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Formulário de Comentários e Sugestões 

 

Nome: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade 
Industrial - ABAPI 
 

  Agente 

 Usuário 

 X Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: abapi@abapi.org.br; presidencia@abapi.org.bt 
 

 

Telefone: (21) 2224.5378 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 1º 
 

Texto original: Esta NORMA dispõe sobre o procedimento 
simplificado de deferimento de pedidos de patente. 
 
Texto sugerido: Esta Medida Provisória dispõe sobre o 
procedimento simplificado de deferimento de pedidos de 
patente. 

A NORMA em questão NÃO pode ser meramente 
administrativa, tendo que necessariamente ser uma 
norma legislativa, ainda que originária de MEDIDA 
PROVISÓRIA (Art. 62 da CF) para que tenha força 
de LEI e seja capaz de alterar a LPI (Lei n° 
9.279/96), especialmente no que diz respeito aos 
seus seguintes artigos:  
Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade 
será assegurado o direito de obter a patente que lhe 
garanta a propriedade, nas condições estabelecidas 
nesta Lei; 
Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será 
elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: 
I - patenteabilidade do pedido; 

mailto:abapi@abapi.org.br
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II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 
III - reformulação do pedido ou divisão; ou 
IV - exigências técnicas. 
 

Parágrafo Único: 
 

Texto original: Parágrafo único. O procedimento simplificado 
não se aplica aos requerimentos de certificado de adição, aos 
pedidos divididos e aos pedidos relativos a produtos e 
processos farmacêuticos. 
 
Texto sugerido: Parágrafo único. O procedimento 
simplificado não se aplica aos pedidos relativos a produtos e 
processos farmacêuticos, conforme as classificações 
internacionais: (citar classificações específicas). 
 

Não há motivo que explique a exclusão dos 
certificados de adição e dos pedidos divididos do 
procedimento simplificado, principalmente com 
relação aos pedidos divididos, pois os mesmos 
devem sempre estar na mesma fase administrativa 
do processo inicial. 
 
Concordou-se com a manutenção da exclusão de 
pedidos relativos a produtos e processos 
farmacêuticos para evitar que os mesmos sejam 
encaminhados à ANVISA sem um exame mais 
profundo. 

Art. 2º 

Texto original: Art. 2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado será notificada na Revista de 
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas as seguintes 
condições: 
 
Texto sugerido: Art. 2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado será notificada na Revista de 
Propriedade Industrial - RPI quando o pedido atender, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

É importante deixar expresso que o pedido deve 
atender a todos os requisitos e não apenas um ou 
alguns. 

Art. 2º I 

Texto original: I – Protocolo do depósito do pedido de 
patente ou do requerimento de entrada na fase nacional 
realizado até a data da publicação da [NORMA]; 
 
Texto sugerido: Protocolo do depósito do pedido de patente 

Considerando que é um procedimento excepcional 
com objetivo de reduzir o backlog, os pedidos 
depositados após 2014 ainda não se 
caracterizariam enquanto atrasados.  
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ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até 
36 (trinta e seis) meses antes da data da publicação desta 
Medida Provisória.  

Evitar que “pedidos sem conteúdo“ sejam 
elaborados e depositados no INPI apenas para se 
beneficiarem do procedimento simplificado. 

Art. 2º II 
 

Texto original: II – Pedidos publicados ou com requerimento 
de publicação antecipada até trinta dias da data de 
publicação desta [NORMA]; 
 
Texto sugerido: Pedidos publicados ou com requerimento de 
publicação antecipada protocolados em até 90 (noventa) dias 
após a data da publicação desta Medida Provisória. 

Conferir tempo suficiente para que os requerentes 
interessados possam adequar seus pedidos aos 
requerimentos para participação no procedimento 
simplificado (opt-out 1). 

Art. 2º III 
 
 

Texto original: III - Requerimento de exame do pedido de 
patente até trinta dias da data de publicação desta [NORMA]; 
 
Texto sugerido: Requerimento de exame do pedido de 
patente até 90 (noventa) dias contados após a data de 
publicação desta Medida Provisória 

Considerar tempo hábil para que o requerente ou 
seus procuradores decidam pela não participação 
no procedimento simplificado (opt-out 1).   

Art. 2º IV 
 

Texto original: IV – Pagamento das retribuições anuais em 
dia; 
Texto sugerido: Pagamento de retribuição anual em dia, 
incluindo aquelas pagas ou a serem pagas no período 
extraordinário.  

Deixar claro que o prazo extraordinário é 
automático, e seu uso não caracteriza pagamento 
da anuidade fora do prazo.  

Art. 3º 

 
Texto original: Art. 3º Da publicação de admissão do pedido 
de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de 
noventa dias para a publicação de seu deferimento. 
 
Texto Sugerido: Da publicação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para a publicação de seu deferimento. 

Conferir tempo hábil para que o requerente decida 
optar ou não pelo procedimento simplificado (opt-out 
2). 
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Art. 4º 

Texto original: Art. 4º O pedido que recebeu subsídio 
fundamentado por terceiros no prazo do art. 3º desta norma 
ou em data anterior à publicação de admissão será excluído 
do procedimento simplificado. 
 
Texto Sugerido: Art. 4º O pedido que recebeu subsídio 
fundamentado por terceiros em data anterior à publicação de 
admissão ou no prazo do art. 3º (90 dias) desta norma, 
mediante pagamento de retribuição especifica, será excluído 
do procedimento simplificado. 
 

Sugerimos o pagamento de retribuição especifica 
EXCLUSIVAMENTE no âmbito dessa norma para a 
apresentação do subsidio no prazo do art. 3º de 
modo a selecionar aqueles que realmente possuem 
interesse.  

Parágrafo único: 
 

Texto original: O pedido de patente será excluído do 
procedimento simplificado por solicitação do próprio 
requerente no prazo do art. 3º. 

SEM COMENTÁRIOS 

Art. 5º 

Texto original: Art. 5º O pedido de patente será deferido tal 
como publicado ou notificado na sua entrada na fase 
nacional. 
 
Texto sugerido: Art. 5º O pedido de patente será deferido 
conforme o quadro reivindicatório para o qual foi requerido o 
exame. 

Melhor adequação ao escopo de proteção em 
função de seus interesses.  

Art. 6º ELIMINAR  

As ressalvas propostas pelo artigo NÃO se 
justificam porque TODA e QUALQUER patente deve 
ser concedida observando as disposições legais e 
as Cartas-Patentes devem conter os dados 
estabelecidos pelo Art. 39 da LPI. Ao se adotar tais 
ressalvas, se estará criando uma 2º categoria de 
Cartas-Patentes. 
 
Adicionalmente, qualquer apostilamento genérico 
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gerará extrema insegurança jurídica para os 
titulares, concorrentes e para a sociedade. Isto se 
torna ainda mais flagrante em relação a matérias 
proibidas pelo legislador, o que pode gerar uma 
série de lides no qual o próprio INPI seria arrolado 
enquanto réu. 

Art. 7º SEM COMENTÁRIOS 
Solicitamos que tais normas sejam submetidas à 
consulta publica, antes de sua publicação. 

Art. 8º 

Texto original: Esta [NORMA] entra em vigor na data de sua 
publicação  
 
 
Texto sugerido: Esta Medida Provisória entra em vigor 30 
(trinta) dias após a data de sua publicação 

Vide justificativa para o Art. 1º, acima. 
 
Entende-se que o prazo de trinta (30) de vacância é 
necessário para que o INPI faça os ajustes 
administrativos para a adoção do procedimento 
simplificado. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: 
consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome:  
ABBI -Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial 
Thiago Falda – Diretor Técnico 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail:  
thiago@abbi.org.br 

 

Telefone:  
+55 11 3569-3564  
+55 11 97069-7979 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Arts. 3º e 4º 
  

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa dias para 

apresentação de subsídio fundamentado por terceiros ou solicitação de 

exclusão do procedimento simplificado pelo próprio requerente. 

publicação de seu deferimento. 

Parágrafo único: O pedido de patente Serão excluídos do procedimento 

simplificado os casos previstos no caput e aqueles que receberam 

subsídio fundamentado por terceiros em data anterior à publicação de 

admissão. por solicitação do próprio requerente no prazo do art. 3º. 

Art. 4º O pedido que não recebeu subsídio fundamentado por terceiros 

ou cuja exclusão não foi solicitada pelo próprio requerente terá seu 

deferimento publicado em 180 da data de publicação da admissão do 

pedido no procedimento simplificado. O pedido que recebeu subsídio 

fundamentado por terceiros ou em data anterior à publicação de 

O texto tal como se encontra prevê um prazo de 90 dias 
tanto para apresentação de subsídios técnicos ao exame 
e solicitação de retirada do pedido de patente do 
procedimento simplificado, quanto para o deferimento 
do pedido, havendo, portanto, uma colidência de prazos. 
Tal colidência traria o risco de haver protocolo de 
petições de subsídios e retirada do pedido do 
procedimento na mesma data ou em data anterior 
próxima à publicação do deferimento, ocasião na qual o 
INPI já teria tomado as providências para esta publicação. 
Com a adição do prazo extra proposto, as requerentes 
teriam 90 dias para apresentação dos subsídios técnicos 
e solicitação de retirada do pedido do procedimento 

mailto:thiago@abbi.org.br
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admissão será excluído do procedimento simplificado. simplificado e, após esse prazo, o INPI teria mais 90 dias 
para publicar o deferimento dos pedidos. Assim, o prazo 
final para a publicação do deferimento, pelo INPI, seria 
de 180 dias a contar da admissibilidade no procedimento 
simplificado proposto. 

 Art. 5º 
  

 Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 

notificado na sua entrada na fase nacional. 

Parágrafo único: A incorporação de emendas na carta patente será 

aceita desde que apresentada até o requerimento de exame 

O texto proposto, em seu artigo 5º, prevê que o pedido 
será deferido tal como publicado ou notificado na sua 
entrada na fase nacional. Entretanto, nas análises 
convencionais, as emendas apresentadas até o 
requerimento de exame são consideradas, podendo o 
depositante, assim, adequar o pedido, resultando em um 
quadro reivindicatório mais coerente com a legislação, 
evitando eventuais contestações devido ao caráter amplo 
que o pedido, originalmente depositado normalmente 
apresenta. Nesse sentido, a análise simplificada deverá 
incorporar as emendas, as quais foram concedidas após 
análise de mérito, mesmo que em outras jurisdições, 
conferindo escopo de proteção mais restrito ou mais 
adequado às disposições legais. 

 
Novo Artigo 

Art. XX. A qualquer tempo, após a publicação do deferimento, poderá 
ser requerido exame de mérito por terceiros ou pelo próprio 
requerente.  

A inclusão de uma etapa de exame de mérito após a 

concessão da patente é de suma importância já que: 

 

1. Proporcionará ao titular maior segurança jurídica 

para fazer valer seus direitos contra terceiros 

potencialmente infratores, conforme é feito na 

tramitação dos registros de desenho industrial. 
2. É de suma importância para sucesso de medidas 

judiciais, já que haverá uma decisão de mérito do 

INPI 
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3. Trará maior segurança e credibilidade em 

momentos de negociação já que as patentes 

concedidas são ativos da empresa, tendo grande 

impacto no valor de títulos da companhia. 
4. bem como para comprovação dos ativos da 

empresa, em casos de negociação. 

 Novo Artigo 
  

 Art.XX As normas para análise simplificada serão submetidas a 
consulta pública em até 30 dias a partir da publicação dessa norma. 

Uma vez que os pedidos de patente serão submetidos a 

análise simplificada, é fundamental que os depositantes 

tenham ciência das normas a que estão sendo submetidos. 

Nesse sentido, sugerimos a abertura de consulta pública 

para manifestação sobre as normas de análise 

simplificada. 

 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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MANIFESTAÇÃO DA ABIFINA SOBRE A PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PATENTES “POR 

DECRETO” 
 
 
Em sua edição de 19 de julho passado, o jornal Valor Econômico publicou matéria sobre 
uma minuta de decreto presidencial preparada pelo MDIC que cria um “regime 
emergencial para a análise de patentes” cujo objetivo é diminuir o backlog e que está 
centrado na proposta de conceder todas as patentes depositadas no INPI até 2014, 
exceto se os seus titulares manifestem o desejo de terem suas patentes examinadas 
normalmente, o que se apresenta como muito improvável. E no caso dos depósitos 
realizados após 2014 o exame será o habitual, exceto se o titular preferir que a sua 
patente seja concedida “por decreto”, fato que se configura como irreal posto que 
nenhum postulante deverá preferir postergar o início de seu direito patentário. Muito 
embora não haja ainda conhecimento sobre a redação final da minuta e a partir 
exclusivamente do conteúdo da matéria do Valor, a ABIFINA se sente na obrigação de 
divulgar o seu posicionamento imediato sobre tão relevante tema e de destacar o que 
poderá gerar grandes e graves problemas que poderão emergir de sua assinatura, pelo 
menos em três dimensões: (1) na defesa dos interesses econômicos e sociais brasileiros 
(2) nos objetivos de acordos internacionais firmados na área de PI; (3) no processo de 
exame das patentes e; (4) no aprofundamento da judicialização da propriedade 
intelectual (PI). 
Embora o Brasil tivesse regras na área de propriedade industrial desde o final do século 

XIX, apenas em 1970 foi criada uma lei nacional tendo como finalidade principal a 

execução das normas que regulam a PI e o órgão público encarregado de sua 

implementação - o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - apresenta hoje 

em dia enormes dificuldades para o efetivo cumprimento dessa missão. No plano 

operacional, há grande carência de recursos materiais, humanos e de gestão que 

resultam num inadmissível tempo levado entre o depósito e a decisão final quanto ao 

patenteamento de um produto ou processo. Segundo documento recente do próprio 

INPI1, o denominado backlog do INPI está acima de 14 anos para medicamentos de 

elevado consumo no país, bem como no campo das telecomunicações. Em outros 

segmentos industriais relevantes o número não é muito diferente. Vale ainda ressaltar 

que o backlog, embora venha se desenvolvendo há muitos anos, ainda segundo o 

documento do INPI, acelerou intensamente nos últimos anos. Entre 2007 e 2017 o 

estoque de pedidos de patentes pendentes no INPI aumentou de 126 mil para 231 mil, 

em números redondos. A despeito da dedicação de seu quadro técnico e das recentes 

admissões de novos examinadores, o INPI sofre de várias deficiências no terreno de 

pessoal – quantidade e produtividade - e esse problema é um componente importante 

no crescimento do backlog.  

A quantidade de funcionários é um problema real, embora de solução visível, que é fazer 

com que o INPI detenha o estatuto de autarquia especial que, entre outras 

características, permitiria que a entidade pudesse gerir sua própria receita, já que o 

instituto é autossuficiente financeiramente. Mas a baixa produtividade apresentada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_Industrial
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pelo INPI no exame de patentes industriais, expressa em dados comparativos 

incontestáveis com outros países com atuação relevante nessa área no mundo, constitui 

um problema bem mais relevante. Esse fato expressa apenas um dos maiores problemas 

da máquina pública brasileira: o excesso de burocracia a que são sujeitos os servidores 

públicos, presos a regulamentos e normas excessivamente detalhados e supostamente 

rigorosos, definidos normalmente em instâncias governamentais de mais alto nível e 

sem o adequado conhecimento de causa. Além disso, ficando ainda sujeitos a uma 

fiscalização permanente de instâncias de controle e auditoria externos, muitas vezes 

sem o devido e indispensável conhecimento das repercussões gerais causadas por suas 

decisões.   

