
AdriAno de oliveirA othon
O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E 

SUA INSTRUMENTALIZAÇÃO

Revista da Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 15 – 44 – jul/dez 2007.
15

ISSN Impresso 1809-3280 | ISSN Eletrônico 2177-1758
www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas

∗ Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Servidor Público do Poder 
Judiciário no Rio Grande do Norte. Natal – Rio Grande do Norte – Brasil.

o SiSteMA internACionAl de PAtenteS e SUA inStrUMentAliZAÇÃo

internAtionAl PAtent SYSteM And itS intrUMentAliZAtion

Adriano de oliveira othon∗

RESUMO: Baseado em revisão bibliográfica da doutrina do Direito da Propriedade In-
telectual e do Direito Internacional Público, bem como na análise das normas de direito 
pátrio e internacional que regulamentam o tema, o presente artigo trata do sistema inter-
nacional de patentes, investigando os quatros tratados internacionais que o conformam e 
apontando os diplomas responsáveis por sua instrumentalização, ou seja, aqueles que pos-
sibilitam aos indivíduos de Estados contratantes a obtenção de patentes em outros países 
membros. Assim, são esmiuçadas as duas vias de depósito de pedido de patente no exterior, 
detendo-se o estudo no procedimento que caracteriza cada uma delas.
Palavras-chave: Direito da Propriedade Intelectual. Sistema internacional de patentes. 
Tratados internacionais.

ABSTRACT: Based on the bibliographical review of the Intellectual Property Law and the 
International Public Law doctrine, as well as on the analysis of the national and interna-
tional laws which rule the subject, the paper deals with the international patent system, 
researching the four international treaties which comprise it looking at those which act 
as its instrument, i. e., considering the treaties which enable the nationals of the Member 
States to obtain patent protection abroad. Thus, the two ways of international patent 
application are analyzed in depth, mainly the procedure that characterizes each of them. 
Keywords: Intellectual Property Law. International Patent System. International Treaties. 
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1 INTRODUÇÃO

Numerosas são as transformações econômicas que se apresentam neste 
início de século. Uma delas deve-se ao destaque da informação, da pesquisa e 
do desenvolvimento tecnológico como principais ativos comerciais de merca-
do, papel antes desempenhado por produtos manufaturados em grande escala. 
Porém, as transações envolvendo tais bens imateriais dependem da construção 
de um aparato institucional de proteção e incentivo às criações humanas.

No que se relaciona às patentes, essa função evidencia-se na tutela 
de novas tecnologias, cada vez mais presentes em campos da ciência dire-
tamente relacionados ao nosso cotidiano, como saúde, telecomunicações e 
energia, por exemplo. Nesse contexto, a proteção jurídica representada pe-
las patentes existe para que tanto a coletividade quanto o particular (titular 
do direito) tire proveito da inovação. A sociedade, representada pelo Esta-
do, premia o inventor com a patente, ficando este obrigado a retribuí-la em 
forma de benefícios advindos da exploração retrospectiva.

Todavia, diante do fenômeno da globalização econômica, cada vez 
mais a indústria e as relações de comércio ultrapassam as fronteiras nacio-
nais, não sendo cabível que um inventor, uma empresa ou um instituto de 
pesquisa esteja limitado ao seu próprio país, quando da proteção aos seus 
ativos tecnológicos. A patente, portanto, é o instrumento apropriado para 
a consecução dessa tarefa, o que lhe ressalta a importância da obtenção não 
só em âmbito nacional, mas também nos demais países que interessem ao 
eventual titular do privilégio.

Tendo em vista que as legislações nacionais sobre o tema não podem for-
mar compartimentos estanques, sob pena de comprometimento do comércio 
internacional, é necessário que haja instrumentos que as compatibilize. Para 
a consecução desse objetivo, os tratados firmados por Estados e organizações 
regionais compõem o denominado sistema internacional de patentes.

2 O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES: FUNDAMENTO 
TEÓRICO E EVOLUÇÃO

Malgrado a existência de tratados internacionais multilaterais sobre 
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propriedade industrial datar do século XIX, somente em janeiro de 1995 
– com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) – é que a 
temática assume o relevo atual, mediante sua interligação com o comércio 
internacional e o Direito Internacional Econômico. No que concerne es-
pecificamente ao Direito Patentário, o sistema de patentes que atualmente 
vigora, em âmbito mundial, arrima-se a quatro diplomas internacionais: 
a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 – 
também conhecida como Convenção da União de Paris (CUP) –, válida 
atualmente com o texto revisado na Convenção de Estocolmo de 1967; 
o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, sigla em inglês 
de Patent Cooperation Treaty), firmado em 1970; o Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo 
TRIPs, sigla de Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) de 1994 
e o Tratado sobre o Direito de Patentes (PLT, sigla de Patent Law Treaty), 
instituído em junho de 2000 e em vigor desde 28 de abril de 2005. O 
Brasil é membro dos três primeiros e signatário do último1. À exceção do 
TRIPs – fundado juntamente com a OMC e integrante do sistema desta –, 
todos os demais tratados mencionados são atualmente administrados pela 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Diante desse quadro, pode-se indagar qual a justificativa para a exis-
tência de mecanismos supranacionais de regulamentação da concessão de 
patentes, se o reconhecimento desta é prerrogativa exclusiva de cada Es-
tado, separadamente. E, ademais, o que motiva a ingerência das normas 
internacionais nas legislações internas sobre o assunto.

Despindo-se da pretensão de exaurir todos os aspectos que permeiam 
tal discussão, a presente análise busca guarida na teoria da falha de mercado 
(market failure), para compreender a internacionalização da proteção ao di-
reito de patente. Sabe-se que o reconhecimento da propriedade intelectual 
pelo Estado representa uma correção às regras de livre concorrência que 
regem a economia de mercado. Assim, caso um agente de mercado invista 

1 A assinatura de um tratado não vincula o Estado ao cumprimento de suas disposições, o que somente ocorre 
com a ratificação. Todavia, o Estado signatário possui certas obrigações, entre elas a de abster-se da prática de 
atos destinados a frustrar o objeto do tratado. Cf. BROWNLIE, 1997, p. 630-631. No Brasil, somente após a 
aprovação congressual, o depósito do instrumento de ratificação e a promulgação do decreto presidencial, o País 
terá propriamente adotado o diploma internacional e seu conteúdo será válido no ordenamento jurídico interno.
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na pesquisa e no desenvolvimento de certa tecnologia – implicando altos 
custos de desenvolvimento – que, por suas próprias características, revela 
enorme facilidade de cópia, surge uma falha do mercado ao incentivar e 
manter investimentos em inovação, pois o agente que copia a tecnologia 
alheia acaba por auferir lucro sem precisar despender gastos. Daí a neces-
sidade de o Estado elaborar um mecanismo jurídico que crie uma segunda 
falha, que vem a ser a restrição de direitos representada pelo privilégio de 
patente. Assim, o titular desta gozará de uso exclusivo da criação durante 
período suficiente à recuperação do investimento2.

A esse respeito, vale raciocinar que, havendo um sistema de proprie-
dade de bens intelectuais, ele, obrigatoriamente, deve ser internacional, sob 
pena de o país que conceder um monopólio de exploração ao titular de um 
invento ficar em posição de desvantagem em relação aos que não o outorgam. 
Caso isso acontecesse, os consumidores daquele país sofreriam um preço mo-
nopolista, ao passo que os demais teriam o benefício da concorrência, além 
de não precisarem investir recursos em pesquisa e desenvolvimento3.

