
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Preços - 2013 
Patentes 
 

1. Depósito de fase nacional de PCT - $1.400 (taxas oficiais $8001 – taxas legais $600), admitindo 

que o cliente é uma empresa de pequeno porte (as taxas governamentais são multiplicadas por dois no 

caso de empresas de grande porte2) e não há taxas para reivindicações adicionais.  

 

O custo para andamento do pedido de patente até a expedição variará entre $3.500 e $10.0003, 

dependendo do andamento no Escritório de Patentes. Seguem abaixo os valores discriminados: 

- preparação e depósito de cessão - $175 (taxas oficiais $40 – taxas legais $135) 

- preparação e depósito de Declaração de Divulgação de Informações - $180 

            - revisão e resposta à primeira exigência - $1.500 a $4.5003 

            - revisão e resposta à segunda exigência - $1.000 a $3.5003 

            - preparação e depósito de pagamento de taxa de expedição - $1.640 (taxas oficiais $1.1904 – 

taxas legais $450) 
 

Caso seja necessário recurso ao Conselho de Recursos e Interferências de Escritório de Patentes, o 

custo para um recurso é de $6.000 a $10.000, aproximadamente.  Na exigência de uma entrevista 

pessoal com o examinador, o custo para isso é de $5.000, aproximadamente. 

 

2. Depósito de pedido com base em pedido estrangeiro - $1.300 (taxas oficiais $730 – taxas legais 

$570), admitindo o cliente como uma empresa de pequeno porte (as taxas governamentais são 

multiplicadas por dois no caso de empresas de grande porte2) e não há taxas para reivindicações 

adicionais.  

 

O custo para andamento do pedido de patente até a expedição variará entre $3.500 e $10.0003, 

dependendo do andamento do Escritório de Patentes. Seguem abaixo os valores discriminados: 

- preparação e depósito de cessão - $175 (taxas oficiais $40 – taxas legais $135) 

- preparação e depósito de Declaração de Divulgação de Informações - $180 

            - revisão e resposta à primeira exigência - $1.500 a $4.5003 

            - revisão e resposta à segunda exigência - $1.000 a $3.5003 

            - preparação e depósito de pagamento de taxa de expedição - $1.640 (taxas oficiais $1.190 – 

taxas legais $450) 

 

Caso seja necessário recurso ao Conselho de Recursos e Interferências do Escritório de Patentes, o 

custo para um recurso é de $6.000 a $10.000, aproximadamente.  Na exigência de uma entrevista 

pessoal com o examinador, o custo para isso é de $5.000, aproximadamente. 

 

3. Depósito de pedido sem prioridade, com base na divulgação da invenção por parte do 

inventor - $6.700 a $8.500 (taxas oficiais $730 – taxas legais $6.000 a $8.000), admitindo que o 

cliente é uma empresa de pequeno porte (as taxas governamentais são multiplicadas por dois no caso 

de empresas de grande porte2), e não há taxas para reivindicações.  O custo para o andamento do 

pedido de patente será o mesmo que o proposto no item anterior. 
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4. Depósito de pedido de patente de desenho com base em pedido estrangeiro - $900 (taxas 

oficiais $380 – taxas legais $520), admitindo o cliente como uma empresa de pequeno porte (as taxas 

governamentais são multiplicadas por dois no caso de empresas de grande porte2), e considerando 

que os desenhos estejam de acordo com as regras do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados 

Unidos.  

 

O custo para o andamento do pedido de patente até a expedição variará entre $500 e $2.5003, 

dependendo do andamento do Escritório de Patentes. Seguem abaixo os valores discriminados: 

- preparação e depósito de cessão - $175 (taxas oficiais $40 – taxas legais $135) 

- preparação e depósito de Declaração de Divulgação de Informações - $180 

            - revisão e resposta à primeira exigência - $500 a $1.5003 

            - revisão e resposta à segunda exigência - $500 a $1.0003 

            - preparação e depósito de pagamento de taxa de expedição - $950 (taxas oficiais $5104 – 

taxas legais $440) 

 

Caso seja necessário recurso ao Conselho de Recursos e Interferências do Escritório de Patentes, o 

custo para um recurso é de $6.000 a $10.000, aproximadamente.  Na exigência de uma entrevista 

pessoal com o examinador, o custo cobrado é de $5.000, aproximadamente. 