No terreno da formulação e da coordenação da política de PI, o problema é de outra 
natureza. A existência de economias complexas nas quais há atividade industrial 
relevante exige que, ao lado de organismos executores da política de PI, existam 
instâncias formuladoras dessa política, quase sempre localizados em instâncias 
governamentais do mais alto nível. No Brasil a instância formuladora da política 
infelizmente não vem atendendo adequadamente as necessidades da mesma, já está 
que está localizada em um Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) no 
âmbito da CAMEX/MDIC, criado por decreto publicado em 21 de agosto de 2001. A este 
Grupo foi conferida a atribuição de “propor a ação governamental no sentido de 
conciliar as políticas interna e externa visando o comércio exterior de bens e serviços 
relativos a propriedade intelectual”. A importância da política de propriedade 
intelectual numa economia como a nossa recomenda que a coordenação dessa política 
esteja situada no nível mais elevado da administração federal. Se não no gabinete 
presidencial, como na República da Coreia, naquela instância que tem como missão a 
coordenação das ações e políticas de governo: a Casa Civil da Presidência da República. 
A composição e o nível hierárquico do GIPI infelizmente não atendem ao propósito de 
sua missão. Apesar de fragilizada, a política de PI no Brasil não está parada e, 
lamentavelmente, há ameaças de que seja movida para o lado errado, como revela o 
conteúdo da matéria jornalística publicada.  

 

Repercussões políticas 

Concessões massivas de patentes sem um exame criterioso sobre os seus impactos na 

economia do país implicam em perda importante de soberania nacional no qual ela 

deveria ser compulsória e estrita, tal qual se apresenta nos países de economia 

complexa e, em particular, naqueles de industrialização tardia. Essa perda tende a ser 

amplificada quando nossa instância formuladora de política (GIPI) se revela frágil e 

também quando crescem as pressões oriundas de países desenvolvidos - “campeões de 

patentes” - em harmonizar globalmente os critérios e a “cultura” patentária segundo os 

seus interesses comerciais. Pelo lado da execução da política de PI, acrescente-se que 

mesmo com a contratação de um número maior de examinadores, caso as inúmeras 

dificuldades de gestão do INPI não sejam resolvidas, o backlog tornará a crescer, exceto 

se essa proposta de solução emergencial vier a se tornar permanente. 
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Repercussões técnico-administrativas  

O projeto emergencial de concessão sumária de patentes pelo INPI revela vários 
impasses capazes de gerar insegurança no trâmite administrativo de documentos de 
patentes no Brasil. Dentre eles se destacam: 

• Seja qual for o padrão do exame, haverá a necessidade de discriminar as 
matérias não consideradas invenções e as matérias não patenteáveis no Brasil, 
listadas nos artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279/96, uma vez que a LPI diverge das 
legislações de outros países em algumas matérias como, por exemplo, o todo ou 
parte dos seres vivos.  

• Os requisitos de patenteabilidade deverão necessariamente ser analisados. Caso 
contrário, haverá pedidos de patentes pleiteando a proteção para as mesmas 
matérias, o que acarretará em múltiplas infrações de patentes de terceiros, 
inclusive de patentes concedidas anteriormente e já com produto no mercado. 
Como será analisada e comprovada a novidade da invenção, se pretendem 
conceder patentes depositadas durante um período de 17 anos (1997 a 2014) 
em apenas 1 ano? 

• Poderá haver uma enxurrada de concessões de pedidos de patentes sem 
qualquer mérito, de pedidos de patentes com muito baixa probabilidade de 
geração de produtos ou processos, bem como de pedidos de patentes de 
concorrentes pleiteando o mesmo produto ou processo. 

• O fato de haver a possibilidade de exclusão de medicamentos deste projeto 
emergencial do INPI não exclui patentes de moléculas químicas, de processos 
químicos, de biotecnologia, de nanotecnologia, de sequências genéticas, de 
biotecnologia e de outras áreas correlatas. Mesmo considerando essa exclusão, 
o projeto de concessão sumária incluirá, mesmo que indiretamente, moléculas 
de Insumos Farmacêuticos Ativos – IFAs e moléculas químicas que sirvam para 
outros usos, além da saúde humana. Outra consequência deste projeto para a 
área da saúde é a concessão sumária de todo o evergreening depositado, uma 
vez que é de conhecimento do estado da arte o depósito de centenas de pedidos 
de patentes visando a proteção de um mesmo produto (pedidos de patentes de 
moléculas, de processos, de formas farmacêuticas, formulações, etc).  
 

Repercussões no plano jurídico 

Afora as já mencionadas sérias consequências políticas e técnico-administrativas, há 
severas incompatibilidades deste decreto em gestão com o ordenamento jurídico. Em 
primeiro lugar a Constituição da República condiciona a concessão de patentes ao 
atendimento dos interesses sociais, econômicos e tecnológicos do Brasil (art. 5o, XXIX, 
da CRFB), e não dos interesses estrangeiros. Na mesma carta, o sistema de patentes se 
submete à moralidade, publicidade, eficiência e legalidade (art. 37) além de estar sujeita 
a ordem econômica que prestigia a liberdade concorrencial (art. 170, IV), o que significa 
dizer que apenas patentes eivadas de bom mérito podem restringir, temporalmente, a 
concomitância de agentes econômicos. 



  

4/4 

Av. Churchill nº 129, conj. 1102 - Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20020-050 | Tel.: (21) 3125-1400  
www.abifina.org.br  

 

Com relação à arquitetura jurídica internacional, o Acordo TRIPS é incompatível com a 
discriminação de searas técnicas e a matéria jornalística afirma que o decreto pretende 
excluir o setor farmacêutico. Igualmente, o acordo TRIPS visa a promoção da divulgação 
e transferência de tecnologia em mútuo benefício de titulares e usuários (e nunca 
procedimentos que manietem o legítimo acesso dos últimos), e tem nos requisitos 
necessários à concessão (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial) e nas 
condições de patenteabilidade (suficiência descritiva e best mode), filtros qualitativos 
mínimos e mandatários contra a apropriação de banalidades tecnológicas. Por sua vez, 
quanto à legislação nacional posta, um Decreto é hierarquicamente inferior à Lei 
9.279/96 (que é TRIPS compila) que vincula o administrador e o administrado à 
observância de rigorosos e qualitativos critérios para a concessão de uma patente. 
Deste modo, nos moldes narrados pelo jornal Valor Econômico, qualquer decreto seria 
inconstitucional, violador do Tratado-Contrato internacional, além de ilegal, pelos 
motivos elencados. 
 
Por fim, dado o impacto potencial que poderá advir da assinatura de um decreto desse 
teor, convidamos os dirigentes do MDIC e do INPI a abrir um amplo debate público para 
que a precária situação da política de PI no Brasil não se veja ainda mais vilipendiada, o 
que acontecerá por certo com a edição de uma norma com o teor da que foi anunciada 
pelo jornal Valor Econômico. 
 
 
 
 
 
  
 

Ogari Pacheco 
  Presidente  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nelson Brasil  

1º Vice-presidente 
 
 

 

Reinaldo Guimarães 
2º Vice-presidente 

 

1 Situação dos Pedidos de Patente no INPI. 14 de julho de 2017. Mimeo. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
ABIFINA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 
QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES 
 

  Agente 

 Usuário 
X  Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: consultoria.tecnica@abifina.org.br  

Telefone: (21) 3125-1408 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1º 
Parágrafo único 

Art. 1º Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos 
requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos 
pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos, insumos 
farmacêuticos ativos (IFAs), e demais áreas relacionadas à saúde, tais 
como biotecnologia, nanotecnologia, processos químicos para a saúde 
e produtos para a saúde. 

Excluir do Procedimento Simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico. 

Artigo 2º 
inclusão de 
Parágrafo único 
  

Art. 2º Parágrafo único. A notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado na RPI será executada em 
blocos de, no máximo, 500 pedidos de patentes por semana, e 
dividida pelos setores industriais. 

Possibilidade de os setores industriais executarem uma 
triagem dos pedidos de patentes de interesse para 
entrada de subsídios ao exame técnico no INPI. 

  
 Artigo 3º 

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 dias para a 
publicação de seu deferimento.  

O aumento de prazo é necessário para que haja tempo 
hábil entre a notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado, a triagem de 
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documentos de interesse e a elaboração e submissão de 
subsídio técnico ao exame destes pedidos de patentes. 

Artigo 6º 
inclusão de 
Parágrafo único 
 
  

Art. 6º Parágrafo único. Verificada a inexistência do cadastro de 
atividade contendo patrimônio genético brasileiro ou em caso de seu 
cancelamento, o Ibama ou o CGen comunicará o INPI para que 
cientifique o solicitante do direito para apresentar comprovante de 
cadastro em trinta dias, sob pena de anulação da patente concedida. 

Apesar de haver as ressalvas previstas na Carta-patente, 
o cadastro no SisGen é necessário para que haja a 
possibilidade de rastreabilidade do uso de patrimônio 
genético brasileiro dentro das patentes concedidas pelo 
CGEN e pelo IBAMA e para que haja a repartição justa e 
equitativa dos benefícios oriundos do desenvolvimento 
de produtos contendo patrimônio genético e/ou 
conhecimento tradicional associado. 

Comentários 
gerais  
  

A ABIFINA entende que, mesmo admitidas essas ressalvas e contribuições, a proposta em consulta pública deve ser considerada 
como uma medida emergencial, não devendo ser estendida ou retomada. A volta à normalidade no processo de exame de 
patentes é uma imposição legal que deve ser respeitada. Para tanto, ao lado dessa metodologia emergencial, devem constar do 
documento normativo medidas concretas de reestruturação do INPI, nos planos financeiro (sua transformação em autarquia 
especial), organizacional (contratação de examinadores em número adequado) e patrimonial (solução definitiva do problema de 
sua sede). 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Fernando Tibau | Gerente de Inovação e Assuntos 
Regulatórios (ABIQUIM) 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: fernando.tibau@abiquim.org.br  

Telefone: (11) 2148-4726 
 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

  

O Procedimento de Exame Simplificado proposto criará 
uma desvantagem competitiva para a indústria brasileira. 
Também, criará uma impressão negativa da sofisticação e 
competência do sistema brasileiro de patentes, do 
sistema legal e a fragilização da confiança no governo 
brasileiro. 
 
Sabe-se que as reivindicações da maioria dos pedidos de 
patentes são alteradas durante o exame feito pelos 
escritórios de patentes para tornar válidas tais 
reivindicações. Se o escritório de patentes conceder 
patentes sem exame, dezenas de milhares de patentes 

 X 
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inválidas serão emitidas. A indústria brasileira será 
afetada negativamente por essas patentes inválidas, em 
maior extensão do que as empresas estrangeiras, pois a 
maioria dessas patentes inválidas serão de propriedades 
de empresas estrangeiras, desde que maioria dos 
pedidos de patentes solicitados no Brasil são pedidos 
depositados na fase nacional do PCT por empresas 
estrangeiras. 
Como tal, a incerteza por violação dessas patentes 
inválidas afetará desproporcionalmente a indústria do 
Brasil, particularmente onde a fabricação do Brasil 
compete com empresas estrangeiras em segmentos de 
mercado de última geração. 
Uma vez que estas patentes inválidas causem problemas, 
a indústria brasileira terá que decidir se deve ou não 
evitar competições em tecnologias que podem envolver 
a violação de patentes que nunca foram examinadas ou 
que corromperam eventuais danos, injunções e até 
mesmo processos penais.  
A existência dessas patentes inválidas também criará 
pressão sobre o sistema judicial brasileiro para lidar com 
o aumento de casos de violação de direitos e patentes 
não válidas.  
Pelos motivos acima mencionados, todo o procedimento 
simplificado proposto deveria ser abandonado, mas se o 
mesmo for mantido, são necessárias alterações 
substanciais para reduzir a incerteza e o impacto 
negativo que ele criará. 
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Art. 2º 

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista da Propriedade Industrial – RPI 
quando atendidas as seguintes condições:  
 
I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 
de entrada em fase nacional realizado até a publicação da [NORMA] 
31 de dezembro de 2015. 

O item I do art. 2 da proposta da [NORMA] dispõe que 
serão admitidos os pedidos de patentes depositados ou 
com requerimento de entrada na fase nacional até a data 
de publicação da NORMA. 
Esta proposta se dá justamente por entendermos que o 
backlog (estoque de patentes) não se aplica a pedidos de 
patentes que: (i) estão em período de sigilo ou  
(ii) estão dentro dos prazos dos Capítulos do PCT que 
determinam os prazos para a confirmação da fase 
nacional.   
Ainda, entendemos que esta proposta evitaria uma 
“corrida” para depósitos de patentes com baixa 
qualidade, mal formuladas e oportunistas.  
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 Art. 3º 
 
  

Ar. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa cento oitenta 
dias para a publicação de seu deferimento 
  

 Na forma atual, há três eventos com o mesmo prazo: 
(a) Apresentação de subsídios técnicos; 
(b) Solicitação de exclusão do procedimento 

simplificado; e  
(c) Publicação o deferimento. 

 
Considerando que este prazo é de 90 dias contados a 
partir da data da publicação da admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado e, uma vez que 
dois eventos podem ocorrer em data próxima ou ainda 
na mesma data da publicação do deferimento, a 
determinação do mesmo prazo de 90 dias para a 
publicação do deferimento não é a mais indicada. 
 Portanto nossa sugestão é de que o prazo para a 
publicação do Deferimento da patente, seja de 180 dias 
contados a partir da publicação da admissão do pedido, 
de modo que tenha o INPI tempo para verificar com 
cautela a apresentação de subsídios e/ou solicitação de 
exclusão programa e, se for o caso, se preparar 
adequadamente para a publicação do Deferimento.  

  
 Art. 4º 

 O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo 
do Art. 3º de 120 dias a contar da data de publicação de admissão do 
pedido de patente no procedimento simplificado será excluído do 
procedimento simplificado. 
 
Parágrafo único – O pedido de patente será excluído do procedimento 
simplificado por solicitação do próprio requerente no prazo do Art. 3º 
de 120 dias a contar da publicação da admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado. 

 Considerando que um elevado número de documentos 
de patentes será publicado em uma mesma data, que 
tecnologias do mesmo segmento serão publicadas, para 
alguns titulares a adoção de um prazo de 90 dias para a 
apresentação de subsídios técnicos não é compatível 
com o prazo que se precisa para a avaliação correta da 
tecnologia envolvida, o levantamento de informações e 
preparação de argumentos para apresentação dos 
subsídios e, assim a sugestão é de que o prazo para 
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apresentação de subsídios por terceiros seja de 120 dias 
da data da publicação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado.   
 

  
 Art 5º 

 Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 
notificado na sua entrada na fase nacional, incluindo emendas 
voluntárias que tenham sido apresentadas antes do requerimento de 
exame técnico do pedido de patente 

Tendo em vista que não fica claro se emendas 
apresentadas durante a fase internacional do PCT, ou 
ainda, emendas voluntárias apresentadas até o 
requerimento do exame poderão ser aceitas, sugerimos 
que seja incluído neste artigo que serão consideradas as 
emendas voluntárias apresentadas antes do 
requerimento do exame.  
 

Inclusão  

Art. .. O titular da patente, a qualquer tempo da vigência da patente 
concedida conforme procedimento simplificado, pode requerer 
exame substantivo, desde que ainda não tenha sido instaurado 
processo administrativo de nulidade. 
Ao requerer o exame o titular efetuará alterações nas reivindicações, 
desde que sejam fundamentadas no relatório descritivo.  

Nesta [NORMA], sugerimos que seja estabelecido um 
procedimento para que seja permitido ao titular da 
patente concedida requerer um exame substantivo, de 
modo que o titular tenha uma maior segurança quando e 
se necessário agir contra terceiro potencial infrator. 
Um exame de mérito também é importante para 
avaliação e concretização de possíveis licenças para 
exploração de patentes.  
 