Este conceito tem como reflexo direto a evolução da natureza dos 
tratados internacionais anteriormente mencionados. O intervalo de mais 
de cem anos que separa o primeiro do último daqueles diplomas denota 
não só o alinhamento das políticas nacionais de proteção à propriedade 
intangível, mas também uma radical mudança na concepção do papel das 
normas internacionalmente convencionadas sobre a questão. 

Quando da negociação da Convenção da União de Paris, a partir de 
1880, firmou-se a concepção de que não era cabível a padronização das vá-
rias legislações nacionais, pelo que se optou por estabelecer um mecanismo 
de compatibilização entre todas elas, e ficando cada país livre para instituir 
seu sistema e suas políticas4. Tal entendimento, que perdurou durante dé-
cadas, foi derrogado pela reforma do sistema de comércio internacional 
operada na esfera da recém-criada OMC, em meados dos anos 1990. 

Coincidindo com a intensificação do processo de globalização eco-
nômica, o Acordo TRIPs concretizou o desígnio da teoria da falha de mer-
cado, eliminando a diversidade nacional e uniformizando as normas que 

2 Cf. BARBOSA, 2001, p. 39.
3 Cf. PENROSE apud BARBOSA, 2001, p. 39.
4 Cf. DI BLASI, 2005, p. 249.
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asseguram o controle sobre bens imateriais, em quase todos os países do 
mundo. Passou-se, assim, da concepção de harmonização para a de unifor-
mização das legislações nacionais.

3 TRATADOS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

Pode-se dizer que, em poucas áreas do Direito, os tratados internacio-
nais são tão fundamentais quanto nas questões de propriedade industrial. 
Especificamente em relação às patentes, a proteção jurídica por elas represen-
tada sequer subsistiria, caso não houvesse normas internacionalmente reco-
nhecidas e aplicadas pelos países produtores e consumidores de tecnologia.

Desse modo, o exame do sistema internacional de patentes está, 
necessariamente, vinculado à compreensão dos institutos e mecanismos 
contidos nos quatro tratados que o compõem atualmente. O Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, por ser o principal objeto de 
estudo deste e do próximo capítulo, será analisado, nesta seção, apenas de 
forma introdutória.

3.1 CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS – CUP

Concluída em 1883, por quatorze Estados fundadores, dentre eles 
o Brasil, a Convenção da União de Paris – cujo nome oficial é Convenção 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – teve como principal 
objetivo a correção das incongruências das legislações de vários países no 
tratamento dispensado aos pedidos de patente estrangeiros.

Guiada pela idéia de paridade, segundo a qual o tratamento dispensa-
do ao indivíduo nacional deve igualmente beneficiar o estrangeiro, a CUP 
permitiu a preservação da liberdade legislativa de cada país, mas promoveu 
a coexistência harmoniosa de diferentes ordenamentos jurídicos por meio 
de dispositivos internacionalmente aceitos. Desse modo, a Convenção fun-
dou os pilares do sistema internacional de patentes, que é o mais antigo 
tratado multilateral envolvendo questões econômicas ainda em vigor5. 

Após seis revisões ao longo de sua história, o texto da Convenção ado-

5 Cf. BARBOSA, 2003, p. 167, nota 292.
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tado pela enorme maioria dos seus membros é o da última revisão, realizada 
em Estocolmo, em 1967. Por ocasião dessa conferência, a partir de 1970, a 
administração da Convenção – antes a cargo de um secretariado próprio – 
passou à recém-fundada Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
– OMPI, também responsável pelo reconhecimento do ingresso ou exclusão 
de membros do tratado. Atualmente, somam-se 171 Estados contratantes6.

No que tange à sua natureza, a CUP é um ato internacional plurila-
teral de caráter complexo, ao mesmo tempo contratual e normativo7. Ou 
seja, estipula obrigações de Direito Internacional Público entre os Estados 
membros e é norma positiva para os particulares, nacionais ou domiciliados 
em seus territórios. Assim, gera-se vínculo obrigacional para os Estados e 
direitos subjetivos para os indivíduos8.

Em suma, a CUP configura-se uma norma internacional de direito 
material. No Brasil, desde que devidamente aprovado pelo Congresso Na-
cional e incorporado ao ordenamento jurídico interno, esse tipo de tratado 
internacional adquire status de lei ordinária, somente possuindo aplicabili-
dade sobre os particulares a partir de então. A CUP – nos termos da revisão 
de 1967 – foi promulgada, no País, pelo Decreto nº 75.572/75 (arts. 13 ss.) 
e pelo Decreto nº 635/92 (arts. 1 a 12).

Dito isso, passa-se ao conteúdo da Convenção em si, por meio da aná-
lise dos mecanismos criados para promover a internacionalização da proprie-
dade da tecnologia. Assim, são três as principais disposições que possibilitam 
à CUP alcançar esse objetivo: o princípio do tratamento nacional, o direito 
de prioridade unionista e o princípio da independência das patentes.

Reza o art. 2 da Convenção que os nacionais de cada um dos seus países 
membros “gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à pro-
teção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem 
atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais [...]”. Ademais, o 
art. 3 equipara aos nacionais dos Estados membros os indivíduos nacionais 
de países não integrantes do tratado, mas que possuam domicílio ou estabe-
lecimentos industriais ou comerciais no território de um dos países da União. 

6 Cf. OMPI, 2007b.
7 Embora reconhecida pela maioria dos doutrinadores, a classificação dos tratados internacionais em tratados-

-contratos e tratados-leis gera variados entendimentos, muitas vezes opostos. Cf. MELLO, 2001, p. 207-208.
8 Cf. BARBOSA, 2001, p. 169.
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Desse modo, resta caracterizado o princípio do tratamento nacional, fazendo 
com que o depositante estrangeiro de uma patente possua os mesmos direitos, 
vantagens e proteção concedidos aos nacionais do país em questão.

Já o direito de prioridade unionista, contido no art. 4 da CUP, é 
o mecanismo responsável pela concessão de tempo suficiente para que o 
inventor possa requerer a patente em outras nações. Trata-se da principal 
conquista do inventor reconhecida pela Convenção9. Reivindicado em mo-
mento oportuno, o direito de prioridade preserva o requisito patentário 
da novidade, permitindo que, mesmo após o depósito de um pedido de 
patente em seu próprio país, o inventor disponha de um período de doze 
meses, para depositar o pedido de patente da mesma invenção em outros 
países, desde que também membros da Convenção10. Supondo que haja 
dois inventos com as mesmas características depositados em países diferen-
tes, por pessoas distintas, terá direito a pedir patente, nos demais países da 
CUP, aquele que possuir a data de prioridade mais antiga. Como se verá, 
tal dispositivo também foi absorvido pelo PCT, de modo que é o ponto de 
partida para a contagem dos prazos do procedimento respectivo.

A terceira disposição que merece destaque vem inscrita no art. 4 bis da 
Convenção, encerrando o princípio da independência das patentes. Segundo 
ele, cada patente é um título nacional, com total independência de todas as 
outras patentes requeridas em outros países11. Como conseqüência, o fato de a 
patente de uma invenção ter sido negada, cancelada ou tornada extinta em seu 
país de origem, não implica que, em outro país, receba tratamento idêntico12.

A CUP contém ainda outras disposições, como a repressão ao abuso 
do direito de patente (art. 5) e a necessidade de garantia de padrões míni-
mos de proteção (art. 25), porém sem estipular um mecanismo que obrigue 
os Estados membros a obedecê-las.

