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Quem são os
inventores de um
pedido de pãtente?
No contexto de proteção de criações intelectuais na modalidade de patentes, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI define que “o
inventor/criador é "o mentor intelectual", ou seja, a pessoa que teve a
ideia inicial da invenção, ou participou na execução e desenvolvimento
da mesma”.¹
Posto pela doutrina clássica brasileira², a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a solução técnica nova para
um problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. Assim, as pessoas que atuam diretamente na concepção da solução técnica
nova são os inventores.
A Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ adota a interpretação, alinhada às já
apresentadas, de que “não se considera contribuição intelectual significativa, ou participação efetiva no processo criativo da invenção a mera
execução de atividades sob instruções do(s) inventor(es). A nomeação do
(s) inventor(es) difere da indicação dos autores de um artigo científico,
em que é comum incluir todos, ou a maioria dos colaboradores, na lista
de autores do artigo”.³

As definições expostas estão ainda alinhadas às práticas amplamente
adotadas pelo escritório de patentes norte-americano (USPTO—United
States Patent and Trademark Office), que é um dos principais destinos
internacionais das invenções desenvolvidas pela Embrapa.

Contate a SNE em caso de dúvidas:
chefia.sne@embrapa.br
Tel. 61 3448-4545

¹ Cartilha de Propriedade Intelectual—Projeto Inventiva—Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2002.
² Barbosa, Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção, 2002, disponível em http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf
³ Informação disponível em http://www.bahia.fiocruz.br/?area=01X05X05.

Invençoes*
O processo de invenção pode ser resumidamente descrito em duas etapas:
 Geração da idéia que se configura como tema das reivindicações
(núcleo dos elementos inventivos da tecnologia) de uma patente.
 Transformação da idéia em prática ou realização de ensaios que comprovem a invenção.
Os inventores são considerados todos aqueles que participam da etapa de
geração da idéia.
A determinação do inventor de uma patente é diferente da definição do autor de uma publicação ou da equipe que trabalhou no desenvolvimento de
um projeto. No caso do inventor existe um forte aspecto legal envolvido.

“Não se considera contribuição intelectual significativa, ou participação efetiva no processo
criativo da invenção a mera execução de atividades sob instruções do(s) inventor(es). A
nomeação do(s) inventor(es) difere da indicação dos autores de um artigo científico, em que é
comum incluir todos, ou a maioria dos colaboradores, na lista de autores do artigo”.

Um inventor é…*

Um inventor não é…*
 Alguém que apenas contribuiu para transformar a invenção em prática

 A pessoa que concebe
o assunto tema de pelo
menos uma reivindicação, ou seja, quem
contribui substancialmente para algum dos
núcleos inventivos de
uma tecnologia.
 Duas ou mais pessoas
que colaboraram de
forma interativa para
conceber a invenção.

através do conhecimento do que já existe no estado da arte.
 Um técnico que realizou os ensaios ou que construiu o invento.
 O supervisor ou o gerente da pessoa que concebeu o invento, salvo se
tiver contribuído.
 Alguém cuja única contribuição foi algo considerado óbvio para a invenção.
 Alguém cuja única contribuição foi a troca de opiniões, ou seja, não participou efetivamente do processo de concepção da invenção.
 Alguém que apenas idealizou o resultado a ser obtido, mas não teve a
idéia de como chegar ao resultado.
 Alguém que apenas identificou o problema (a não ser que ele tenha contribuído para a solução).
 Alguém que apenas descreveu os princípios contidos no estado da arte
do tema da invenção.
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*Fonte

- Noções básicas adaptadas da referência: Gattari, P.G. (2005) Determining
Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property & Technology Law
Journal, Volume 17, Number 5, May 2005 pp. 16-19.
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