Inclusão  

Art. ... Terceiros interessados, a qualquer tempo da vigência da 
patente concedida conforme procedimento simplificado, podem 
requerer a revisão da patente e o INPI neste momento realizará o 
exame substantivo das reivindicações e, se necessário, reemitirá a 
patente com reivindicações com escopo adequado.  

Também temos como proposta que o procedimento seja 
alterado para adicionar um novo artigo com o objetivo de 
implementar um processo de revisão pós-concessão em 
que, a qualquer momento durante a vigência da patente, 
um terceiro poderá contestar sua validade e o INPI nesse 
momento realizará um exame substantivo das 
reivindicações e, se necessário, reemitirá a patente com 
reivindicações com escopo adequado. 
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 Art. 8º  
  

 ESTA [NORMA] entra em vigor na data de sua publicação em um 
prazo de 60 dias da data de sua publicação. 

Um maior prazo para entrada em vigor desta [NORMA] 
se faz necessário devido à quantidade de providências 
que deverão ser tomadas pelos usuários para 
cumprimento das determinações aqui instauradas 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


    

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI  

  Agente 

 Usuário 
X     Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
abpi@abpi.org.br 

 

Telefone: 
21 2507  
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 1º, § único 

Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos 

requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos 

originados de pedidos de patente previamente examinados e aos 

pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos. 

Deveria existir a possibilidade dos depositantes 

solicitarem divisão do pedido original que entrará no 

sistema de procedimento simplificado. Por isso a emenda 

visa excluir do Art. 1º apenas os pedidos divididos 

daqueles pedidos de patente onde já houve exame 

técnico.  
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Art. 2º 

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento simplificado 

será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI quando 

atendidas as seguintes condições: 

II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação antecipada 

até trinta  sessenta dias da após a data de publicação desta [NORMA]; 

III - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta sessenta 

dias da após a data de publicação desta [NORMA], isento de 

pagamento de oficial;; 

Dilação de prazos e Isenção de pagamento de taxa de 
exame técnico – Art. 2 II - III 

Os itens II e III do artigo 2º da proposta de Norma 

dispõem que tanto o requerimento de publicação 

antecipada (dos casos pendentes de publicação), quanto 

o requerimento de exame, devem ser protocolados em 

até 30 dias da publicação da Norma.  

Esse prazo nos parece muito curto para o número de 

casos que poderão vir a ser de interesse dos 

depositantes enquadrar no procedimento simplificado.  

Sugerimos a dilatação desses prazos para 60 dias, o que 

proporcionará um tempo mais adequado de serem 

tomadas as formalidades necessárias, como por exemplo 

o pagamento antecipado das taxas oficiais, caso venham   

a ser mantidos os valores conforme a tabela em vigor.  

Ainda no Art 2º da “Norma”, em seu  item III,  é disposto 

que um pedido será submetido ao processamento 

simplificado se o exame do mesmo for requerido em até 

30 dias da publicação da “Norma”.  

Requerer o exame pressupõe o pagamento da taxa de 

Exame e, caso haja mais de 10 reivindicações, o 

pagamento de taxa de Exame extra, progressiva em 

função do número de reivindicações.  

No entanto o procedimento simplificado, objeto da 

“Norma”, especifica que o pedido de patente será 
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deferido tal como publicado ou notificado na sua entrada 

na fase nacional sem nenhum Exame do mesmo. 

Sugere-se alterar ou abolir o pagamento de Taxa de 

Exame tendo em vista que no procedimento simplificado 

da “Norma” não haverá Exame.  

A proposta de alteração “após a data” se fundamenta 

somente em questão de clareza na redação, para 

confirmar que a solicitação de tais atos ocorra APÓS 

publicação 

Art. 3º 

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa  cento e 

oitenta dias para a publicação de seu deferimento. 

Incompatibilidade de prazos  

Há três eventos com o mesmo prazo, a saber:  

(i) Apresentação de subsídios técnicos; 
(ii) Solicitação de exclusão do procedimento 

simplificado; e  
(iii) Publicação do deferimento. 

Estes prazos são de 90 dias contados da data da 

publicação da admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado. 

Considerando que a consequência do ato da 

apresentação de subsídios e solicitação de exclusão de 

procedimento simplificado é a mesma, ou seja, o pedido 

de patente permanecerá no rito normal, o prazo de 90 

dias pode ser mantido esses dois eventos. Porém, adotar 

o mesmo prazo de 90 dias para a publicação do 

deferimento não é compatível, uma vez que os dois 

referidos eventos podem ocorrer na mesma data da 
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publicação do deferimento ou mesmo em data anterior 

muito próxima quando os trâmites da publicação do 

deferimento já tenham sido tomados.  

Desse modo, sugerimos alterar o prazo para publicação 

do deferimento para 180 dias contados da data de 

publicação da admissão de tal modo que o INPI tenha 

tempo hábil de verificar protocolo de subsídios e/ou 

solicitação de exclusão do programa e ainda se preparar 

para a publicação do deferimento, se for o caso. 

Art. 4º 

Art. 4º - O pedido que recebeu subsidio fundamentado por terceiros no 

prazo do Art. 3º de 90 dias a contar da data de admissão do pedido 

de patente no procedimento simplificado ou em data anterior à 

publicação de admissão será excluído do procedimento simplificado .  

 

Paragrafo único – O pedido de patente será excluído do do 

procedimento simplificado por solicitação do próprio requerente no 

prazo do Art. 3º de 90 dias a contar da data de admissão do pedido 

de patente no procedimento simplificado  

Esta proposta de emenda é puramente formal e visa apenas 
harmonizar o texto do Art. 4º com  proposta de emenda 
feita acima para o Art. 3º   

Art. 5º 

Art. 5º. O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 

notificado na sua entrada na fase nacional, incorporando emendas 

voluntárias que tenham sido apresentadas antes do requerimento de 

exame técnico do pedido de patente. 

Não consideração de emendas voluntárias  

A norma prevê que o pedido de patente será deferido tal 

como publicado ou notificado na sua entrada na fase 

nacional.  
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(Inclusão)  
 

 

Art. Xº. Emendas voluntárias poderão ser incorporadas à patente 

concedida conforme o procedimento simplificado visando estreitar o 

escopo de proteção definido pelas reivindicações inicialmente 

depositadas ou atendimento à legislação vigente. 

 

Em outras palavras, podemos concluir que emendas 

voluntárias não serão consideradas, não ficando claro se 

emendas apresentadas na fase internacional do PCT 

poderiam ser aceitas. 

Neste cenário, sugerimos as seguintes mudanças: 

(i) Incluir artigo que estabeleça que as emendas 

voluntárias apresentadas até o requerimento de 

exame sejam consideradas (e aqui ficariam incluídas 

as emendas da fase internacional); e 

(ii) Incluir artigo que estabeleça um procedimento de 

emendas mesmo quando a patente estiver 

concedida.   

Ambas as propostas visam ter uma patente concedida 

com escopo de proteção que melhor atenda aos 

requisitos de patenteabilidade, suficiência descritiva, 

clareza e precisão da invenção pleiteada, uma vez que 

elas decorrem de modo geral de análises de mérito 

ocorridas em outras jurisdições ou mesmo em uma 

análise mais criteriosa do depositante ocorrida após o 

depósito do pedido de patente. 

_______________________________________________ 

 

Possibilidade de revisão pós-concessão  

Havendo ou não consideração das emendas voluntárias, 

um procedimento de “reexame” que permitisse ao titular 

da patente concedida requerer um exame de mérito de 

(Inclusão) 
 

 
 
Art Xº. O titular da patente concedida conforme o procedimento 
simplificado poderá requerer emendas no quadro reivindicatório de 
modo a melhor definir a invenção protegida, desde que 
fundamentadas no relatório descritivo e ainda não tenha sido 
instaurado  processo administrativo de nulidade nos termos do art. 
51, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão. 

Parágrafo único. Efetuadas essas alterações, o INPI republicará a 
concessão da patente, a partir do qual começará o prazo de 6 (seis) 
meses do caput do art. 51. 

 

(Inclusão) 
 

 

Art. Xº. O titular da patente poder, a qualquer tempo da vigência  da 
patente concedida conforme o procedimento simplificado, requerer o 
exame substantivo do objeto da patente conforme o procedimento 
simplificado desde que ainda não tenha sido instaurado processo 



    

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

administrativo de nulidade nos termos do art. 51. 

§ 1º Ao requerer o exame, o titular poderá efetuar alterações nas 
reivindicações, desde que fundamentadas no relatório descritivo. 

§ 2º Instaurado o exame, o INPI publicará despacho noticiando 
terceiros, que suspenderá o prazo para instaurar processo 
administrativo de nulidade nos termos do art. 51. 

§ 3º O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência 
de pelo menos um dos requisitos legais, servirá de fundamento para 
instauração de ofício de processo de nulidade da patente. 

 

modo que ele possa ter maior segurança jurídica para 

implementar sua patente seria uma ferramenta 

importante, como pode ser feito na tramitação de DI.  

Afinal, com o procedimento conforme proposto na 

norma, o titular fica a deriva de como agir  contra um 

terceiro potencialmente infrator uma vez que ele tem 

um direito que não sofreu exame de mérito. Isto poderia 

trazer dificuldade para, por exemplo, se obter uma 

liminar ou até uma tutela definitiva.  A possibilidade do 

exame de mérito pós-concessão também pode se tornar 

importante para avaliação e concretização de possíveis 

licenças para exploração da patente. É importante 

salientar que a necessidade de efetuar esse exame de 

mérito pode ser detectada apenas posteriormente à 

concessão, não permitindo que a depositante retire seu 

pedido do procedimento simplificado dentro do prazo 

previsto no artigo 4º.  

(Inclusão) 
 

 
 
Art. Xº. Caberá requerimento da anulação da decisão de deferimento 
conforme o procedimento simplificado caso algum dos requisitos não 
tenha sido atendido. 

 

Inclusão de requerimento para corrigir eventual erro 
cometido pelo INPI. 

 É de se imaginar que erros podem acontecer quando da 
publicação do deferimento do pedido de patente 
conforme o procedimento simplificado, por exemplo, 
quanto ao não atendimento de algum requisito. Desse 
modo, deve ser permitido ao depositante uma 
manifestação – via pedido de anulação - solicitando que 
algum ato do INPI considerado indevido seja reavaliado. 
Exemplo: houve apresentação de subsídios técnicos e por 
um erro o INPI publicou o deferimento, e daí caberia uma 
interposição de recurso ou requerimento de anulação da 
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decisão por ter sido indevida. 
 

Art. 8  
Art. 8º - Esta [NORMA] entra em vigor na data de sua publicação  em 
um prazo de 60 dias da data de sua publicação 

Vacatio legis - tendo em vista a quantidade de 
providências e controles que serão necessários para 
implementação desta NORMA pelos usuários, solicita-se 
um prazo mais dilatado para sua entrada em vigor  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:

Aché Laboratórios Farmacêuticos
�Agente

X           Usuário (Empresa)

�Representante de órgão de classe ou associação

�Representante de instituição governamental

�Representante de órgãos de defesa do consumidor

�Outros, especificar: _____________________

e-mail: elza.durham@ache.com.br

Telefone: (11) 2608-8786

Consulta Pública
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa

 
Art 1. Parágrafo
Único

O procedimento simplificado não se aplica a processos e produtos

químicos ou farmacêuticos (ex. moléculas, sais, tamanhos de partícula,

composições farmacêuticas, composições alimentícias, composições

dermocosméticas, composiçôes nutracêuticas, suplementos

alimentares, vitaminas, usos, polimorfos, processos de fabricação de

produtos químicos ou farmacêuticos, biotecnológicos, fitoquímicos,

rotas de síntese, impurezas, metabólitos, derivados, produtos para a

saúde, kit para a saúde, entre outros).

Sugerimos que o procedimento simplificado exclua

qualquer produto ou processo relacionado às indústrias

farmacêuticas, da área de saúde, alimentícias,

dermocosméticas e químicas. Esses produtos e processos

seriam concedidos de forma ampla, impactando

diretamente as políticas de saúde pública e no acesso da

população a produtos relacionados ao tratamento e

prevenção de doenças. (Veja exemplo

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnan.pdf)

 

Art 2. Inciso I
Protocolo de depósito ou requerimento de entrada em fase nacional

até 31 de Dezembro de 2007.

Sugerimos que seja incluída uma limitação temporal para

admissão no procedimento simplificado, sendo aceito

somente pedidos até 01 de Janeiro de 2007 que, caso

sejam concedidos, se adequariam automaticamente ao
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Art.40 § único.

Art 2. Inciso II
 

O inciso II (publicação do pedido) deverá ser considerado condição

sine qua non para a admissão do pedido.

 Sem a publicação do pedido será impossível a terceiros

visualizarem o que foi concedido e, caso seja necessário,

realizarem subsídios fundamentados a tempo (antes do

deferimento).

Art 2. Inciso III e
IV.

Sugestão de que esses incisos sejam os primeiros pré-requisitos para a

admissão do pedido, a fim de iniciar a eliminação do backlog a partir

daqueles que não cumpriram determinadas etapas administrativas

necessárias ao processamento do pedido. Dessa forma, o não

requerimento de exame e pagamento de anuidades já levaria a

retirada de uma grande parte dos pedidos da fila de deferimento

simplificado. 

Dessa forma, a eliminação do backlog começa com uma

abordagem de limpeza “administrativa”, ou seja, retirada

de pedidos de patente que não pagaram suas retribuições

ou não fizeram o requerimento de exame.

 Art 3. 
 

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento

simplificado inicia-se o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para a

publicação de seu deferimento.

Consideramos que noventa dias não são suficientes para

identificar pedidos e realizar subsídios. Dessa forma,

sugerimos que se aplique o mesmo prazo do PAN, ou seja,

cento e oitenta dias para publicação do deferimento. 

 Art 4. 
 

O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo

do art. 3º desta norma ou em data anterior à publicação de admissão

será excluído do procedimento simplificado.  

 Idem acima – considerar prazo para subsídio de 180 dias.

Também considerar que o termo “subsídio

fundamentado” incluem subsídios legais (e não somente

técnicos).

 Art 4. Parágrafo
único 
 

O pedido de patente será excluído do procedimento simplificado por

solicitação do próprio requerente ou por terceiros no prazo do Art. 3 

Sugerimos que terceiros também possam solicitar a

exclusão do procedimento simplificado, não somente o

solicitante. Isso porque, em muitos casos, não haverá

tempo suficiente para se fazer um subsídio fundamentado

com todos os argumentos técnicos necessários ao

entendimento da validade do pedido de patente.
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 Art 5. 
 

Esse artigo é o que mais nos preocupa, uma vez que ele desconsidera o

exame de mérito (Art 8, Art 13, Art 24 e Art 25), concedendo patentes

inválidas.

O Aché discorda da possibilidade de concessão de

pedidos de patente conforme depositados. Vislumbramos

uma enxurrada de patentes nulas que podem

interromper, indevidamente, a comercialização de

produtos que, inclusive, já se encontram no mercado.

 Art 6. 
 

 Novamente, esse artigo não agrega legalidade ao deferimento

sumário, uma vez que uma ressalva na carta-patente não pode ser

considerado como uma sobreposição daquilo que está contido na LPI.

As ressalvas de proibição legal não acrescentam

legalidade ao processo. 

 Art 7. 
 