3.2 TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES – PCT

Assinado em 1970, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
9 Cf. DI BLASI, 2005, p. 67.
10 O art. 16 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) reconhece expressamente o direito de priorida-

de unionista.
11 Cf. BARBOSA, 2001, p. 187.
12 Cf. DI BLASI, 2005, p. 69.
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é parte do sistema gerado pela Convenção da União de Paris, não podendo 
jamais ser interpretado de modo a restringir os direitos previstos nesta, em be-
nefício de nacionais e domiciliados nos seus países membros (PCT, art. 1(2)). 
Em vigor desde 1º de junho de 1978, o PCT fundou a União Internacional 
de Cooperação em Matéria de Patentes, para fins de cooperação no terreno dos 
depósitos, buscas e exames dos pedidos de proteção das invenções, bem como 
para prestação de serviços técnicos especiais.

Ao contrário da CUP, o PCT é norma eminentemente de direito pro-
cedimental. Contudo, também terá como destinatário ora o Estado, como 
sujeito das obrigações contidas no acordo multilateral na esfera internacional, 
ora os indivíduos nacionais ou domiciliados no país contratante, como titula-
res de direitos e obrigações em âmbito interno. Ademais, o PCT aplica-se às 
repartições nacionais de exame e concessão de patentes, que devem adequar-
-se às particularidades do procedimento administrativo dos pedidos feitos de 
acordo com o Tratado e desempenhar as funções nele estipuladas.

Outra semelhança com a Convenção da União de Paris reside no 
fato de o PCT não interferir na lei nacional do país contratante, uma vez 
que possui mecanismos de conciliação entre as duas esferas normativas, a 
interna e a externa. Assim, o depositante que faz uso do PCT vai, a partir de 
certo ponto do procedimento, desaguar no regime da lei nacional13.

Por ora, cabe destacar que a função do PCT é permitir que um único 
depósito de pedido de patente, em nível internacional, gere os mesmos efei-
tos de várias solicitações feitas separadamente em cada país, onde se almeja 
a proteção patentária de um invento14. Trata-se de um aperfeiçoamento do 
mecanismo de requisição de patentes no exterior, antes possível apenas por 
intermédio da reivindicação de prioridade. Desse modo, embora não se possa 
negar que a CUP já permitia a obtenção de patentes em outros países, a ins-
trumentalização do sistema internacional de patentes modernizou-se somen-
te a partir do PCT, através dos mecanismos a serem estudados mais adiante.

3.3 ACORDO TRIPS

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
13 Cf. BARBOSA, 2001, p. 189.
14 Cf. DI BLASI, 2005, p. 75.
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Relacionados ao Comércio, mais conhecido pela sigla em inglês TRIPs, 
tem como origem remota o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 
concluído em 1947. Este diploma já tratava de algumas modalidades de 
propriedade intelectual, porém de forma insatisfatória. A partir dos anos 
1970, evidenciou-se, para os países, a conexão entre a proteção da tecnolo-
gia e o aumento do fluxo de investimentos advindos do exterior, exigindo 
uma melhor regulação do assunto em âmbito internacional15.

Tal pensamento exerceu grande influência sobre as negociações da 
Rodada do Uruguai do GATT – de 1986 a 1994 –, que resultaram na 
fundação da Organização Mundial do Comércio – OMC e no estabeleci-
mento dos seus principais instrumentos, entre eles o TRIPs. É de notar-se 
que, enquanto os tradicionais acordos do sistema GATT eram de integração 
negativa, visando a impedir ou limitar o espaço dos Estados para adotar 
medidas e políticas consideradas restritivas do fluxo de comércio, o Acordo 
TRIPs é de integração positiva, pois impõe aos Estado membros da OMC a 
obrigação de adotar novos regimes internos de regulação de uma área agora 
ligada à política comercial16.

Assim, o TRIPs é norma de direito material cuja estrutura é a seguin-
te: I – disposições gerais e princípios básicos; II – padrões relativos à exis-
tência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual; III 
– aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual; 
IV – obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e proce-
dimentos inter-partes conexos; V – prevenção e soluções de controvérsias; 
VI – arranjos transitórios; VII – arranjos institucionais: disposições finais. 
A segunda parte do tratado abrange padrões sobre direito do autor e direi-
tos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, 
topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial e 
controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças.

O objetivo do Acordo é reduzir as distorções e obstáculos ao comér-
cio internacional, promovendo uma proteção eficaz e adequada dos direitos 
de propriedade intelectual, tendo em vista sua relação com o desenvolvimento 
dos países17. Todavia, haja vista ser função da OMC promover a integração de 

15 Cf. LEITE; BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 31.
16 Cf. CORRÊA, 2004, p. 111.
17 Cf. LEITE; BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 32.
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todos os países no sistema internacional de comércio, o preâmbulo do Acordo 
aponta que, para fins de cumprimento dos seus objetivos, deve haver um balan-
ceamento eqüitativo de direitos e obrigações entre nações produtoras e consu-
midoras de tecnologia, de modo a conduzir ao bem-estar econômico e social18.

Ao contrário do que se possa imaginar, o TRIPs não revoga ou con-
traria as disposições da Convenção da União de Paris. Na verdade, a CUP 
e outros tratados administrados pela OMPI são citados em diversos artigos 
ao longo do Acordo, pelo que lhe são essenciais à interpretação das normas.

Quanto à aplicabilidade interna do TRIPs, há uma diferença mar-
cante em relação à CUP, embora ambos os tratados versem sobre direito 
material. Enquanto a Convenção possui conteúdo normativo aplicável di-
retamente aos indivíduos dos países em termos idênticos ao que consta no 
diploma internacional – desde que aprovada e devidamente integrada ao 
ordenamento jurídico interno –, o TRIPs é um tratado-contrato cujo único 
destinatário é o Estado membro. Dessa forma, o Acordo gera, para os pa-
íses contratantes, obrigações na ordem internacional, que somente podem 
ser exigidas por outro(s) membro(s) do tratado19. Como o TRIPs estipula 
padrões mínimos a serem observados pelos países em suas legislações inter-
nas, a principal obrigação dos Estados é legislar conforme os parâmetros 
acordados. Ou seja, é uma norma não auto-executável20.

O Brasil, por exemplo, promulgou a ata final da Rodada do Uru-
guai – que inclui o TRIPs como anexo – mediante o Decreto nº 1.355/94. 
Nesse momento, somente o Estado brasileiro assumira o compromisso de 
elaborar legislação condizente com o conteúdo do Acordo, não tendo seu 
texto nenhuma aplicabilidade direta sobre os particulares nacionais ou do-
miciliados no Brasil. Isso viria a acontecer, de forma mediata, com a elabo-
ração da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que incorporou 
os padrões contidos no TRIPs21.
18 Cf. BARBOSA, 2001, p. 215.
19 Cf. LEITE; BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 32.
20 Cf. BASSO, 2000, p. 177. Embora a noção de tratado auto-executável não seja uniforme, há quem entenda 

ser aquele que cria direitos e obrigações para os indivíduos e pode ser aplicado pelos tribunais do Estado 
membro tão logo seja promulgado. Cf. MELLO, 2001, p. 212.

21 A Lei nº 9.279/96 revogou o antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), cujas principais 
inovações deram-se nos campos da indústria farmacêutica – com a não-proibição de patenteamento de me-
dicamentos (art. 42 ss.) – e da biotecnologia – com a proteção a microorganismos transgênicos (art. 18, III 
e parágrafo único), por exemplo.
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Em termos operacionais, o sistema da OMC também se diferencia 
dos mecanismos da OMPI, para lhe fazer valer as determinações. Isso acon-
tece, porque a nova organização dotou o TRIPs de mecanismo de solução 
de controvérsias com efetivo poder de coação. No caso da CUP, o recurso 
de determinado Estado aos tribunais internacionais – para coibir violações 
ao tratado – estava sujeito à prévia aceitação da jurisdição pertinente pelo 
Estado réu. Atualmente, caso suscitada uma controvérsia por Estado mem-
bro do TRIPs, ambas as partes envolvidas estarão obrigadas ao cumprimen-
to das decisões do órgão judicante da OMC. Ademais, as sanções eventu-
almente impostas podem abarcar todas as atividades comerciais reguladas 
pela Organização. Assim, uma violação do TRIPs pode ter como resultado 
uma sanção em importação de sapatos, por exemplo22.