 

 

Marcas 
 

1. Depósito nos EUA, sem reivindicação de prioridade de nenhum depósito ou registro anterior:  

-  preparação e depósito para uma patente de classe internacional5 - $800 (taxas oficiais $325 

– taxas legais $475) 

-  preparação e depósito de resposta à exigência - $300 a $1.5003, dependendo da 

complexidade da exigência e da necessidade de resposta. 

-  preparação e depósito de uma Declaração de Uso (caso o pedido seja depositado como 

intenção de uso) para uma classe internacional: $500 (taxas oficiais $250 – taxas legais $250) 

-  revisão e Aviso de Publicação e Certificado de Registro: $200 

-  depósito de recurso no Conselho de Julgamento e Recurso de Marcas (caso o depósito 

receba indeferimento final): $2.000 a $4.500  

-  defesa de oposição ou cancelamento de pedido/registro: $15.000 a $75.000, dependendo do 

caso (oposições/cancelamentos são similares a julgamentos) 

 

2. Depósito nos EUA, com reivindicação de prioridade de pedido nacional depositado em país 

estrangeiro : 
            -  preparação e depósito para uma classe international5 - $800 (taxas oficiais $325 – taxas 

legais $475) (será necessário uma cópia certificada do pedido original, bem como uma tradução, caso 

este não esteja redigido em inglês) 

-  preparação e depósito de resposta à exigência - $300 a $1.5003, dependendo da 

complexidade da exigência e da necessidade de resposta. 

-  revisão e Aviso de publicação e do Certificado de Registro: $200 

-  depósito de Recurso no Conselho de Julgamento e Recurso de Marcas (caso o depósito 

receba indeferimento final): $3.000 a $4.500 

-  defesa de oposição ou cancelamento de pedido/registro: $15.000 a $75.000, dependendo do 

caso (oposições/cancelamentos são similares a julgamentos) 

 

3. Solicitação de extensão do registro no Protocolo de Madrid: 



 
 
            - preparação e depósito de solicitação para uma classe internacional6 - $450 (taxas oficiais 

$100 – taxas legais $350) 

- preparação e depósito de resposta à exigência - $300 a $1.5003, dependendo da 

complexidade da exigência e da necessidade de resposta. 

-  revisão e Aviso de Publicação e do certificado de registro: $200 

-  depósito de Recurso no Conselho de Julgamento e Recurso de Marcas (caso o depósito 

receba indeferimento final): $3.000 a $4.500 

-  defesa de oposição ou cancelamento de pedido/registro: $15.000 a $75.000, dependendo do caso 

(oposições/cancelamentos são similares a julgamentos) 

 

 
 

                                                             
1 Caso os EUA representem a autoridade internacional de busca (ISA) ou a autoridade internacional de exame preliminar (IPEA) do 

depósito no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), aplicar-se-á o valor de $500 para as taxas oficiais.  
2 Define-se empresa de pequeno porte como uma organização sem fins lucrativos, um indivíduo, ou uma empresa com um número de 

funcionários inferior a 500, dos quais nenhum tenha cedido, licenciado ou ainda, obrigação de ceder  ou licenciar, seus direitos em uma 

empresa com um número de funcionários superior a 500. 
3 Este custo pode ser reduzido significativamente, caso seja fornecido à nossa firma um esboço de resposta à exigência. 
4 Taxa para empresas de pequeno porte.  Para empresas de grande porte, a taxa é multiplicada por 2 (dois). 
5 A taxa para cada classe adicional é de $325. 
6  A taxa para cada classe adicional é de $100. 