 A expedição das normas pelo INPI deve ser condicionada a uma nova

Consulta Pública.
 ---

 Art 9. (NOVO)
 

 O Art. 40 da LPI deve ser desconsiderado para todas as patentes

concedidas no rito do deferimento simplificado.
 ---

Comentários
Gerais
 

 

O  Aché  Laboratórios  Farmacêuticos  reforça  seu  entendimento  de  que  a  resolução  do  backlog  deve  ocorrer  através  da

reestruturação do INPI e, não, com medidas extremas como o deferimento simplificado, o qual poderá resultar em consequências

econômicas negativas à indústria nacional brasileira.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
AENDA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEFENSIVOS GENÉRICOS  
 

  Agente 

 Usuário 
X  Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: aenda@aenda.org.br 
amanda@aenda.org.br  

 

Telefone: (11) 3354-0053 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Comentários 
gerais  
  

A AENDA é totalmente contrária às disposições da norma colocadas em Consulta Pública. A concessão de patentes sem uma 
minuciosa apuração, do qual são rotineiramente sujeitas, levará a aplicação patentária sem filtros qualitativos adequados, 
resultando na entrada de futilidades científicas não passíveis do referido objeto da patente; ficando estas sujeitas, na prática, 
somente ao exame dos terceiros que se sentirem lesados.  
Através desse instrumento normativo, haveria agilidade nas concessões de patentes, mas, em contra partida, um 
congestionamento e morosidade ainda maior do que já existe no judiciário, que irá examinar os litígios referentes a estas 
concessões equivocadas.  
A concessão patentária submetida a uma análise deficiente abrirá margens enormes ao seu questionamento judicial! 
Não obstante, entendemos ainda que em substituição à um processo simplificado para concessão de patentes, deveriam ser 
colocados em prática esforços que visem melhorias na estrutura do INPI, com a incorporação de um número adequado de 
examinadores.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:aenda@aenda.org.br
mailto:amanda@aenda.org.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br


 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões  

Nome: 
 
AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO 

  Agente 

 Usuário  

 Representante de órgão de classe ou associação  

 Representante de instituição governamental  

 Representante de órgãos de defesa do 
consumidor  

X Outros, especif icar: NIT de Instituição Pública 
Estadual de Ensino e Pesquisa (USP)  

e-mail:  
pidireto@usp.br  

 

Telefone:  
(11) 30911580 

 

Consulta Pública  
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplif icado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da 
Minuta 

Proposta de Alteração Justif icativa  

 
Artigo 1º a 8º  
  

 

 Embora a justif icativa para implementar o 

procedimento simplif icado de deferimento de 

patentes seja o acúmulo de pedidos de 

patentes no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial  ( INPI),  não foi observad a 

anteriormente, a apresentação de outra s 

possíveis  soluções/discussões  ou consulta à 

sociedade para evitar que fosse adotada uma 

solução que poderá acarretar diversos prejuíz os 

aos depositantes de patentes no Brasil  e à 
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credibi l idade e confiança no sistema de 

propriedade intelectual brasi leiro. Decisões que 

podem comprometer o desenvolvimento do 

país, incluindo a atuação de entidades públicas 

e privadas, precisam ser definidas  a partir de 

estudos prévios que considerem o 

posicionamento dos interessados. Como NIT de 

instituição pública, apoiamos o esforço do INPI 

nas tentativas de agil idade ao tratamento dos 

processos submetidos à proteção. Entretanto, 

entendemos que a Norma proposta não 

atenderá tal f inalidade e poderá trazer maiores 

ônus tanto aos usuários, como ao INPI e ao 

judiciário brasileiro .  Além disso,  não é possível  

afirmar que tal solução não seja apenas 

momentânea, uma vez que o número de 

depósitos vem aumentando expo nencialmente,  

não há como garantir  que rapidamente novo 

backlog seja gerado, mantendo o problema 

atual.  

Artigo 1º a 8º 
  

  

 Da forma apresentada, entendemos que a 

Norma proposta fere a Convenção de Paris (CP),  

em especial,  o Artigo 7,  uma vez que o s 

objetivos da  proteção e a aplicação de normas 

de proteção dos direitos de propriedade 
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intelectual devem contribuir para a promoção 

da inovação tecnológica e para a transferência 

e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de 

produtores e usuários de conh ecimento 

tecnológico e de uma forma conducente ao 

bem-estar social econômico e a um equilíb rio 

entre direitos e obrigações;  ou seja, a partir do 

exame simplif icado haverá uma disparidade de 

entendimento sobre os direitos obtidos por 

aquelas propriedades que foram submetidas às 

regras definidas na Legislação (Lei 9.279/96) e 

aqueles que terão uma carta -patente que 

facilmente seria cancelada ou incapaz de 

garantir ao seu titular os benefícios e 

obrigações previstos  e definidos nos Acordos 

multi laterais e na própria LPI. Ainda, fere 

também o Artigo 8 ,  uma vez que de acordo 

com os princípios da CP, os Membros, ao 

formular ou emendar suas leis e regulamentos,  

podem adotar medidas necessárias para 

proteger a saúde e nutrição públicas e para 

promover o interesse público em setores de 

importância vital para seu desenvolvimento 

socioeconômico  e tecnológico, desde que estas 

medidas sejam compatíveis com o disposto 
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neste Acordo, o que não está sendo 

contemplado  na Norma proposta. Também é 

previsto no Artigo 8 que, desde que  

compatíveis com o disposto na CP, poderão ser 

necessárias medidas apropriadas para evitar o 

abuso dos direitos de propriedade intelectual  

por seus titulares ou para evitar o recurso a 

práticas que l imitem de maneira injustif icável o 

comércio ou que afetem adversamente a 

transferência internacional de tecnologia.  

Assim, entendemos que a Norma, se for 

adotada levará a uma série de processos 

administrativos e judiciários de titulares que 

reivindicarão que os direitos sejam 

devidamente reconhecidos e que sejam 

aplicadas as sanções sobre a concorrência 

desleal ou uso/comercialização inadequada ou 

abusiva da propriedade protegida, uma vez que 

não haverá exame técnico para averiguação dos 

requisitos necessários à proteção, levando  a 

duplicidade de patentes para invenções 

similares/iguais.  

Além disso,  entendemos que há r isco de ações 

contra o sistema brasileiro de propriedade 

industrial,  no caso,  representado pelo INPI,  



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

junto à Organização Mundial do Comércio –  

OMC, uma vez que poderia ser alegado 

tratamento diferenciado às invenções dentro de  

um mesmo sistema regulatório ou a não 

observância dos requisitos previstos nos 

Acordos Internacionais do quais o Brasil  é  

signatário.  

Artigo 1º a 8º  
 
  

 De acordo com os dados apresentados pelo INPI,  dentre 

os pedidos depositados entre 1997 e 2017 há um grande 

percentual de pedidos de não residentes. Como sugestão,  

o INPI poderia implementar novos projeto s de exames 

comparti lhados,  a exemplo daqueles estabelecidos com 

Estados Unidos e Japão. Assim, pedidos de não residentes 

seriam decididos com base nos exames já realizados em 

outros territórios, o que levaria a um número maior de 

examinadores que poderiam se dedicar ao exame dos 

pedidos de residentes nacionais, que fazem parte do 

backlog de pedidos.   

Os projetos de exame compartilhado 

representam uma estratégia já adotada e que 

não acarreta ônus aos usuários ou aos 

examinadores do INPI; ao contrário, tais  

projetos agil izam a obtenção da proteção, 

porém, a partir de uma análise técnica já 

realizada e não somente a partir de uma 

concessão simplif icada, na qual o atendimento 

dos requisitos legais não foi verif icado.  

 Artigo 2º  

 As instituições públicas que aderissem ao procedimento 

simplif icado ficariam isentas dos pagamentos de taxa de 

exame de pedido e/ou publicação antecipada.  

 Conforme o referido artigo, a admissão do 

pedido de patente no procedimento 

simplif icado está condicionada ao atendimento 

de uma série de condições, entre eles, o pedido 

de exame ou pedido de publicação antecipada 

seguido do pedido de exame . Entretanto, não 

foi verif icada a questão f inanceira envolvida 
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nos referidos trâmites. No caso das instituições 

públicas, embora estas se benefi ciem da 

retribuição com desconto ,  não seria possível  

realizar tais pagamentos dentro de um curto 

período (30 dias) ou dependendo do orçamento 

da Instituição, nem mesmo em períodos 

maiores. Importante lembrar que as taxas de 

pedido de exame são definidas pe lo número de 

reivindicações, assim, os pagamentos de tais 

valores poderão comprometer todo 

planejamento orçamentário referente às 

demais propriedades intelectuais, ou o próprio 

planejamento orçamentário do órgão 

responsável pela gestão das patentes. Isto 

contribuiria para um desestímulo à  proteção 

dos resultados de pesquisa gerados nas 

instituições públicas brasileiras  (cujo número 

de pedidos de patentes é extremamente 

relevante quando comparado aos demais 

depositantes nacionais). Além de possíveis 

questionamentos das instâncias que verif icam a 

aplicação dos recursos públicos nas inst ituições 

de ensino e pesquisa, uma vez que não houve 

previsão orçamentária prévia para uti l ização 

dos valores pagos.  
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 Artigo 3º  
  

  

 Considerando a prerrogativa do referido artigo 

de que o pedido será  deferido em até 90 dias, o 

grande volume de dados e  documentos a ser 

publicado pelo INPI na Revista de Propriedade 

Industrial e as devidas veri f icações sobre os 

pagamentos para expedição de carta-patente e 

publicação desta , poderão gerar problemas 

operacionais , pois envolverão um grande 

número de servidores voltados a estas ações, 

sendo os demais pedidos  (que não est iverem 

inscritos no processo simplif icado) também 

prejudicados com possíveis atrasos em 

publicações e atos necessários à proteção.  

 

Artigo 3º e 6º  

A possível proteção garantida pelo exame 

simplif icado, como proposto, não garantirá aos 

titulares usufruir dos direitos previstos na LPI,  

uma vez que não foram verif icados se os 

requisitos legais,  definidos pela legislação,  

foram devidamente cumpridos. Acreditamos 

que tal concessão não traria ao detentor 

nenhuma segurança jurídica para util ização ou 

l icenciamento da invenção. No caso das 

Instituições públicas de ensino e pesquisa, será 

mais um elemento para dif icultar o 
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l icenciamento de tecnologias geradas nas 

Universidades/ Institutos de pesquisas a 

empresas nacionais e/ou estrangeiras , que 

atualmente já necessitam de procedimentos 

específ icos definidos pela Lei  de Inovação . As 

patentes desenvolvidas nas ICTs brasileiras têm 

como principal atrat ivo a confiança no trabalho 

intelectual de seus pesquisadores, atrelado ao 

exame realizado pelo INPI,  que verif ica se 

houve atendimento aos requisitos legais 

exigidos. No caso de uma patente obtida pelo 

processo simplif icado, entendemos que as 

empresas não se interessariam por uma 

tecnologia cuja exclusividade de produção não 

está assegurada, uma vez que terceiros ou 

concorrentes da empresa l icenciante poderiam 

pedir nulidade da patente ou usar 

indevidamente, alegando que a patente 

concedida não poderia ser entendida como 

impeditiva, ou mesmo apresentar processos 

junto ao judiciário para impedir o uso da 

tecnologia ou reivindicar algum direito sobre 

ela, por entender que possui invenção similar  

ou dedutível àquela que fora protegida pela 

ICT. Novamente insistimos que a simples 
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concessão não garantirá nenhum benefício ao 

seu titular, ao contrário, o colocará numa 

situação de risco contínuo de processos 

administrativos e legais. Importante salientar 

que, da mesma forma que as Instituições 

públicas têm orçamento definido previamente,  

também a estrutura destas, por exemplo, da 

Procuradoria Geral  dessas instituições , 

possuem recursos humanos, estruturais e 

f inanceiros l imitados e previamente definidos.  

Assim, não seria desejável nem possível atuar 

nos processos cíveis que poderão ser instalados 

contra a Instituição pública detentora de 

patente obtida por procedimento simplif icado  

ou interposição de recursos contra Empresas  

pelas instituições públicas . Neste caso,  

entendemos que há uma transferência do 

problema de backlog do INPI para os setores 

jurídicos das instituições públicas  e judiciário 

do Estado, o que não poderia ser entendido 

como solução adequada para tal problema .  

Não seria plausível resolver um problema com a 

criação de outro mais complexo.  

Artigo 4º  
Sugerimos que seja publicada na RPI a solicitação de 

manifestação dos interessados no exame do pedido de 

A possibil idade de exclusão do pedido de 

patente do exame simplif icado leva a uma 
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patente, para aqueles depositados nos últimos dez anos, 

ou período considerado adequado pelo INPI. Os 

depositantes teriam um prazo de  90 dias,  ou outro 

considerado plausível para responderem ao I nstituto, por 

meio de petição (isenta de pagamento de taxa) sobre o 

interesse ou não na continuação dos trâmites. Com esta 

ação, acreditamos que muitos pedidos sairiam da f i la do 

backlog, uma vez que muitas tecnologias, devido ao tempo 

transcorrido, tornaram-se obsoletas ou não mais atendem 

aos interesses tecnológicos e/ou financeiros dos 

depositantes.  

questão de dualidade: o t itular terá patentes 

concedidas que foram submetidas ao rito 

previsto na LPI  e Instruções Normativas do INPI,  

enquanto outras,  foram concedidas sem 

nenhuma observação de tais requisitos e/ou 

condições previstas.  Isso poderá levar à divisão 

do portfólio de patentes de uma mesma 

instituição, ou seja,  por um lado um conjunto 

de propriedades que estão asseguradas por 

atenderem à legislação patentária e de outro, 

aquelas cujo avanço ou diferencial tecnológico 

não foram verif icados pelo INPI. Em nosso 

entendimento, isso enfraquece o sistema de 

propriedade intelectual e leva a 

questionamentos da seriedade do país sobre tal  

sistema. Entendemos como tratamento 

diferenciado, de forma negativa, fazer distinção 

de tratamentos a uma ou outra tecnologia.  

Além disso, o número de possíveis patentes que 

foram depositadas com finalidade impeditiva ou 

bloqueio iria impedir o desenvolvimento de 

pesquisas naquelas  empresas,  que de fato 

pretendem produzir e comercializar suas 

invenções, fator que também desestimulará a 

pesquisa e desenvolvimento em Empresas 
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nacionais e estrangeiras, pois amplia a 

insegurança jurídica. As instituições públicas 

não têm como prática o depósito de patentes 

impeditivas, porém, corre o risco de ser 

acionada por Empresa privada que tenha 

util izado tal estratégia e obtido a patente pelo 

procedimento simplif icado , tanto em termos 

administrativos como jurídicos.  Processos em 

âmbito judicial tendem a ser morosos, o que 

aumentaria o tempo de espera sobre as 

decisões, causando ainda mais prejuízos.  

Artigo 1º a 8º  

O crescente número de patentes aos longos dos 

anos, talvez seja um sinal de aumento em 

investimento na pesquisa científ ica e 

tecnológica brasileira. E também um aumento 

do interesse no mercado nacional,  no caso de 

empresas que desejam a extensão da proteção 

legal  no Brasil .  No conjunto de pedidos que 

estão no backlog,  acreditamos que existam 

pedidos inovadores que, se forem explorados  

trarão retorno financeiro e  reconhecimento 

científ ico aos inventores, gerando também 

impacto social.  Entendemos que tais pedidos 

não poderiam ser privados de um exame pelo 

INPI que seguisse as prerrogativas legais 
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estabelecidas na LPI.  