3.4 TRATADO SOBRE O DIREITO DE PATENTES – PLT

Mais recente de todos os tratados do sistema internacional de paten-
tes, o PLT foi concluído em 2 de junho de 2000, contando quarenta e dois 
signatários originais, dentre eles o Brasil. O Tratado entrou em vigor em 28 
de abril de 2005, três meses após a décima ratificação, conforme previra seu 
texto. Atualmente, conta  quatorze Estados membros23.

O objetivo do PLT é padronizar as legislações nacionais dos paí-
ses membros no que pertine às formalidades de recebimento e processa-
mento de pedidos de patentes, a fim de facilitar-lhe a obtenção em nível 
mundial, com redução de custos para os depositantes e despesas admi-
nistrativas para as repartições nacionais e regionais24. Desse modo, seu 
caráter uniformizador o diferencia do PCT e sua natureza procedimental 
o distingue do TRIPs.

Com o intuito de simplificar os procedimentos formais dos órgãos 
de patentes, o PLT estipula limites aos requisitos exigidos dos depositan-
tes, aproxima as formalidades dos depósitos nacionais dos estipulados no 
PCT, apresenta formulários-padrão a serem adotados pelos seus membros, 
estabelece dispositivos para evitar a perda de direitos e prazos e facilita a 

22 Cf. BARBOSA, 2001, p. 215.
23 Cf. OMPI, 2007.
24 Cf. AHLERT, 2001, p. 14.
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implementação de depósitos por meio eletrônico25.
Contudo, apesar de o Brasil ter assinado o PLT, não há sinais nem 

opiniões a favor da sua ratificação, haja vista dois motivos básicos. Primeira-
mente, vários dispositivos contidos no PLT já foram absorvidos pela Lei nº 
9.279/96, uma vez que a norma brasileira foi elaborada concomitantemente 
às negociações do Tratado. Esse fato contempla os objetivos do PLT e torna 
desnecessária a ratificação do Brasil. Todavia, uma segunda e mais importante 
razão consiste no caráter unilateral do PLT. Ao contrário dos outros tratados 
analisados, ele não gera obrigações e benefícios multilaterais restritos aos seus 
membros, ficando cada país comprometido a cumprir unilateralmente suas 
disposições. Assim, qualquer indivíduo de país não-membro do PLT pode 
beneficiar-se dos procedimentos simplificados e padronizados impostos pelo 
Tratado da mesma forma que um nacional de um país contratante26.

Além disso, considerando que as vantagens práticas do PLT ainda 
são desconhecidas, em decorrência do pequeno número de membros e do 
pouco tempo de vigência, é prudente que o Brasil somente venha cogitar-
-lhe a ratificação após uma cuidadosa avaliação das conseqüências de sua 
implementação27.

4 O DEPÓSITO CONVENCIONAL DE PEDIDO DE PATENTE NO 
EXTERIOR

Apresentam-se, no sistema internacional de patentes, duas opções à 
solicitação de proteção jurídica aos inventos: a primeira, mediante os ins-
titutos e mecanismos presentes na CUP, e a segunda, através do pedido 
internacional de patente contido no PCT.

Pode-se classificar a primeira opção como o depósito convencional 
de pedido de patente, no exterior. Aliás, até o final dos anos 1970, quando 
entrou em vigor o PCT, era a única maneira de obtenção de patentes em 
outros países. Por ela, o depositante deve reivindicar o direito de prioridade 
para eventualmente alcançar a proteção patentária. Assim, o depositante 
de um pedido de patente em um dos países da CUP possui doze meses 

25 Cf. OMPI, 2007.
26 Cf. AHLERT, 2001, p. 16.
27 Cf. ABPI, 2001.
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para requerer a mesma proteção do invento nos demais Estados – também 
membros da Convenção – que lhe interessem.

Todavia, haja vista o art. 2(3) da CUP ressalvar a liberdade de cada 
um dos países contratantes para legislar acerca do processo administrativo, 
o depositante terá de se adequar às particularidades do procedimento con-
tido nas legislações dos países escolhidos para requerer a patente. 

Quanto aos pedidos feitos no Brasil, por exemplo, o depósito deverá 
vir obrigatoriamente acompanhado da reivindicação de prioridade, sendo 
comprovada por documento hábil da origem – contendo número, data, 
título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos –, além 
de tradução da certidão de depósito ou documento equivalente (Lei nº 
9.279/96, art. 16). Os prazos contidos no dispositivo devem ser obedeci-
dos, sob pena de perda da prioridade. Ademais, o depositante estrangeiro 
é obrigado a constituir e manter um procurador devidamente qualificado 
(agente de propriedade industrial) e domiciliado no País, com poderes para 
representá-lo administrativa e judicialmente (art. 217). Tudo isso implica o 
pagamento de taxas e demais despesas realizadas em moeda nacional. 

As fases subseqüentes de processamento do pedido, como exame ma-
terial e concessão da patente, são regidas exclusivamente pela legislação de 
cada país. Como será visto o PCT igualmente não alcança tais estágios.

Também se pode enquadrar como depósito convencional o realiza-
do perante organizações regionais de patentes, embora inclua vários países 
com um único pedido. Tais entidades resultam de acordos multilaterais 
específicos, objetivando a centralização de todos os procedimentos relativos 
ao pedido de patente, desde o depósito até a concessão. O exame substan-
tivo do pedido é realizado pelo órgão regional e aceito por todos os países 
contratantes. Em conseqüência, os países membros reconhecem a patente 
concedida pela entidade como se tivesse sido outorgada pelo próprio Esta-
do e gerando os mesmos efeitos do privilégio nacional28.

Atualmente, existem quatro organizações do gênero: a Organização 
Européia de Patentes (EPO)29, a Organização Africana de Propriedade In-
28 Cf. SICHEL, 1999, p. 45.
29 Fundada pela Convenção Européia para a Concessão de Patentes de 1973, em Munique, a EPO tem como órgão 

executivo o Escritório Europeu de Patentes, responsável pelo processamento dos pedidos. São membros atuais da 
organização: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxem-
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telectual (OAPI)30, a Organização Africana Regional de Propriedade Indus-
trial (ARIPO)31 e a Organização Eurasiana de Patentes (EAPO)32.

5 O PEDIDO INTERNACIONAL DE PATENTE VIA PCT

Pode-se apontar como causa da criação do Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes a necessidade de aprimoramento do mecanismo de de-
pósito de pedidos de patentes em outros países. Sob a égide da Convenção da 
União de Paris, o instrumento de garantia do depósito em outros países mem-
bros é o direito de prioridade. Como anteriormente explanado, o inventor que 
almeja a proteção de sua invenção em países membros goza de um período 
de doze meses, a contar do primeiro pedido – geralmente feito em seu país de 
origem, desde que também membro da União –, para reivindicar a prioridade 
e depositar o pedido de patente referente à mesma invenção, nos demais países 
que desejar. Durante esse período, o depositante tem a garantia de que outra 
pessoa não poderá copiar sua idéia para patenteá-la em outras nações.

