e/index.html  

 

 

PCT 

PCT Applicant's Guide: http://www.wipo.int/pct/en/appguide/  
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