Ao se retirar o exame que avalia a viabil idade 

legal para a concessão, muitos pedidos que não 

atendessem aos requisitos de patenteabil idade 

poderão ser concedidos, afetando as relações 

de concorrência comercial ao beneficiar com o 

direito de exclusividade a indivíduos e 

empresas que não deveriam detê -la.  Dessa 

forma, muitos pleitos judiciais seriam iniciados 

em função de uma falha no âmbito 

administrativo e os desdobramentos poderiam 

ser os seguintes, ao se determinar no âmbito 

judicial quem seria o detentor d o direito de 

exclusividade, o entendimento sobre como será 

o ressarcimento relativo aos lucros obtidos 

indevidamente deverá estar atrelado ao fato de 

que a exploração indevida tinha o aval de uma 

carta patente, que é um título de propriedade 

concedido pelo Estado alegando que o titular 

detém legalmente o monopólio sobre a 

tecnologia.  Ou seja, o próprio INPI e Estado 

poderão ser acionados por aqueles que se 

sentirem lesados em tais situações.  
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Artigo 1º a 8º   

Uma das sugestões para resolver a questão do 

backlog seria a contratação de servidores 

temporários, exclusivamente para os pedidos 

depositados dentro de período a ser definido 

pelo INPI.  Entendemos que tal contratação, 

seria menos onerosa e permitir ia um 

treinamento intensivo e voltado à análise de 

tais pedidos. Considerando que o desemprego 

entre jovens de 18 a 24 anos era de quase 25% 

em 2016, segundo o IBGE, vagas temporárias,  

com contrato de até 3 ou 4 anos são 

extremamente interessantes, principalmente  

para um público jovem que ainda está se 

especializando, que também apresenta 

interesse em oportunidades de aprendizado. 

Após o treinamento  adequado, tais servidores 

poderiam desenvolver suas atividades à 

distância, pela adoção do sistema “home 

office”, o que vem sendo adotado em algumas 

instâncias públicas  e não acarretaria 

necessidade de adequação estrutural ao  INPI.  

Tal sugestão permite resolver pontualmente o 

problema, não criando vagas que se tornariam  

ociosas no futuro.  
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Este formulário deverá ser en caminhado ao INPI , em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: 
consulta.backlog@inpi.gov.br .  

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e 
Agroindústria (AgroBio) 

       Agente 
      Usuário 
 Representante de órgão de classe ou associação 
      Representante de instituição governamental 
      Representante de órgãos de defesa do consumidor 
      Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
debora.santos@agrobio.org.br  

 

Telefone: 
(11) 3149-2500 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 2 
  

Inclusão de Inciso VI: “Pedidos devidamente instruídos nos termos do 
Artigo 20 da Lei nº 9.279, de 1996.” 

A ausência do exame formal acarretará na concessão de 
documentos que não possuem nem ao menos a forma 
necessária e obrigatória para uma patente. A 
conformidade com o disposto no Art.19 e instruções 
normativas 30 e 31 é o mínimo para o deferimento de 
qualquer documento, sem a qual é possível a proteção de 
tecnologias cujo escopo seja ininteligível à sociedade.  

Art. 3 
  

Alteração de redação do caput: “Da publicação de admissão do pedido 
de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 dias 
para a publicação de seu deferimento.” 
 

A elaboração de subsídios fundamentados exige tempo 
para avaliação da patenteabilidade da matéria 
reivindicada. A depender do campo tecnológico de 
interesse, existem dezenas, até mesmo centenas de 
documentos que necessitam de readequação do quadro 
reivindicatório para cumprimento dos requisitos legais 
necessários para a sua patenteabilidade. O prazo 

mailto:debora.santos@agrobio.org.br
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sugerido no caput de 90 dias é insuficiente, sendo 
razoável considerar a sua extensão para 180 dias, 150 
dos quais serão destinados à apresentação de subsídios 
de terceiros e os 30 restantes destinados à providências 
administrativas no INPI visando ao deferimento do 
pedido ou sua exclusão do procedimento simplificado. 

 
 Art. 3 

Inclusão do parágrafo 1º: “Dentro do prazo de noventa dias, a partir 
da publicação da admissão no procedimento simplificado, o 
requerente poderá apresentar emendas voluntárias, desde que estas 
se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” 

Pedidos de patente são geralmente depositados em uma 
etapa inicial da pesquisa e desenvolvimento. Com a 
possibilidade de emenda do pedido antes do 
deferimento, o requerente poderá prover uma melhor 
definição e/ou esclarecimentos da matéria para a qual a 
proteção é desejada. 

Art. 3 
  

Inclusão do parágrafo 2º: “No caso de pedidos PCT, tanto aqueles 
derivando de escritórios de patente estrangeiros e organizações 
internacionais, como aqueles originalmente depositados no Brasil, 
tendo uma patente concedida correspondente que tenha sido 
examinada substantivamente no exterior, o deferimento mencionado 
no caput deste Artigo só ocorrerá se e quando o requerente submeter 
uma cópia da patente concedida correspondente e emendas para 
conformar as reivindicações do pedido brasileiro com aquelas da 
referida patente estrangeira.” 

Embora nós reconheçamos que o “backlog” é uma 
questão séria no Brasil, acreditamos que a concessão 
sem nenhum exame substantivo mínimo pode 
comprometer a segurança jurídica das patentes no país. 
No caso de pedidos PCT, este problema pode ser 
endereçado pela concessão da patente brasileira 
exatamente como uma patente correspondente que 
tenha sido examinada substantivamente no exterior.  

 Art. 3 
  

Inclusão do parágrafo 3º: “No caso referido no parágrafo 2º acima, o 
requerente deverá, dentro do prazo de cento e oitenta dias 
mencionado no caput deste Artigo, submeter uma cópia da referida 
patente concedida estrangeira correspondente e emendas ou um 
requerimento para manter o pedido pendente até que a patente 
estrangeira seja concedida.” 

Para pedidos de patente recentemente depositados, 
pode ser impossível ter uma patente estrangeira 
concedida dentro do prazo de cento e oitenta dias 
estabelecido no caput do Art. 3. Portanto, de forma a não 
excluir estes pedidos de patente do procedimento 
simplificado, nossa sugestão é de mantê-los pendentes 
até que uma patente estrangeira seja concedida. 
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Art. 3 

Inclusão do parágrafo 4º: “Os escritórios de patente estrangeiros que 
tenham efetuado exame substantivo mencionado no parágrafo 2º 
acima deverão ser aqueles localizados nos Estados Unidos da América, 
Europa e Japão.” 

O USPTO, EPO e JPO são internacionalmente 
reconhecidos como escritórios que efetuam um exame 
substantivo robusto, havendo cooperações de PPH já 
assinadas ou em negociação entre estes escritórios e o 
INPI. 

Art. 4 

Alteração de redação do caput: “O pedido que recebeu subsídio 
fundamentado por terceiros no prazo de 150 dias desta norma ou em 
data anterior à publicação de admissão será excluído do procedimento 
simplificado.” 

Esta emenda é necessária para refletir as propostas 
submetidas em relação ao Artigo 3 acima, reservando um 
prazo final de trinta dias para o processamento 
administrativo pelo INPI de todas as informações e 
documentos encaminhados. 

Art. 4 
Alteração da redação do Parágrafo único: “O pedido de patente será 
excluído do procedimento simplificado por solicitação do próprio 
requerente no prazo de 90 dias.” 

Antecipar a solicitação para a exclusão do procedimento 
simplificado em relação ao prazo para a apresentação de 
subsídios é desejável, pois permite que terceiros tenham 
ciência, com razoável antecipação, da saída de dado 
pedido de patente do procedimento simplificado e, com 
isso, não tenham que apresentar subsídios técnicos 
desnecessários para a sua retirada. 

  
 Art. 5 

Alteração de redação: “O pedido de patente será deferido tal como 
publicado, emendado conforme o Artigo 3, parágrafo 1º, ou 
conformados com uma patente correspondente estrangeira segundo 
o Artigo 3, parágrafos 2º e 3º.” 

Esta alteração é necessária para refletir as propostas 
submetidas em relação ao Artigo 3 acima. 

 Art. 7 
  

Alteração de redação: “O Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
expedirá normas para disciplinar o procedimento simplificado de 
deferimento de pedido de patente, inclusive normas para evitar o 
pagamento de múltiplas retribuições de concessão ao mesmo tempo 
ou dentro de um período relativamente curto por requerentes tendo 
mais que 50 pedidos admitidos no procedimento simplificado, e 
inclusive estabelecendo prazo para concessão da patente a partir do 

 O ônus de pagar múltiplas retribuições de concessão 
para requerentes tendo um portfólio grande será 
excessivamente alto se o pagamento da retribuição de 
concessão para todos os pedidos de patente for feito ao 
mesmo tempo ou dentro de um período curto de tempo. 
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pagamento da respectiva contribuição de concessão.”  

Art. 8 
Emenda para dispor o seguinte: “Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.” 

É reconhecido que um Decreto não pode estabelecer 
regras que estejam em descompasso com uma Lei 
(hierarquia de leis). Neste caso, o procedimento 
simplificado proposto conflita com o procedimento de 
exame e concessão regulares como dispostos na Lei 
9.279/96. Assim, somente outra Lei Federal poderia criar 
um procedimento paralelo, ainda que temporário. 

Novo Artigo 

Inclusão de artigo: “Art. xx. O titular da patente poderá requerer o 
exame substantivo da patente concedida segundo o procedimento 
simplificado disposto nesta norma a qualquer tempo durante a 
vigência da patente. 
Parágrafo único: Emendas às reivindicações serão aceitas quando o 
exame for requerido após o pedido de patente, de forma a cumprir 
com as exigências técnicas feitas pelo Examinador ou a responder 
satisfatoriamente um parecer de não patenteabilidade da invenção.” 

Com a possibilidade de os titulares de patentes requerer 
o exame substantivo após a concessão da patente, 
espera-se que um número menor de ações judiciais de 
nulidade sejam ajuizadas perante o Judiciário, caso o 
titular da patente tenha que tomar medidas contra 
potenciais infratores.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Ministry of Development,  
Industry and Foreign Commerce 
Brazilian Patent and Trademark Office Presidency 
 

Comments on proposal of act for simplified procedure for the allowance of patent 
applications issued by BRPTO on July 27, 2017 

 
AIPPI Japanese Group would like to submit our comments as below; 

Article of the 
draft act 

Proposal Reason 

Other The term for filing a request for a  
trial for patent invalidation 
against patents allowed through 
simplified procedure should be 
indefinite or extended 
significantly. 

The term for filing a request for a trial 
for patent invalidation is not 
mentioned in the current draft act, 
but taking into consideration about 
the influence of the simplified 
procedure, we would like to make this 
proposal for the below reason. 
 
Under the current law, the term for 
filing a request for a trial for patent 
invalidation is defined to be filed 
within 6 months from the date of 
patent grant. However, if the draft act 
is enforced, it is expected that a large 
number of patent applications will be 
allowed through simplified procedure 
all at once. 
We believe it will be practically 
impossible for other parties to study 
such a number of patents and make a 
decision to file a request for a trial for 
patent invalidation within 6 months. 
That may lead to abuse of patent 
rights.   
Therefore, the term for filing a 
request for a trial for patent 
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invalidation against patents allowed 
through simplified procedure should 
be indefinite or extended 
significantly. 
 

Other We wish that it is clearly 
mentioned(shown) in the patent 
publication whether it  is a 
patent allowed through 
simplified procedure or a  
patent granted  through normal 
examination, in order for users to 
be able to clearly distinguish the 
difference. 

When considering whether to file a 
request for a trial for patent 
invalidation or not, the study 
approach completely differs whether 
it is a patent allowed through 
simplified procedure or a patent 
granted through normal examination. 
. Therefore, we wish that it is clearly 
mentioned(shown) in the patent 
publication so the user can clearly 
distinguish the difference.  
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:
Airton José de Luna

Agente

Usuário

Representante de órgão de classe ou associação

Representante de instituição governamental

Representante de órgãos de defesa do consumidor
X   Outros,  especificar:   Examinadora  de  patentes  na  área  de  

Computação  e  Eletrônica;  doutora  em  Políticas  Públicas,  
Estratégias  e  Desenvolvimento  com  ênfase  em  Inovação,  
Propriedade  Intelectual  e  Desenvolvimento  pelo  Instituto  de 
Economia da UFRJ.

E-mail: airtonj@inpi.gov.br

Telefone: -

Consulta Pública
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente
Artigo da 
Minuta

Proposta de 
Alteração Justificativa

 - Não efetuar o 
deferimento 
sumário.

Justifico esse posicionamento em consonância com o documento “MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA CONSULTA 
PÚBLICA SOBRE DEFERIMENTO SUMÁRIO DE PATENTES (INPI/MDIC)” enviado em conjunto com outros 
servidores do INPI e professores do Instituto de Economia da UFRJ/Unicamp.

Minha proposta complementar ao dito documento para redução do backlog segue em anexo.

Consulta Pública

Nº 02/ 2017

 

 



ANEXO

E evidente que o “deferimento sumário” ou “deferimento de ofício de acordo como proposto pela Norma em questão fere 
a Constituição Nacional no Art. 5º (inciso XXIX) e a LPI uma vez que a decisão é uma ato administrativo decorrente do 
exame, conforme explicita o Art. 37 da LPI. Portanto, há de se pensar nas consequências jurídicas a longo prazo para o 
INPI e seu corpo administrativo.  Não é editando uma norma como esta que vai apenas fragilizar a instituição que se 
resolverá  algum  problema  para  o  bem  do  país.  Esta  norma  como  proposta  é  por  demais  prejudicial  para  o 
desenvolvimento tecnológico nacional, haja vista que temos apenas 14% de depósitos nacionais em trâmite contra 86% 
de estrangeiros. Esta é, portanto, uma medida que como funcionários públicos temos o dever de nos opor.

Como sugestões adicionais, as que muitos examinadores já fizeram, seguem:
1. Contratação de novos funcionários, tanto de nível médio como de pesquisadores de propriedade industrial, pois 

mesmo que a um médio prazo tivéssemos alguma folga temporária, poderíamos dispor de pesquisadores para 
enviar as diversas universidades federais e estaduais para orientar professores no sentido de criar disciplinas de 
PI e de fato alavancar a cultura de patentes no país;

2. O INPI poderia emitir alguma exigência formal de submissão de uma 'declaração de confirmação de interesse', ou 
seja, que o requerente confirme por escrito que ainda há interesse no pedido submetido, isto porque muitos 
pedidos que são examinados são posteriormente arquivados ou indeferidos por falta de manifestação, e este é 
um volume considerável dos pedidos contidos no backlog.
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Henrique Uchio Tada pela ALANAC (Associação dos Laboratórios 
Farmacêuticos Nacionais) 
 

  Agente 

 Usuário 
 X  Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
henriquetada@alanac.org.br 

 

Telefone: 
(11) 5506 8522 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
Artigo 1º 
 
Alteração no 
Parágrafo único 

 
  

 
Art. 1º Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos 
requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos 
pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos, insumos 
farmacêuticos ativos (IFAs), e demais áreas relacionadas à saúde, tais 
como biotecnologia, nanotecnologia, processos químicos para a saúde 
e produtos para a saúde.  

 

  
 Excluir do Procedimento Simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico.  

 

 
  

Artigo 2º  
inclusão de 
Parágrafo 
único  

 

Art. 2º Parágrafo único. A notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado na RPI será executada em 
blocos de, no máximo, 500 pedidos de patentes por semana, e dividida 
pelos setores industriais.  

 

Possibilidade de os setores industriais executarem uma 
triagem dos pedidos de patentes de interesse para 
entrada de subsídios ao exame técnico no INPI.  
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Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

  
 Artigo 3º  
 

 Alteração no 
caput 

  
Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 dias para a 
publicação de seu deferimento.  