Todavia, o mecanismo da CUP mostrou-se deficiente, pois gera des-
pesas com o pagamento de taxas processuais, traduções juramentadas e ou-
tras providências presentes nas legislações nacionais, além da necessidade de 
se constituir um procurador, em cada país, para acompanhar a tramitação 
do processo, para fins de cumprimento de prazos, retribuições (pagamento 
de anuidades) e outras exigências. Ademais, o prazo de doze meses mostra-
-se exíguo para a preparação do pedido e depósito nos países pelos quais o 
depositante possui interesse33.

burgo, Malta (a partir de 1º de março de 2007), Mônaco, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 
Romênia, Suécia, Suíça e Turquia. Ademais, outros cinco países não-membros – Albânia, Bósnia-Herzegóvina, 
Croácia, Macedônia e Sérvia – reconhecem a validade das patentes européias. Cf. Epo, 2007.

30 Tendo como origem remota o Acordo de Libreville (Gabão) de 1962, a OAPI recebeu a denominação atual 
após o Acordo de Bangui (República Centro-Aficana) em 1977, reunindo dezesseis ex-colônias francesas: Be-
nim, Burquina Faso, Camarões, Chade, Congo, Gabão, Guiné (Conacri), Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Mali, Mauritânia, Níger, República Centro-Africana, Senegal e Togo. Cf. KATZAROV S.A, 2005, p. 5009.

31 Criada pelo Acordo de Lusaka (Zâmbia) em 1976, a Aripo só iniciou suas atividades de processamento de 
pedidos de patentes a partir da conclusão do Protocolo de Harare (Zimbábue) em 1982. Atualmente, o Proto-
colo conta com quinze Estados membros: Botsuana, Gâmbia, Gana, Lesoto, Maláui, Moçambique, Namíbia, 
Quênia, Serra Leoa, Suazilândia, Sudão, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Cf. ARIPO, 2007.

32 Estabelecida pela Convenção Eurasiana de Patentes de 1994, em Moscou, a EAPO reúne nove Estados 
pertencentes à ex-União Soviética: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa, Moldávia, 
Quirquistão, Tadjiquistão e Turcomenistão. Cf. KATZAROV S.A, 2005, p. 1029.

33 Cf. DI BLASI, 2005, p. 111.
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Assim, o PCT foi elaborado para sanar tais inconvenientes, harmoni-
zando parte do procedimento de obtenção de patentes em âmbito interna-
cional, evitando duplicação de tarefas, simplificando e barateando o pedido 
de patente com mesmo objeto em vários países, bem como dilatando o 
prazo disponível, ao depositante, para decidir o número de países nos quais 
efetivamente depositará seu pedido34. Nota-se que o direito de prioridade 
não foi extinto, mas absorvido pelo PCT, sendo, portanto, indispensável na 
contagem de todos os prazos contidos no procedimento do novo diploma.

O Brasil é membro fundador do PCT, que entrou em vigor no País 
ainda em 1978, por força do Decreto nº 81.74235. Atualmente, o Tratado 
conta 136 Estados membros36, além das quatro organizações regionais ci-
tadas anteriormente.

Quanto à sua estrutura, o PCT é composto por oito capítulos: I – 
pedido e busca internacional; II – exame preliminar internacional; III – 
disposições gerais; IV – serviços técnicos; V – disposições administrativas; 
VI – divergências; VII – revisão e modificações; VIIII – disposições finais. 
O conteúdo desses capítulos tem como destinatários, ora os Estados, ora 
os particulares usuários dos mecanismos do PCT. Anexo ao Tratado, há o 
Regulamento de Execução, contendo uma série de regras que devem ser 
observadas pelas repartições nacionais de patentes no cumprimento das ati-
vidades que lhes competem.

Os tratados internacionais que originam Uniões – a exemplo do PCT 
e da CUP – são normas que criam direitos e obrigações diretamente para 
nacionais e domiciliados (além de outros beneficiários) dos países membros. 
Assim, ao estrangeiro proveniente de país não membro do PCT ou da União 
de Paris, aplica-se a lei nacional brasileira sem os benefícios advindos dos 
tratados37. No que pertine especificamente ao PCT, há que se observar que 
as esferas de normatividade interna e externa não são excludentes, regulando 
somente certos estágios do procedimento de concessão de patentes, pois além 

34 Cf. FERNÁNDEZ, 2001, p. 14.
35 O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) foi assinado pelo Brasil em 19 de junho de 1970. 

Ratificado em 9 de janeiro de 1978, entrou em vigor perante o Brasil três meses depois e foi promulgado 
pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978. No âmbito administrativo, seus procedimentos são regu-
lamentados pelo Ato Normativo nº 128/1997, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

36 Cf. OMPI, 2007.
37 Cf. BARBOSA, 2001, p. 176.
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de certo ponto funciona a legislação nacional, como se verificará adiante.
Desse modo, o papel fundamental do PCT é possibilitar que, por 

intermédio de um único depósito de pedido internacional na repartição 
competente de um dos membros do Tratado, o depositante tenha um pe-
dido com efeito idêntico ao de vários pedidos nacionais depositados simul-
taneamente nos países membros do PCT que o interessem. Note-se que o 
Tratado não cria uma patente internacional, pois a decisão de concessão ou 
não do privilégio permanece com o órgão competente do país designado, 
mas facilita as primeiras etapas do depósito do pedido. Além das patentes 
tradicionais, o PCT também abrange os modelos de utilidade e outras espé-
cies híbridas de proteção aos inventos contidas nas legislações internas dos 
seus membros, tais como o certificado de adição de invenção no Brasil ou a 
patente de adição na Alemanha, por exemplo38.

Em suma, o PCT unifica, em nível internacional, os diferentes es-
tágios nacionais compreendidos entre o depósito do pedido de patente e a 
fase de exame do mesmo39, a fim de evitar a duplicação de tais etapas em 
cada Estado membro. Além disso, cria uma busca e um exame preliminar 
internacionais, ambos sem vincular a decisão final da repartição nacional 
sobre a concessão do privilégio de invenção40. Para os fins do presente estu-
do, a análise da estrutura do PCT limitar-se-á ao Capítulo I, concernente 
ao depósito, à busca internacional e à posterior publicação de ambos, e ao 
Capítulo II, que regula o exame preliminar internacional.

Destarte, a fase internacional do procedimento do PCT é composta 
por quatro estágios principais – depósito, busca internacional, publicação 
e exame preliminar internacional (não obrigatório) –, desaguando na fase 
nacional/regional de processamento do pedido.

5.1 PROCEDIMENTO INTERNACIONAL DO PCT

5.1.1 Depósito do pedido internacional

O marco inicial de todo o procedimento contido no PCT é o primei-

38 Cf. OMPI, 2007.
39 Cf. DI BLASI, 2005, p. 119.
40 Cf. BARBOSA, 2001, p. 190.
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ro pedido feito pelo depositante, geralmente, em âmbito nacional/regional 
em seu país de origem41. Nada impede, porém, que o primeiro depósito 
seja unicamente um pedido internacional a um órgão receptor habilitado 
perante o PCT ou simultâneo ao pedido nacional/regional. Todavia, essas 
são estratégias pouco utilizadas, já que o primeiro depósito nacional ou 
regional, na repartição do país de origem do inventor, é garantia de que se 
estará diante de um procedimento regido por uma legislação já conhecida 
e que não demandará despesas com taxas suplementares e traduções, ao 
menos por certo período. 