 

  
O aumento de prazo é necessário para que haja tempo 
hábil entre a notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado, a triagem de 
documentos de interesse e a elaboração e submissão de 
subsídio técnico ao exame destes pedidos de patentes.  
 

 

 
Artigo 6º  
 
inclusão de 
Parágrafo único  

 
Art. 6º Parágrafo único. Verificada a inexistência do cadastro de atividade 
contendo patrimônio genético brasileiro ou em caso de seu 
cancelamento, o Ibama ou o CGen comunicará o INPI para que cientifique 
o solicitante do direito para apresentar comprovante de cadastro em 
trinta dias, sob pena de anulação da patente concedida.  

Apesar de haver as ressalvas previstas na Carta-patente, o 
cadastro no SisGen é necessário para que haja a 
possibilidade de rastreabilidade do uso de patrimônio 
genético brasileiro dentro das patentes concedidas pelo 
CGEN e pelo IBAMA e para que haja a repartição justa e 
equitativa dos benefícios oriundos do desenvolvimento de 
produtos contendo patrimônio genético e/ou 
conhecimento tradicional associado.  
 

  
Comentários 
gerais 

  

A ALANAC entende que, mesmo admitidas essas ressalvas e contribuições, a proposta em consulta pública deve ser considerada como 
uma medida emergencial, não devendo ser estendida ou retomada. A volta à normalidade no processo de exame de patentes é uma 
imposição legal que deve ser respeitada. Para tanto, ao lado dessa metodologia emergencial, devem constar do documento 
normativo medidas concretas de reestruturação do INPI, nos planos financeiro (sua transformação em autarquia especial), 
organizacional (contratação de examinadores em número adequado) e patrimonial (solução definitiva do problema de sua sede).  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:
ALESSANDRA ALVES DA COSTA

 Agente

 Usuário

 Representante de órgão de classe ou associação

 Representante de instituição governamental

 Representante de órgãos de defesa do consumidor

 X Outros, especificar: Pesquisador PI 

E-mail:
alecosta@inpi.gov.br
Telefone: (21) 3037-3043

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente
Artigo da 
Minuta Proposta de Alteração Justificativa

 [NORMA] LEI Nº _____, DE _____ DE _____
DE 2017.

 Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente menores (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Da ilegalidade da norma
1. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões ao 
documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação 
por    ele    proposto.   Neste    sentido,    gostaríamos    de    destacar    que 
consideramos  que o procedimento  de deferimento de pedidos  de patente,  sem 
exame técnico, infringe diretamente o disposto nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo 
desrespeitar  ainda as  disposições dos Artigos  6º,  8º,  10,  18,  22,  24,  25 e 32 da 
mesma Lei.  Além disso,  ressalta-se,  que segundo o  Artigo  46,  é  nula  a  patente 
concedida contrariando as disposições da LPI.
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2. Primeiramente, é de grande importância destacar  que os examinadores deste 
Instituto estão sensíveis ao impacto que o backlog de pedidos de patente provoca 
em  todos  os  envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,  potenciais 
investidores, e sociedade   como   um   todo.  Neste   sentido, despendemos toda 
nossa força de trabalho para combatê-lo e para evitar que este número aumente 
ainda mais.
 
3. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os 
pedidos de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão 
restritos ou fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao 
acúmulo de exames de pedidos não iniciados ou não decididos.

4  Entretanto,  os  examinadores  deste  Instituto  não  podem  concordar  que 
problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho,  possam provocar a 
tomada de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem 
que contudo, tais medidas sejam acompanhadas de um aumento de eficiência e da 
qualidade das patentes concedidas em nosso País.

5 Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da 
sociedade   em   termos   de   análise   e   concessão   de   patentes,   sem,   contudo,
descuidarmos de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 

 
 

Dispõe sobre o procedimento simplificado 
de deferimento de pedidos de patente.
Acresce à Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,
que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, e dá outras 
providências.

Práticas  não  previstas  na  LPI  não  podem  ser  aplicadas  com  normas 
hierarquicamente menores (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios ou 
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.
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Art. 1º Art.  1º  Esta   [NORMA]  LEI  dispõe  sobre  o  
procedimento simplificado excepcional e
temporário de deferimento de pedidos de
patente com depósito até   [mês] de 2014 e
ainda pendentes de decisão. 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 (cf. Art. 
33 da LPI) e ainda pendentes de decisão. Portanto, qualquer montante de pedidos 
contabilizados  fora  desta  premissa  estará  superestimando  de  forma indevida,  o 
backlog já tão significativo. 

Do backlog

1.  Na  justificativa  da  proposta,  especificamente  com  relação  ao  montante  do 
backlog,  são  fornecidos  números  que  carecem  de  informações  de  como  foram 
levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado 
foi calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro 
exame) ou a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como, por 
exemplo,  acesso a todos os dados,  números e estatísticas do backlog seriam de 
grande  valia  para  que  a  participação  dos  interessados  ocorresse  de  maneira 
democrática  e  de  forma  equânime.  A  falta  de  amplo  acesso  às  informações 
administrativas  gera  ainda  importante  grau  de  desigualdade  na  capacidade  de 
argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.

2. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-se 
a todos os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos 
pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de 
processamento  do  escritório.  No  nosso  entendimento,  considerando  a  data  de 
agosto de 2017 (prazo final da Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de 
patentes depositados até agosto de 2014 e ainda pendentes de decisão. Portanto, 
qualquer  montante  de  pedidos  contabilizados  fora  desta  premissa  como,  por 
exemplo,  pedidos  em  sigilo  ou  que  não  solicitaram  o  exame  técnico,  estará 
superestimando de forma indevida o backlog. Isto porque tais pedidos, não podem 
ser classificados como backlog.
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3. Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre 
estão relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o 
aumento  do  número  de  pedidos  de  patentes,  a  complexidade  das  tecnologias 
envolvidas,  a  falta  de  recursos  suficientes,  conflito  de  competências 
governamentais,  sobreposição  de  legislações  estranhas  à  LPI  e  até  mesmo  os 
atrasos causados pelo próprio depositante ou por terceiros, por exemplo, subsídios 
ao exame do pedido de patente pouco fundamentados e às constantes alterações 
voluntárias nos quadros reivindicatórios.

4. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog 
encontram-se pedidos  pendentes que podem estar  aguardando ação do próprio 
depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 
36  meses  ou  uma  resposta  às  ações  do  examinador  (3  meses);  pedidos  com 
problemas  de  imagens  que  impossibilitam  o  exame;  e  aqueles  pedidos  que 
aguardam a anuência da ANVISA.

5. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje 
em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de 
referência.  De  fato,  até  mesmo  os  escritórios  de  referência  representados  por 
países com  índices de desenvolvimento muito superiores aos do Brasil enfrentam 
desafios semelhantes de combate ao backlog, indicando que esse problema não é 
exclusivo do escritório brasileiro.

6. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a 
segurança do sistema.  Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção 
significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido 
como,  por  exemplo,  cumprimento  de  exigências  legais,  apresentação  voluntária 
antes  no  início  do  exame  técnico  de  quadros  reivindicatórios  já  adaptados  à 
legislação  vigente  e  que  estejam  de  acordo  das  alterações  permitidas  não  são 
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praticadas pelos depositantes. Por este motivo, não é adequada a inclusão de tais 
números para cálculo do atraso do Instituto em sua decisão final.

7.  Logo,  antes  de  medidas  drásticas  como  a  ora  proposta,  estudos  bem 
fundamentados devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, 
então, amplamente divulgados.
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Art. 2º Art. 2º A admissão do pedido de patente no
procedimento  simplificado  excepcional  e 
temporário será  notificada  na  Revista  de 
Propriedade  Industrial  -  RPI  quando 
atendidas as seguintes condições: 

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes
1. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função 
primordial  a  verificação  do  atendimento  da  matéria  pleiteada  aos  requisitos  e 
condições   de   patenteabilidade.   Para   isso,   torna-se   necessário   que   o 
Pesquisador   realize   o   exame   do   pedido   de   patente   com   base   na   Lei   da
Propriedade   Industrial,   nas   Diretrizes   de   exame   do   INPI   e   nas   Instruções
Normativas.

2. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame 
técnico  dos  pedidos  de  patentes  nacionais  e  internacionais.  Destaca-se  aqui  a 
natureza   técnica   e   especializada   do   exame   de   um   pedido   de   patente   e a 
responsabilidade  técnica  assumida  pelo  examinador  no  desempenho  de  suas 
funções para a concessão de direitos de propriedade industrial, como determina o 
Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006.

3. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro dos 
limites do que foi  revelado e que,  de fato,  represente uma contribuição para o 
avanço  tecnológico.  Caso  contrário,  serão  concedidos  direitos  excludentes 
ilegítimos que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem 
qualquer mérito, em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio 
público, ou ainda, direitos que podem paralisar avanços futuros.

4. De   acordo   com   nossa   experiência,   observa-se   que   os   pedidos   tal   como
depositados,   em   geral,   solicitam   proteção   para   matéria   mais   ampla   que 
a
invenção  de  fato.  Há  casos  de  pedidos  com  matéria  insuficientemente  descrita 
(infringe o Artigo 24 da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas 
invenções que não compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 
da LPI);  com falta de novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI),  com falta de 
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atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI);  e,  ainda, há casos que o 
quadro  reivindicatório  não  está  de  acordo  com  o  Artigo  25  da  LPI,  e,  com  as 
Diretrizes e Instruções Normativas. 

5. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de 
matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não 
são patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI).

6. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 
(Acesso aos recursos genéticos)  ou incidem em outras proibições legais tal como, a 
Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança).

7. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra 
que   pressione   o  examinador   a  comprometer   sua  análise   criteriosa   de  cada 
pedido, pode resultar em um número infinito de concessões de patentes de mérito 
duvidoso. Tais patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que 
estimular a inovação, criando incertezas e litígios.

8. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.

Inciso I

I  -  Protocolo  do  depósito  do  pedido  de  
patente ou   do   requerimento  de   entrada  
na   fase nacional  realizado até a data da  
publicação da [NORMA];

Inciso II

II   –  Pedidos  publicados  ou  com  
requerimento de publicação antecipada até  
trinta  dias  da  data  de  publicação  desta  
[NORMA]; 

Inciso III III  -  Requerimento de exame do pedido de
patente até trinta dias da data de publicação
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desta [NORMA] LEI;

Art. 3º

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido
de   patente   no   procedimento  simplificado
excepcional e temporário inicia-se o prazo de
noventa   dias  para   a   publicação   de   seu
deferimento. 

Art. 5º

Art.  5º  O pedido de patente será  deferido,  
sem  exame  técnico,  somente  pelo  
Presidente  do INPI   tal  como publicado ou  
notificado na sua entrada na fase nacional. 

De acordo com o Art. 35 da LPI e o Art 96 (I) da Portaria Nº 11 de 27/01/2017 é de 
competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico 
dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Desta forma, atos impostos por 
esta Lei devem ser praticados pela autoridade máxima do INPI.

Art. 6º

Art.  6º  A carta-patente  será  expedida com  
ressalvas  das  proibições  desde  que 
respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279,
de 1996, bem como os arts. 5º e 6º da Lei  
nº11.105, de 2005. dos arts. 10 e 18 da Lei  
nº 9.279, de 1996.

A concessão de matéria que incide nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, bem
como nos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.105, de 2005 é vedada por Leis atualmente em 
vigor no País. A simples ressalva na carta patente conforme proposto no texto atual, 
não exclui a possibilidade de concessão de matéria vedada por Lei.

Art. 7º

Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial expedirá normas para disciplinar o  
procedimento  simplificado  excepcional  e 
temporário de  deferimento  de  pedido  de  
patente  em  trinta  dias  da  data  de  
publicação  desta Lei.
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Art. 8º Art. 8º. Esta  [NORMA] LEI entra em vigor na
data de sua publicação. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente menores   (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios 
ou mesmo, decretos), pois são meramente executórias.
Do prazo da Consulta Pública

1. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados em 
assuntos   e  temas   de  alta relevância   quando  destinados  a  um  ou  mais setores 
envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado com o seu § 
1º. O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho 
de  2017,  para  tratar  de  uma  questão  altamente  complexa  para  a  Instituição, 
buscando  resolver  o  problema  do  atraso  nos  exames  dos  pedidos  de  patentes 
depositados no INPI.

2. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União 
e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 
26 dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância,  oferecendo 
somente   um  link  para   preenchimento   de   formulário   e   envio   de sugestões. 
Consideramos  que  este  exíguo  prazo  dificulta  a  participação  efetiva  de  todos 
interessados.  No  processo  de  uma  Consulta  Pública  é  importante  que  sejam 
fornecidas  todas  facilidades  para  que  ocorra  um  maior  número  possível  de 
manifestações.  Acreditamos  que  em  um  processo  de  Consulta  Pública  legítimo 
qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena da 
futura  norma ser  contestada  por  não  ter  sido  debatida  satisfatoriamente  pelos 
interessados.

3. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada as 
proporções  e  rumos  que  esta  decisão  pode  tomar,  no  que  tange  os  aspectos 
econômicos   e   sociais   do   País.  Dado   o  prazo   exíguo   para   a   manifestação,  
conclui-se que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para 
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uma decisão já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram observadas 
as propostas que estão sendo discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo 
somente até  dia  21 de agosto,  não consideramos que a  ação apresentada pela 
Presidência  permita  a  efetiva  participação  dos  interessados,  prejudicando  o 
processo democrático. 

Conclusão

Considerações finais 

1.  Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de  ofício”  só 
apresentem resultados em médio ou longo prazo,  consideramos fortemente que 
estas  medidas  devem  ser  tomadas  antes  desta  resolução  excepcional  de 
“deferimento de ofício”. Embora tais medidas possam não trazer efeitos imediatos, 
elas  levarão  a  resultados  contínuos  e  legalmente  respaldados,  impedindo  o 
prejudicial aumento da judicialização do processo de concessão de patentes, que 
acarreta elevado custo financeiro, desmerecimento Institucional e acima de tudo, 
prejuízo à sociedade.

2. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de 
análise   dos   pedidos   aqui   depositados,   mas   que   a   qualidade   das   patentes 
concedidas por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental 
importância para o desenvolvimento econômico do nosso País.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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AMCHAM-126 

São Paulo, 31 de agosto  de 2017.     
Ao Senhor 
Luiz Otávio Pimentel 
Presidente 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
Rua São Bento, 1 - Centro 
20090-010– Rio de Janeiro, RJ 
 
Assunto: Contribuição da Amcham Brasil em resposta à Consulta Pública nº 02/2017. 
  
         Senhor Presidente,  

A Amcham-Brasil tomou conhecimento da Consulta Pública nº 02/2017, publicada no DOU de 
31/07/2017, e vem por meio desta saudar a iniciativa da criação de um procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente e se manifestar favoravelmente à norma proposta.  Para tanto,  gostaria 
de tecer as seguintes considerações.  

A propriedade industrial tem exercido um papel cada vez mais importante na geração de valor para as 
empresas, pois a inovação incorporada na criação de novos produtos e serviços costuma ser importante fonte 
de vantagem competitiva. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio da concessão de 
marcas e patentes, empenha-se em assegurar que a propriedade intelectual seja um poderoso instrumento 
para o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro. No entanto, a despeito dos esforços realizados por 
seus servidores, o número de examinadores disponíveis para efetuar o processo de análise e o número de 
pedidos depositados no Instituto, tem resultado em drástico aumento no tempo médio gasto na análise do 
INPI, o chamado Backlog, resultando num incremento significativo da fila de solicitações esperando 
atendimento, ultrapassando a marca de 10 anos de espera, momento em que muitas das tecnologias objeto 
dos processos já estão obsoletas.  

Desnecessário dizer que tal situação causa grandes problemas para os depositantes, que incluem não 
só a indústria, mas também inventores pessoa física, que amargam com a espera de obter direito de 
exclusividade sobre seus inventos.  

O Anexo 2 da presente consulta pública mostra que a evolução do problema do Backlog é alarmante: 
na melhor das hipóteses em 2029, o Backlog será de 189.312 pedidos, caso a produtividade seja elevada em 
100%. A realidade, no entanto, não demonstra possibilidades de melhora, e a perspectiva de que em 2029 se 
chegue a uma marca assustadora de 349.089 processos pendentes de exame dentro do INPI 

Nesse contexto, a Amcham entende que a medida ora proposta se mostra urgente, e gostaria de 
contribuir com algumas sugestões: 
 

1. A concessão sem nenhum exame substantivo mínimo pode comprometer a segurança jurídica 
das patentes no país de modo que se propõe que eventuais emendas submetidas durante a 
fase internacional de pedidos que tenham sido depositados segundo o Tratado de Cooperação 
em Matéria de Patentes – PCT poderiam ser consideradas na presente norma. Os processos 
poderiam ser emendados de modo a replicar nas reivindicações do pedido brasileiro aquelas 
de patente concedida estrangeira. 

2. Sugere-se que o prazo a partir da admissão do pedido no processo simplificado até publicação 
de seu deferimento seja de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que haja tempo hábil para que 
o requerente possa optar ou não pela adesão ao procedimento simplificado e apresentar 
subsídios técnicos.  



 
 

 

 
3. Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial sugere-se a expedição de normas para 

disciplinar o procedimento simplificado de deferimento de pedido e patente, para evitar o 
pagamento de múltiplas retribuições de concessão ao mesmo tempo, desnecessariamente 
onerando depositantes de múltiplos processos ou até inviabilizando o pagamento das taxas, 
no caso de inventores pessoa física. Preferencialmente o exame poderia ser realizado sem 
pagamento de taxas, tendo em visa que o INPI não realizará exame técnico das patentes.  

4. Incluir a possibilidade de revisão da patente administrativamente a fim evitar enxurrada de 
ações de nulidade, procedimento custoso e por demais oneroso  aos titulares. 

 

Um sistema de patentes que não funciona adequadamente é prejudicial para a competitividade e 
atratividade do país para investimentos estrangeiros. Por isso a Amcham se dedica a essa temárica e, no 
intuito de colaborar,  tem apontado para o problema em suas quatro edições do Relatórios de Avaliação do 
INPI, que apresentam um panorama sobre a atuação do Instituto, na percepção de seus associados. Nesse 
sentido, continuem contando conosco. 

 
A Amcham, entidade brasileira estabelecida em 1919, sem fins lucrativos, é a maior associação 

binacional da América Latina e a maior Câmara de Comércio fora dos Estados Unidos. Reúne mais de 5000 
empresas associadas, sendo 85% nacionais e 15% multinacionais. Sua missão é servir seus associados 
influenciando construtivamente políticas públicas no Brasil e nos Estados Unidos, promovendo o comércio, o 
investimento e a cidadania empresarial. 
 
 

Aproveitamos a ocasião para reiterar nossos votos de alta estima e apreço. 
 

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 
 
Respeitosamente,  
 

 
Deborah Vieitas 

CEO 
Amcham Brasil 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) 

       Agente 
      Usuário 
 Representante de órgão de classe ou associação 
      Representante de instituição governamental 
      Representante de órgãos de defesa do consumidor 
      Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
santanna@andef.com.br  

 

Telefone: 
(11) 3087-5030 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 Art. 3º 

Introdução do parágrafo 1º: “Dentro do prazo de noventa dias a partir 
da publicação da admissão no procedimento simplificado, o 
requerente poderá apresentar emendas voluntárias, desde que estas 
se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” 

Pedidos de patente são geralmente depositados em uma 
etapa inicial da pesquisa e desenvolvimento. Com a 
possibilidade de emenda do pedido antes do 
deferimento, o requerente será capaz de prover uma 
melhor definição e/ou esclarecimentos da matéria para a 
qual a proteção é desejada. 

Art. 3º 
  

Introdução do parágrafo 2º: “No caso de pedidos PCT, tanto aqueles 
derivando de escritórios de patente estrangeiros e organizações 
internacionais, como aqueles originalmente depositados no Brasil, 
tendo uma patente concedida correspondente que tenha sido 
examinada substantivamente no exterior, o deferimento mencionado 
no caput deste Artigo só ocorrerá se e quando o requerente submeter 
uma cópia da referida patente concedida correspondente e emendas 
para conformar as reivindicações do pedido brasileiro com aquelas da 
patente concedida estrangeira. 

Embora nós reconheçamos que o “backlog” é uma 
questão séria no Brasil, acreditamos que a concessão 
sem nenhum exame substantivo mínimo pode 
comprometer a segurança jurídica das patentes no país. 
No caso de pedidos PCT, este problema pode ser 
endereçado pela concessão da patente brasileira 
exatamente como uma patente correspondente que 
tenha sido examinada substantivamente no exterior.  

mailto:santanna@andef.com.br
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 Art. 3º 
  

Introdução do parágrafo 3º: “No caso referido no parágrafo 2º acima,  
o requerente deverá, dentro do prazo de noventa dias mencionado no 
caput deste Artigo, submeter uma cópia da referida patente 
concedida estrangeira correspondente e emendas ou um 
requerimento para manter o pedido pendente até que a patente 
estrangeira seja concedido. 

Para pedidos de patente recentemente depositados, 
pode ser impossível ter uma patente estrangeira 
concedida dentro do prazo de noventa dias estabelecido 
no caput do Art. 3. Portanto, de forma a não excluir estes 
pedidos de patente do procedimento simplificado, nossa 
sugestão é de mantê-los pendentes até que uma patente 
estrangeira seja concedida. 

Art. 3º 

Introdução do parágrafo 4º: “Os escritórios de patente estrangeiros 
que tenham efetuado o exame substantivo mencionado no parágrafo 
2º acima deverão ser aqueles localizados nos Estados Unidos da 
America, Europa e Japão. 

O USPTO, EPO e JPO são internacionalmente 
reconhecidos como reconhecendo escritórios que 
efetuam um exame substantivo robusto, havendo 
cooperações de PPH já assinadas ou em negociação entre 
estes escritórios e o INPI. 

  
 Art. 5º 

Emenda para dispor o seguinte: “O pedido de patente será deferido 
tal como publicado, emendado conforme o Artigo 3º, parágrafo 1º, ou 
conformados com uma patente correspondente estrangeira segundo 
o Artigo 3º, parágrafos 2º e 3º. 

Esta emenda é necessária para refletir as propostas 
submetidas em relação ao Artigo 3º acima. 

 Art. 7º 
  

Emenda para dispor o seguinte: “O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial expedirá normas para disciplinar o procedimento 
simplificado de deferimento de pedido e patente, inclusive normas 
para evitar o pagamento de múltiplas retribuições de concessão ao 
mesmo tempo ou dentro de um período relativamente curto por 
requerentes tendo mais que 50 pedidos admitidos no procedimento 
simplificado.”  

O ônus de pagar múltiplas retribuições de concessão para 
requerentes tendo um portfólio grande será 
excessivamente alto se o pagamento da retribuição de 
concessão para todos os pedidos de patente for feito ao 
mesmo tempo ou dentro de um período curto de tempo. 

Art. 8º 
Emenda para dispor o seguinte: “Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.” 

É reconhecido que um Decreto não pode estabelecer 
regras que estejam em descompasso com uma Lei 
(hierarquia de leis). Neste caso, o procedimento 
simplificado proposto conflita com o procedimento de 
exame e concessão regulares como dispostos na Lei 
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9.279/96. Assim, somente outra Lei federal poderia criar 
um procedimento paralelo, ainda que temporário. 

Novo Artigo 

“Art. xx. O titular da patente poderá requerer o exame substantivo da 
patente concedida segundo o procedimento simplificado disposto 
nesta norma a qualquer tempo durante a vigência da patente.  
Parágrafo único. Emendas às reivindicações serão aceitas quando o 
exame for requerido após o pedido de patente, de forma a cumprir 
com as exigências técnicas feitas pelo Examinador ou a responder 
satisfatoriamente um parecer de não patenteabilidade da invenção. 

Com a possibilidade de os titulares de patentes requerer 
o exame substantivo após a concessão da patente, 
espera-se que um número menor de ações judiciais de 
nulidade sejam ajuizadas perante o Judiciário, caso o 
titular da patente tenha que tomar medidas contra 
potenciais infratores.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: André Ricardo de Lima Damasio   Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Professor Assistente da UNICAMP 
____________________ 

e-mail: adamasio@unicamp.br  

Telefone:019 98821-5915 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
 
Ao presidente do INPI, 
 
Cientes do problema enfrentado pelo INPI com o backlog de patentes, enaltecem-se os esforços da instituição na busca por soluções que tornem 
o sistema mais eficaz e confiável. No entanto, com relação à consulta pública nº 2 de 2017, que “dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente”, faz-se necessário pontuar alguns itens que merecem atenção caso a norma proposta entre em vigor com 
seu teor atual. 
Frente ao artigo 2° da minuta, existe o risco de que muitos pedidos sejam concedidos sem que cumpram com os requisitos de patenteabilidade, o 
que tornaria díspar o tratamento das patentes compreendidas no backlog com relação às que serão depositadas após a data de publicação da 
norma. 
Outra possível consequência é o fato de que, sem um exame criterioso dos documentos, dois ou mais pedidos de patente que reivindiquem o 
mesmo objeto poderão ser concedidos, criando um cenário de insegurança jurídica para os seus titulares. Em caso de múltiplas concessões sobre 
um mesmo objeto, a determinação de infratores e detentores dos direitos será alvo de disputas judiciais. Além disso, pedidos com reivindicações 
sem clareza quanto ao escopo de proteção poderão ser deferidas, tornando insegura a determinação dos limites da liberdade para operar com 
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uma dada tecnologia. Em suma, estaria sendo resolvido um problema atual que estaria gerando um problema futuro, maior e mais dispendioso. 
A concessão automática de patentes pode, ainda, afetar a economia do país, tendo em vista que a grande maioria dos pedidos depositados no 
INPI provém de não residentes. É grande a possibilidade de que o Brasil passe a depender quase exclusivamente de tecnologias concedidas a 
titulares estrangeiros, o que reduz a força e o potencial de inovação da indústria nacional e coloca o país à mercê dos anseios dos detentores de 
patentes que, se examinadas com maior profundidade, poderiam vir a ser indeferidas parcial ou integralmente.  
Neste sentido, como alternativa à norma proposta e para contornar possíveis efeitos indesejados do procedimento simplificado, sugere-se que 
sejam consideradas as opiniões escritas dos pedidos que entrem em fase nacional no Brasil a partir do PCT nos moldes da Resolução 193/2017, do 
INPI, revogada em 22 de junho de 2017. Desta maneira, a análise de patenteabilidade preliminar executada por autoridades internacionais de 
busca – dentre elas, o próprio INPI - permitiria que apenas reivindicações dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial viessem 
a ser concedidas, minimizando os possíveis problemas acima elencados. 
  
  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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POSICIONAMENTO ANPEI SOBRE CONSULTA 

PÚBLICA DO INPI 

 
Tendo em vista a consulta pública nº 02/2017, realizada pela Presidência do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – INPI (http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta.pdf), cuja norma dispõe 
sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente, visando 
solucionar o   backlog existente, e considerando os impactos que as medidas 
propostas no referido documento poderão trazer ao sistema de propriedade 
intelectual brasileiro, a ANPEI vem manifestar seu posicionamento, com o objetivo de 
contribuir para o encaminhamento de soluções alternativas, que não comprometam 
a segurança jurídica das medidas. 
 
Preliminarmente, é preciso deixar claro que os procedimentos propostos trazem 

grande preocupação aos associados da ANPEI, uma vez que os mesmos têm potencial 

para criar uma desvantagem competitiva para a indústria brasileira e, ainda, poderá 

dar a impressão negativa da competência do sistema brasileiro de patentes, do nosso 

sistema legal e também de confiança do governo brasileiro. Se aprovadas as diretrizes 

propostas, o Governo e o INPI, em particular, estarão respaldando a prática de abusos 

de ordem econômica, na medida em que poderão ser concedidas patentes sem 

qualquer análise com relação aos critérios, que, segundo o TRIPS e toda a legislação 

internacional da qual o Brasil é signatário, devem pautar os direitos exclusivos dos 

requerentes.   

Ao conceder patentes irrestritamente, sem análise de mérito, a proposta compromete 

a liberdade de exploração comercial de tecnologias, ensejando a insegurança jurídica 

aos titulares das patentes. Além disso, a concessão automática de patentes fere o 

princípio da isonomia, uma vez que o tratamento dado aos titulares será desigual, pois 

os pedidos que estão aguardando serão preteridos frente aos novos, que podem, 

inclusive, ser concedidos, infringindo assim os direitos de anterioridade dos pedidos 

mais antigos. 

Por outro lado, o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente 

proposto pelo INPI poderá inflar o sistema judiciário com os inúmeros processos que 

serão gerados a partir das patentes indevidamente concedidas, além de causar uma 

sobrecarga do setor de recursos administrativos do próprio INPI, pois essas patentes 

concedidas poderão ser questionadas por terceiros prejudicados, gerando inúmeros 

processos de nulidade. Ou seja, em vez de beneficiar o atual sistema de patentes, as 

medidas propostas estarão apenas transferindo o problema para outras instâncias 

administrativas do próprio INPI, para os requerentes das proteções industriais e para 

o Judiciário. 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta.pdf
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Entretanto, torna-se imperioso reconhecer que o acúmulo de pedidos de patentes 
(backlog) chegou a uma proporção insustentável frente à capacidade de exame e 
resposta do INPI. Mas questiona-se até que ponto o procedimento simplificado irá 
solucionar o principal problema do órgão, que reside, fundamentalmente, nas 
precárias condições de infra-estrutura técnica e carência de recursos humanos em 
número suficiente para atender à volumosa demanda. 

Por isso, a ANPEI manifesta seu total e irrestrito apoio no sentido da valorização e 
promoção de melhorias no INPI, condição essa indispensável a qualquer medida que 
se implemente no sentido de tornar mais eficiente o sistema de proteção da 
propriedade industrial. Para isso, é fundamental obter do Governo Federal um 
compromisso para dotar o INPI de uma infra-estrutura compatível com os institutos 
congêneres internacionais, seja em termos de recursos financeiros, de contratação de 
recursos humanos (examinadores, analistas/suportes de TI, técnicos de nível médio, 
substituição de servidores que estão se aposentando), e de recursos técnicos, como 
computadores, servidores, aumento de banda de rede, aquisição de VMware, 
switches e outros componentes, ferramentas fundamentais para que os profissionais 
desempenhem com mais eficácia e eficiência seu trabalho.  

Qualquer medida excepcional para solucionar o backlog será inócua, se problemas 
históricos do INPI não forem saneados, como por exemplo, sua autonomia financeira 
com adequada carreira de estado. Embora o INPI tenha uma arrecadação 
superavitária, tem havido por parte do Governo Federal, um limite de repasse de 
verbas para o desenvolvimento de suas atividades. Para 2017, por exemplo, a dotação 
estabelecida é de apenas 20% das projeções de receitas, insuficiente para atender às 
despesas básicas de pessoal e de custeio. Essas constantes limitações orçamentárias 
impedem o planejamento estruturado e de longo prazo. Por isso, o 
descontingenciamento de recursos e a ampliação do orçamento do INPI é uma medida 
indispensável para a melhoria do órgão. 