É esse primeiro depósito que determinará a data de prioridade, di-
reito do inventor criado pela Convenção de Paris e absorvido pelo PCT. 
Conforme o artigo 8 do PCT, o pedido internacional poderá conter uma 
declaração reivindicando a prioridade de um ou vários pedidos do mesmo 
depositante feitos em quaisquer países membros da Convenção de Paris. 
Caso não seja reivindicada a prioridade, será assim considerada a data do 
depósito do pedido internacional.

Portanto, a contar da data de prioridade mais antiga, o depositante 
possui doze meses para dar entrada no pedido internacional via PCT. O pedi-
do internacional deverá obedecer a uma série de requisitos formais mínimos 
dispostos no art. 11 e no Regulamento de Execução do PCT, fazendo as vezes 
do pedido nacional/regional nos demais países membros do PCT que futura-
mente se deseje acionar a fase nacional/regional. Tais requisitos internacionais 
já estão sedimentados como padrão também nos países membros do PCT, 
de modo que, sendo eles obedecidos, não haverá posterior necessidade de 
adaptações a formalidades em esfera nacional ou regional.

Com relação aos legitimados a depositar o pedido internacional, confor-
me o artigo 9, são assim considerados os nacionais ou domiciliados em um dos 
países membros do PCT. Contudo, caso o pedido possua mais de um deposi-
tante, pelo menos um deles deve atender ao requisito nacionalidade/domicílio.

O pedido internacional deverá ser depositado em uma repartição re-
ceptora. Esse papel é desempenhado pelos órgãos nacionais de propriedade 
industrial habilitados e também pelo Escritório Internacional da OMPI, se-

41 Note-se que o pedido nacional/regional é tido como o início do procedimento do PCT apenas para fins de 
contagem de prazos, uma vez que seu efetivo começo é representado pelo pedido internacional feito a uma 
das repartições receptoras habilitadas para tanto.
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diado em Genebra, na Suíça. No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI é a repartição habilitada a processar os pedidos internacio-
nais. Os nacionais ou domiciliados de países também membros de alguma 
organização intergovernamental de patentes podem, alternativamente, depo-
sitar pedidos internacionais em seus respectivos escritórios regionais, desde 
que permitido pela legislação nacional aplicável. Nesse estágio, o pedido rece-
be uma numeração padrão, v.g., PCT/GB2006/00170742, na qual é indicada 
a origem da repartição receptora e o ano do depósito. A designação dos países 
ou organizações regionais é feita mediante um código binário: Brasil (BR), 
Estados Unidos (US), Reino Unido (GB), Escritório Europeu de Patentes 
(EP) e assim por diante. Os pedidos depositados diretamente no Escritório 
Internacional (International Bureau) do OMPI são indicados pelo código IB.

No que é pertinente aos custos do procedimento, há três taxas bási-
cas a serem pagas: a taxa de depósito internacional, a taxa de busca inter-
nacional e a taxa de tramitação. A primeira gira atualmente em torno de 
US$ 1100, a segunda pode variar de 180 a 1900 dólares – a depender da 
repartição escolhida para promover a busca internacional –, ao passo que a 
terceira é menos onerosa e oscila conforme a repartição receptora. As taxas 
da fase internacional do PCT são, geralmente, as mais baixas de todo o 
processo, de modo que aquelas pagas durante a fase nacional representam 
a maior parte das despesas tidas pelo depositante antes da concessão do 
privilégio. Importante salientar que, após a patente ser concedida, também 
são devidas taxas de manutenção em cada um dos países em que se deseje 
conservar a validade da patente.

Ainda em relação aos custos, o texto do PCT permite que haja certos 
tipos de reduções de taxas em casos específicos. Os depositantes que utiliza-
rem o programa de computador PCT-SAFE (Secure Applications Filed Ele-
tronically) – disponibilizado no site da OMPI – para preparar seus depósitos 
em formato eletrônico, podem ter descontos que variam de acordo com o 
tipo de arquivo utilizado, tais como XML, PDF ou TIFF43. No Brasil, a 
plataforma eletrônica aceita é denominada PCT-EASY, que oferece o des-
conto de 200 francos suíços44 àqueles que o utilizarem. Nesta modalidade, 

42   Trata-se de pedido feito pela Petrobras, depositado no Reino Unido em 10 de maio de 2006.
43   Cf. OMPI, 2006, p. 7.
44   O equivalente a US$ 150, aproximadamente, a depender da taxa de câmbio utilizada.
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o formulário de depósito é preparado no programa de computador e envia-
do à repartição receptora em meio eletrônico (CD ou disquete) juntamente 
com a versão impressa do mesmo.

Além disso, há os descontos que levam em conta o nível de desen-
volvimento dos países. Se o depositante for pessoa natural e nacional ou 
domiciliado em Estado cuja renda per capita é inferior a US$ 3000 (três mil 
dólares norte-americanos) – caso do Brasil –, há uma redução de 75% em 
certos tipos de taxas, incluindo-se a de depósito internacional. O mesmo 
desconto é dado a pessoas naturais e jurídicas nacionais ou domiciliadas em 
países classificados pelas Nações Unidas como subdesenvolvidos. De acordo 
com lista divulgada periodicamente pela própria OMPI, o Brasil está inclu-
ído na primeira classificação45.

Por fim, o pedido internacional poderá ser redigido em qualquer idio-
ma aceito pela repartição receptora. Caso o pedido seja depositado em chinês, 
inglês, francês, alemão, japonês, russo, espanhol ou árabe, será ele publicado 
no mesmo idioma, pois esses são considerados idiomas de publicação. Caso 
contrário, o pedido terá que ser traduzido para o inglês quando de sua publi-
cação46. No Brasil, o único idioma aceito pelo INPI, para depósito do PCT, 
é o inglês, de modo que os depositantes não necessitam proceder a futuras 
traduções para fins tanto de publicação quanto de busca internacional.

5.1.2 Busca internacional
 

O estágio da fase internacional de processamento do PCT que sucede 
ao depósito é a busca internacional. Trata-se de uma pesquisa altamente 
acurada de todos os documentos de patente e da bibliografia técnica con-
tida em livros e periódicos, publicados nos idiomas nos quais a maioria 
dos pedidos de patentes são depositados, de acordo com a Regra 34 do 
Regulamento de Execução do PCT, a saber: inglês, francês, alemão, chinês, 
japonês, russo, espanhol e coreano47.

A busca é feita por algumas das melhores repartições de patentes 
45 Cf. OMPI, 2006.
46 Cf. DI BLASI, 2005, p. 122.
47 A pesquisa em documentos escritos em coreano passará a ser obrigatória a partir de abril de 2007, conforme 

estabelece o documento PCT/A/34/6, adotada na 34ª Sessão da Assembléia da União do PCT em outubro 
de 2005. Cf. OMPI, 2006, p. 1.
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habilitadas pelo Escritório Internacional da OMPI como Administrações 
de Busca Internacional (ISAs, sigla em inglês de International Searching 
Authorities). Além de possuírem todos os documentos mencionados, es-
ses órgãos precisam contar com um mínimo de cem técnicos devidamente 
qualificados, trabalhando em tempo integral nas pesquisas, possuindo co-
nhecimentos lingüísticos necessários para compreender os idiomas em que 
se encontra a documentação analisada48. Atualmente, há doze membros 
do PCT que desempenham a função de ISA: Austrália, Áustria, Canadá, 
China, Coréia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Japão, Rússia, 
Suécia e o Escritório Europeu de Patentes49. Cada repartição receptora do 
PCT elege uma ou mais de uma ISA para proceder às buscas internacionais 
dos seus pedidos. No Brasil, por exemplo, são competentes as repartições 
de Áustria, Estados Unidos e Suécia e o Escritório Europeu de Patentes50. 
Assim, os depositantes de pedidos internacionais escolhem entre um desses 
órgãos, devendo-se levar em conta questões de custos e idioma, quesito este 
sem maior relevância no Brasil, uma vez que o INPI só admite pedidos 
redigidos em inglês, idioma aceito por todas as ISAs  designáveis no país.

O objetivo da busca internacional é verificar os requisitos de novida-
de e atividade inventiva da criação a fim de se constatar o estado da técnica 
existente antes da data de prioridade do pedido51. Em suma, busca-se ave-
riguar se o objeto do invento não deriva de informações contidas na litera-
tura científica e em documentos de patentes já publicados anteriormente. 

Para tanto, a ISA competente emite o relatório de busca interna-
cional (ISR, sigla de International Search Report), documento que lista a 
bibliografia técnica e todas as referências a patentes publicadas que eventu-
almente possam prejudicar a patenteabilidade da invenção reivindicada no 
pedido internacional. O relatório não contém qualquer alusão, comentá-
rio ou parecer acerca da possibilidade de o pedido ser ou não patenteado, 
limitando-se a apresentar o estado da técnica atinente ao pedido internacio-
nal52. Sua importância reside em fornecer subsídios ao inventor para avaliar 

48   Cf. CAVALCANTI, 2003, p. 7.
49   Cf. OMPI, 2006, p. 9.
50   Cf. OMPI, 2006, p. 1.
51   Cf. DI BLASI, 2005, p. 119.
52   Cf. DI BLASI, 2005, p. 125.
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suas chances de obter a patente. Caso o resultado seja favorável, contendo 
poucas referências a documentos que possam obstaculizar a concessão da 
patente, o depositante pode decidir, com segurança, onde acionará a fase 
nacional ou regional. Sendo o relatório desfavorável, tem o depositante a 
oportunidade de reformar seu pedido internacional a fim de melhor dis-
tingui-lo de outros já existentes ou cancelá-lo antes da publicação, o que 
preserva o sigilo das informações contidas no documento53.

Aos pedidos depositados após 1º de janeiro de 2004, todas as ISAs 
devem fornecer, juntamente com o relatório de busca internacional, um 
parecer de avaliação54. Esse documento contém uma interpretação prelimi-
nar e não vinculante dos resultados do relatório de busca, sendo útil para o 
depositante avaliar suas chances de obter a patente sem a necessidade de re-
quisitar o exame preliminar internacional. Ademais, os depositantes podem 
enviar ao Escritório Internacional da OMPI comentários informais às con-
clusões do parecer de avaliação, que acompanharão toda a documentação 
do pedido até uma eventual entrada em fase nacional/regional, servindo 
para esclarecer pontos divergentes do pedido.

O relatório de busca internacional e o parecer de avaliação são enviados 
ao depositante, em média, quatro meses após o depósito internacional55.

5.1.3 Publicação

Não havendo desistência do pedido, após dezoito meses contados da 
data de prioridade – ou seis meses a partir do pedido internacional –, o Es-
critório Internacional da OMPI publica o conteúdo do pedido juntamente 
com o relatório de busca internacional. O depositante e todos os escritórios 
receptores recebem uma cópia da publicação, bem como o Escritório Inter-
nacional edita semanalmente a PCT Gazette em inglês e francês, contendo 
de forma concisa os principais dados de todos pedidos internacionais pu-
blicados naquele período56. 

Utilizando-se o exemplo anterior do depósito PCT/GB2006/001707, 
53 Cf. OMPI, 2006, p. 10.
54 Tradução livre do termo written opinion, levando-se em consideração suas características e finalidade.
55 Cf. OMPI, 2006, p. 10.
56 Cf. OMPI, 2006, p. 11.
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o pedido internacional publicado ganha uma nova numeração no formato 
WO/2006/123103, na qual é apontado o ano de expedição do ato e a sigla 
WO evidencia a OMPI (World Intellectual Property Organization - WIPO) 
como órgão incumbido da publicação.

Nota-se que o parecer de avaliação emitido juntamente com a 
busca não é publicado nesse momento, vindo a público somente ao 
final de fase internacional do PCT, ou seja, trinta meses a contar da 
data de prioridade.

5.1.4 Exame preliminar internacional

Todos os estágios do procedimento internacional do PCT até agora 
estudados são obrigatórios. O Capítulo II do Tratado, porém, discorre so-
bre o exame preliminar internacional, única fase na qual o depositante opta 
por ser ou não submetido, mas que pode ser requisitado até o vigésimo 
segundo mês, a partir da data de prioridade. Baseado nos mesmos padrões 
do parecer de avaliação emitido pela ISA, o exame preliminar trata-se de 
um juízo que – diferentemente da busca internacional – analisa a fundo o 
potencial de patenteabilidade do invento, considerado os critérios interna-
cionalmente aceitos de patenteabilidade57.

Todas as doze instituições responsáveis pela busca internacional são 
também habilitadas como Administrações de Exame Preliminar Interna-
cional (IPEAs, sigla de International Preliminary Examining Authorities). 
Para o Brasil, também são IPEAs competentes as repartições de Áustria, 
Estados Unidos e Suécia e o Escritório Europeu de Patentes. Todavia, a re-
partição norte-americana de patentes só poderá ser eleita como IPEA quan-
do a mesma tiver sido responsável pela busca internacional. O Escritório 
Europeu de Patentes, por sua vez, poderá ser escolhido para proceder ao 
exame preliminar internacional, desde que a busca internacional tenha sido 
feita pelo próprio ou pelas repartições austríaca ou sueca58.

O grande diferencial deste exame é possibilitar a troca de informa-
ções entre o depositante e o examinador. Assim, o depositante tem a chance 
de influenciar aquele que elabora o documento final, enviando-lhe suges-

57 Cf. DI BLASI, 2005, p. 127.
58 Cf. OMPI, 2006, p. 1.
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tões informais e submetendo emendas ao pedido internacional, bem como 
participando de uma entrevista com o examinador.

O resultado final dessa fase é o relatório preliminar internacional 
de patenteabilidade (International Preliminary Report on Patentability - 
IPRP), cujas cópias são enviadas ao Escritório Internacional da OMPI, 
que as repassa a todas as repartições dos membros do PCT, não havendo 
publicação do documento59. Embora também não vincule as repartições 
nacionais ou regionais acerca da concessão da patente, é sabido que um 
resultado favorável do relatório preliminar internacional de patenteabi-
lidade influencia, de forma inconteste, a decisão em âmbito nacional/
regional, em razão da excelência dos instrumentos de pesquisa e dos 
recursos humanos das IPEAs.

Por fim, havendo ou não o exame preliminar internacional, deve 
o depositante eleger os países ou organizações regionais nos quais deseja 
prosseguir com o pedido, momento que marca o final da fase interna-
cional do procedimento. No Brasil e na maioria dos membros do PCT, 
trinta meses é a data-limite nas duas hipóteses de procedimento – quan-
do há somente a busca internacional (art. 22(1)) ou quando também 
se procede ao exame preliminar internacional (art. 39(1)(a))60. Todavia, 
alguns membros optaram por dilatar um ou ambos os prazos para trinta e 
um meses, a exemplo do Escritório Europeu de Patentes, da Organização 
Africana Regional de Propriedade Industrial – ARIPO e a Organização 
Eurasiana de Patentes – EAPO. Excepcionalmente, no Canadá o prazo 
pode ser estendido até quarenta e dois meses mediante pagamento de 
uma taxa adicional, o mesmo ocorrendo na Turquia para a prorrogação 
da fase internacional até trinta e três meses61.

Ante o exposto, a fase de procedimentos internacionais do PCT – de-
pósito de pedido, busca, publicação e exame preliminar –, que deságuam em 
estágio posterior de um ou mais processos nacionais/regionais de requisição 
de patentes, pode ser sintetizada pela ilustração que se segue, na qual constam 
os prazos dos diversos atos que ocorrem durante a tramitação do pedido.

59 Cf. OMPI, 2006, p. 12.
60 Apesar do estabelecimento do prazo determinado, o PCT prevê casos nos quais o depositante pode requisitar 

o adiantamento da entrada na fase nacional, com base nos artigos 23(2) e 40(2).
61 Cf. OMPI, 2006, p. 1-2.
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5.1.5 Procedimento do PCT

Fonte: Elaboração própria com base em OCDE, 2006, p. 57.

5.2 FASE NACIONAL/REGIONAL DO PCT

O PCT constitui um sistema de interpenetração normativa entre 
uma fase internacional regida pelo próprio Tratado e uma segunda fase su-
bordinada à lei nacional ou a algum tratado intergovernamental de âmbi-
to regional. Uma vez iniciada a fase nacional de um pedido internacional 
no Brasil, por exemplo, aplica-se-lhe, integralmente, a legislação brasileira 
substantiva e procedimental62. 

Para o acionamento da via nacional ou regional, todavia, o deposi-
tante deve tomar uma série de providências antes mesmo de expirados os 
trinta meses da fase internacional, a fim de que todos os requisitos do es-
tágio nacional/regional estejam preenchidos em tempo hábil. Tais medidas 
envolvem o pagamento de taxas e, em certos casos, a tradução do depósi-
to para o idioma local. Ademais, devem ser indicados como procuradores 
do depositante agentes de propriedade intelectual devidamente habilitados 
para atuar perante o escritório de patentes em questão63. A fim de facilitar 
essas tarefas, o Escritório Internacional da OMPI edita um guia com infor-
mações sobre taxas e requisitos das repartições nacionais e regionais, mate-
rial periodicamente atualizado e disponível no site da organização.

Além da análise das particularidades das legislações nacionais ou re-
62   Cf. BARBOSA, 2003, p. 33.
63   Cf. OMPI, 2006, p. 13.
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gionais, o depositante deve também sopesar fatores econômicos e de merca-
do ao decidir em quantos e em quais países requererá a proteção patentária, 
uma vez que as despesas que envolvem essa segunda fase do procedimento 
são exponencialmente mais elevadas que aquelas feitas nos trinta meses an-
teriores. A fim de obter os melhores resultados, o depositante deve traçar 
uma estratégia que considere os seguintes fatores: escolha dos países de inte-
resse, utilizando como critério países competidores na atividade produtiva 
da tecnologia que se pretende proteger; cálculo do montante que o reque-
rente tem disponível para investir nesse serviço; identificação da existência 
de mercados externos potencialmente relevantes, por exemplo, nações in-
teressados em obter licença de exploração da tecnologia patenteada. Assim, 
havendo em determinado país vários pedidos de patente relacionados à tec-
nologia contida na invenção, deve ele ser eleito para a proteção da mesma, 
aumentando-se as chances de retorno financeiro para o depositante64. 

Pode haver casos em que a proteção de uma invenção apresente gran-
de potencial de rentabilidade em países pertencentes a uma mesma orga-
nização intergovernamental. Nessa hipótese, o estágio seguinte à fase in-
ternacional desenvolve-se perante um escritório regional competente para 
congregar pedidos que futuramente serão válidos em todos os países con-
tratantes. Como visto anteriormente, ao contrário do PCT, essas organiza-
ções estão habilitadas a emitir uma patente regional, que será processada e 
concedida por uma única repartição, mas que terá validade em todos os Es-
tados por ela abrangidos. As patentes nacionais requeridas diretamente nos 
países da organização não deixam de ser permitidas, mas subsidiariamente 
a elas haverá patentes regionais com status idêntico.

Nesse contexto, há dois modelos vigentes em países igualmente 
membros dessas organizações e do PCT que precisam ser considerados. 
No primeiro, os países só aceitam que os pedidos provenientes do PCT 
sejam processados pelo escritório regional, ou seja, neles é impossível que 
haja uma fase nacional resultando de um depósito do PCT. É o exemplo 
da França, que somente reconhece patentes européias, se geradas numa fase 
internacional do PCT. Isso significa que, para tais países, não há uma fase 
nacional imediatamente após o estágio internacional do PCT, devendo o 

64   Cf. DI BLASI, 2005, p. 173.
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pedido ser examinado unicamente em âmbito regional para ser tido como 
válido em seu território. Por outro lado, há países em que patentes regionais 
podem ser obtidas mediante PCT a despeito da existência de uma patente 
nacional com mesmo objeto. Em Portugal, por exemplo, uma patente eu-
ropéia pode ter validade concomitantemente a uma patente portuguesa ou 
substituí-la, caso não tenha sido requisitada em nível nacional65.

Apesar de particularidades como essa, não resta dúvida sobre as 
vantagens proporcionadas pelo PCT ao depositante que busca a proteção 
patentária em vários países simultaneamente. Como visto, o Tratado não 
garante a concessão da patente, porém facilita o procedimento ao concen-
trar a tomada de providências que seriam repetidas em sede nacional ou 
regional, prorrogar por até trinta meses a decisão da entrada nessa fase do 
pedido e gerar documentos de busca e exame preliminar internacionais que 
auxiliam tanto depositantes quanto repartições nacionais e regionais. 

Com relação aos seus membros, o PCT ainda é majoritariamente uti-
lizado pelos países desenvolvidos produtores de avançada tecnologia – sen-
do responsáveis por cerca de 90% dos depósitos internacionais –, conquan-
to a participação dos países em desenvolvimento venha crescendo gradati-
vamente. O Brasil, contudo, foi responsável por somente 0,2% dos pedidos 
via PCT em 2005, reflexo do impacto incipiente da produção tecnológica 
brasileira no mercado global. Já a Coréia do Sul, nação em desenvolvimen-
to dotada de uma política agressiva de investimentos em inovação tecnoló-
gica, representou 3,5% dos depósitos no mesmo período, marca superior 
a nações como Holanda, Suíça, Itália e Canadá66. Nesse contexto, o PCT 
surge não só como ferramenta vantajosa a entes privados, mas também 
como indicador do desenvolvimento econômico dos Estados contratantes 
por meio da geração de tecnologia.

6 CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, pode-se inferir que dos quatro tratados que 
compõem o sistema internacional de patentes, a Convenção da União de 
Paris – CUP e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT são 
65   Cf. OMPI, 2006, p. 1-2.
66   Cf. OMPI, 2006, p. 8.
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os responsáveis por sua instrumentalização. Ambos configuram vias dife-
rentes do processo de depósito de pedidos de patentes no exterior, sendo o 
primeiro o modo mais antigo e convencional e o segundo uma alternativa 
viabilizadora da obtenção de patentes em vários países simultaneamente.

Não se pode eleger, em termos absolutos, o melhor modo de re-
quisição de patentes no exterior. Devem-se considerar as características 
comerciais do eventual titular do direito para escolha da estratégia mais 
recomendável em cada caso concreto. A depender dos mercados que 
mais interessam ao depositante e da tecnologia em questão, a opção 
pelo instrumento correto pode definir o sucesso comercial da explora-
ção de determinado invento.

Contudo, certo é que a utilização de qualquer dos dois mecanismos 
e sua eventual disseminação em um futuro próximo poderão mensurar a 
capacidade de inovação tecnológica brasileira, revelando os setores mais 
inovadores da indústria nacional e orientando as políticas governamentais 
de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.
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