A dificuldade financeira também se reflete na disponibilidade do espaço físico.  Nos 
últimos anos, as constantes mudanças entre prédios e a busca contínua de recursos 
para manutenção do aluguel (depois de a ocupação do Edifício À Noite, na Praça Mauá 
ter se tornado inviável), também é responsável pela ineficiência, na medida em que 
causa insegurança nos servidores que anseiam por soluções permanentes.  

Na área de recursos humanos, a contratação de novos servidores é uma condição 
indispensável para aumentar a eficácia do sistema. Comparados com escritórios 
congêneres internacionais, os examinadores técnicos do INPI têm a seu encargo cerca 
de 5 a 6 vezes mais processos que seus colegas de países estrangeiros, o que implica 
na ineficiência do processo. Nesse sentido, é necessário também rever a carreira dos 
servidores, que deve estar adequada ao desempenho de suas funções, e prever 
mecanismos claros e robustos de progressão funcional e correspondente sistema de 
recompensa.  
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Finalmente, a ANPEI reconhece a importância de serem adotadas medidas para 
encaminhar uma solução ao problema, que tanto prejuízo tem causado ao país. Para 
isso se coloca à disposição para dialogar e, em conjunto com os demais segmentos da 
sociedade, buscar uma alternativa que atenue os riscos das medidas e garanta a 
segurança jurídica do sistema. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira 
Presidente 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
ANPEI 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: anpei@anpei.org.br  

Telefone: 
(11) 3842-3533 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

  

Entendemos que este procedimento tem potencial para 

criar uma desvantagem competitiva para a industrial 

brasileira e ainda poderá dar impressão negativa na 

competência dos sistema brasileiro de patentes do nosso 

sistema legal e também da confiança do governo 

brasileiro. 

 

A associação representa empresas de diversos setores 

econômicos, e conhecendo os esforços e ações que estão 

sendo feitos pelo INPI, com apoio do MDIC, para 

solucionar seus problemas quanto ao estoque de patentes, 

deixa bem claro que o apoio está dado com ressalvas e 

que são necessárias substanciais alterações no 

procedimento de modo a que sejam reduzidas as 

incertezas, inseguranças jurídicas e o impacto negativo 
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que ele criará no ambiente de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação do país. 

 

 

Art. 2º 

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista da Propriedade Industrial – RPI 
quando atendidas as seguintes condições:  
I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 
de entrada em fase nacional realizado até a publicação da [NORMA] 
31 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da 
data de publicação desta [NORMA]. 
 
 Parágrafo único: O pedido de patente que tiver requerimento de 
exame dentro do período de até 30 dias da data de publicação da 
[NORMA] será isento de pagamento da taxa oficial. 

O item I do art. 2 da proposta de Norma dispõe que serão 
admitidos os pedidos de patentes depositados ou com 
requerimento de entrada na fase nacional até a data de 
publicação da [NORMA]. 
Esta proposta se dá justamente por entendermos que o 
backlog (estoque de patentes) não se aplica a pedidos de 
patentes que : (i) estão em período de sigilo ou  
(ii) estão dentro dos prazos dos Capítulos do PCT que 
determinam os prazos para a confirmação da fase 
nacional.   
Ainda, entendemos que esta proposta evitaria uma 
“corrida” para depósitos de patentes com baixa 
qualidade, mal formuladas e oportunistas.  
 
O item III do art. 2 dispõe que a serão admitidos os 
pedidos de patentes com requerimento de exame do 
pedido de patente até trinta dias da data de publicação 
da {NORMA] e, desde que não será realizado exame de 
mérito/substantivo, seja definida a isenção do 
pagamento da taxa de requerimento de exame.   
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 Art. 3º 
 
  

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa cento oitenta 
dias para a publicação de seu deferimento 
  

 Na forma atual, há três eventos com o mesmo prazo: 
(a) Apresentação de subsídios técnicos; 
(b) Solicitação de exclusão do procedimento 

simplificado; e  
(c) Publicação o deferimento. 

Estes prazos são de 90 dias contados a partir da data da 
publicação da admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado e, devemos considerar que 
dois eventos podem ocorrer em data próxima ou ainda 
na mesma data da publicação do deferimento, a 
determinação do mesmo prazo de 90 dias para a 
publicação do deferimento não é o mais indicado. 
 Portanto nossa sugestão é de que o prazo para a 
publicação do Deferimento da patente, seja de 180 dias 
contados a partir da publicação da admissão do pedido, 
de modo que tenha o INPI tempo para verificar com 
cautela a apresentação de subsídios e/ou solicitação de 
exclusão programa e, se for o caso, se preparar 
adequadamente para a publicação do Deferimento.  

  
 Art. 4º 

 O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo 
do Art. 3º de 120 dias da data de publicação admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado será excluído do procedimento 
simplificado. 
 
Parágrafo único – O pedido de patente será excluído do procedimento 
simplificado por solicitação do próprio requerente no prazo do Art. 3º 
de 120 dias a contar da admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado. 

Considerando que um elevado número de documentos 
de patentes será publicado em uma mesma data e, ou  
tecnologias do mesmo segmento serão publicadas em 
uma mesma data,  para os titulares o prazo de 90 dias 
para a apresentação de subsídios técnicos não é 
compatível com o prazo que é preciso para a avaliação 
correta de cada  tecnologia envolvida, o levantamento de 
informações e preparação de argumentos e,  assim a 
sugestão é de que o prazo para apresentação de 
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subsídios por terceiros é de 120 dias da data de 
publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado. 
 
Desde que o parágrafo único do Art. 4º dispõe que o 
pedido de patente poderá ser excluído por solicitação do 
próprio requerente no prazo de 90 dias e a avaliação do 
portfólio de patentes e as estratégias de negócio 
relacionadas com este portfólio pelos depositantes 
torna-se necessária e de modo que  tenham tempo hábil 
para cumprir com o procedimento de exclusão daqueles 
que devem ter seu exame realizado de acordo com os 
requisitos da LPI 9279, nossa proposta é de que este 
prazo seja de 120 dias da tata de publicação da admissão 
do pedido de patente.  
 
Ressalta-se inclusive que este procedimento deve estar 
bastante definido quando no momento da Publicação da 
Norma (Formulário de requisição de exclusão, isenção de 
taxa etc.).  

  
 Art. 5º 

 Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 
notificado na sua entrada na fase nacional, incluindo emendas 
voluntárias que tenham sido apresentadas antes do requerimento de 
exame técnico do pedido de patente 

Tendo em vista que não fica claro se emendas 
apresentadas durante a fase internacional do PCT, ou 
ainda, emendas voluntárias apresentadas até o 
requerimento do exame, possam ser aceitas, sugerimos 
seja incluído neste artigo que serão consideradas as 
emendas voluntárias eventualmente apresentadas antes 
do requerimento do exame.  
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Inclusão  

Art. .. O titular da patente, a qualquer tempo da vigência da patente 
concedida conforme procedimento simplificado, pode requerer 
exame substantivo, desde que ainda não tenha sido instaurado 
processo administrativo de nulidade. 
 Parágrafo único - Ao requerer o exame o titular poderá efetuar 
alterações nas reivindicações, desde que sejam fundamentadas no 
relatório descritivo.  

À NORMA, sugerimos que seja estabelecido um 
procedimento para que seja permitido ao titular da 
patente concedida requerer um exame substantivo, de 
modo que o titular tenha uma maior segurança quando e 
se necessário agir contra terceiro potencial infrator. 
 
Assim, o exame se torna crucial para evitar notificações 
ou decisões judiciais baseadas em patentes inválidas, que 
não atendam aos requisitos de patenteabilidade. 
 
O exame de mérito também é importante para avaliação 
e concretização de possíveis licenças para exploração de 
patentes.  

 Art. 8º  
  

 ESTA [NORMA} entra em vigor na data de sua publicação no prazo de 
60 dias da data de sua publicação. 

Um maior prazo para entrada em vigor desta NORMA se 
faz necessário devido a quantidade de providências que 
deverão ser tomadas pelos usuários para cumprimento 
das determinações aqui instauradas. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Bayer S.A.  

       Agente 
 Usuário 

Representante de órgão de classe ou associação 
      Representante de instituição governamental 
      Representante de órgãos de defesa do consumidor 
      Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
edson.souza@bayer.com  

 

Telefone: 
(11) 5694-4069 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 Art. 3 

Introdução do parágrafo 1º: “Dentro do prazo de noventa dias a partir 
da publicação da admissão no procedimento simplificado, o 
requerente poderá apresentar emendas voluntárias, desde que estas 
se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” 

Pedidos de patente são geralmente depositados em uma 
etapa inicial da pesquisa e desenvolvimento. Com a 
possibilidade de emenda do pedido antes do 
deferimento, o requerente será capaz de prover uma 
melhor definição e/ou esclarecimentos da matéria para a 
qual a proteção é desejada. 

Art. 3 
  

Introdução do parágrafo 2º: “No caso de pedidos PCT, tanto aqueles 
derivando de escritórios de patente estrangeiros e organizações 
internacionais, como aqueles originalmente depositados no Brasil, 
tendo uma patente concedida correspondente que tenha sido 
examinada substantivamente no exterior, o deferimento mencionado 
no caput deste Artigo só ocorrerá se e quando o requerente submeter 
uma cópia da referida patente concedida correspondente e emendas 
para conformar as reivindicações do pedido brasileiro com aquelas da 
patente concedida estrangeira.” 

Embora reconheçamos que o “backlog” é uma questão 
séria no Brasil, acreditamos que a concessão sem 
nenhum exame substantivo mínimo pode comprometer 
a segurança jurídica das patentes no país. No caso de 
pedidos PCT, este problema pode ser endereçado pela 
concessão da patente brasileira exatamente como uma 
patente correspondente que tenha sido examinada 
substantivamente no exterior.  

mailto:edson.souza@bayer.com
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 Art. 3 
  

Introdução do parágrafo 3º: “No caso referido no parágrafo 2º acima,  
o requerente deverá, dentro do prazo de noventa dias mencionado no 
caput deste Artigo, submeter uma cópia da referida patente 
concedida estrangeira correspondente e emendas ou um 
requerimento para manter o pedido pendente até que a patente 
estrangeira seja concedido.” 

Para pedidos de patente recentemente depositados, 
pode ser impossível ter uma patente estrangeira 
concedida dentro do prazo de noventa dias estabelecido 
no caput do Art. 3. Portanto, de forma a não excluir estes 
pedidos de patente do procedimento simplificado, nossa 
sugestão é de mantê-los pendentes até que uma patente 
estrangeira seja concedida. 

Art. 3 Introdução do parágrafo 4º: “Os escritórios de patente estrangeiros 
que tenham efetuado exame substantivo mencionado no parágrafo 2º 
acima deverão ser aqueles localizados nos Estados Unidos da América, 
Europa e Japão.” 

O USPTO, EPO e JPO são internacionalmente 
reconhecidos como reconhecendo escritórios que 
efetuam um exame substantivo robusto, havendo 
cooperações de PPH já assinadas ou em negociação entre 
estes escritórios e o INPI. 

  
 Art. 5 

Emenda para dispor o seguinte: “O pedido de patente será deferido 
tal como publicado, emendado conforme o Artigo 3, parágrafo 1º, ou 
conformados com uma patente correspondente estrangeira segundo 
o Artigo 3, parágrafos 2º e 3º.” 

Esta emenda é necessária para refletir as propostas 
submetidas em relação ao Artigo 3 acima. 

 Art. 7 
  

Emenda para dispor o seguinte: “O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial expedirá normas para disciplinar o procedimento 
simplificado de deferimento de pedido e patente, inclusive normas 
para evitar o pagamento de múltiplas retribuições de concessão ao 
mesmo tempo ou dentro de um período relativamente curto por 
requerentes tendo mais que 50 pedidos admitidos no procedimento 
simplificado.”  

 O ônus de pagar múltiplas retribuições de concessão 
para requerentes tendo um portfólio grande será 
excessivamente alto se o pagamento da retribuição de 
concessão para todos os pedidos de patente for feito ao 
mesmo tempo ou dentro de um período curto de tempo. 

Art. 8 
Emenda para dispor o seguinte: “Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.” 

É reconhecido que um Decreto não pode estabelecer 
regras que estejam em descompasso com uma Lei 
(hierarquia de leis). Neste caso, o procedimento 
simplificado proposto conflita com o procedimento de 
exame e concessão regulares como dispostos na Lei 
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9.279/96. Assim, somente outra Lei federal poderia criar 
um procedimento paralelo, ainda que temporário. 

Novo Artigo 

“Art. xx. O titular da patente poderá requerer o exame substantivo da 
patente concedida segundo o procedimento simplificado disposto 
nesta norma a qualquer tempo durante a vigência da patente.  
Parágrafo único: Emendas às reivindicações serão aceitas quando o 
exame for requerido após o pedido de patente, de forma a cumprir 
com as exigências técnicas feitas pelo Examinador ou a responder 
satisfatoriamente um parecer de não patenteabilidade da invenção.” 

Com a possibilidade de os titulares de patentes requerer 
o exame substantivo após a concessão da patente, 
espera-se que um número menor de ações judiciais de 
nulidade sejam ajuizadas perante o Judiciário, caso o 
titular da patente tenha que tomar medidas contra 
potenciais infratores.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Felipe Augusto Canto Bonfim 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
 X   Outros, especificar: Advogado 

e-mail: 
felipe@casilloadvogados.com.br 

 

Telefone: 
41 3310 6800 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

1º 
  

O INPI não deveria levar adiante a proposta de deferimento 
automático de pedidos de patente. 

Será concedido um título que confere exclusividade na 
exploração de algo cuja patenteabilidade sequer foi 
examinada, pondo em risco a livre concorrência e 
sobrecarregando ainda mais o Judiciário. As 
consequências para o mercado e para a economia serão 
desastrosas, e o INPI poderá sofrer prejuízos muito 
maiores em eventuais condenações indenizatórias 
decorrentes do descumprimento do seu dever legal de 
apenas conceder privilégios a quem efetivamente tem 
direito. Há outras soluções de caráter temporário que 
podem ser implementadas. 

7º 
  

O INPI deveria disciplinar desde já o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente, sem delegar para outras normas.  

O objetivo da norma proposta é justamente dispor sobre 
o procedimento. Esta consulta pública não atinge toda a 
sua finalidade se todos os detalhes não são discutidos. 
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 8º 

O INPI deveria estabelecer um prazo para publicação dos pedidos 
admitidos ao procedimento simplificado. 

Uma ação dessa magnitude, discutida com a sociedade, 
deve ter uma data de operação efetiva amplamente 
conhecida, para que ninguém seja surpreendido.  

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS 
 

  Agente 

 Usuário 

 X Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: comissoesespeciais@oabrs.org.br  

Telefone: (51) 32871800 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 2º Manutenção na íntegra 
Um procedimento simplificado é benéfico, desde que 
realizado um exame prévio à decisão de 
deferimento/indeferimento. 

 
 Art. 3º 

Alteração parcial: 
Redação original: Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa 
dias para a publicação de seu deferimento. 
Sugestão de redação: Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa 
dias para os interessados apresentarem subsídios baseados em 
anterioridades nacionais ou internacionais. 

 A Autarquia Federal não pode se eximir de realizar o 
exame prévio à decisão sobre a concessão da patente em 
um sistema atributivo (brasileiro) com previsão legal 
expressa de exame prévio. O que pode sim a Autarquia, 
em situação excepcional, é simplificar o exame 
possibilitando a juntada de anterioridades e de 
justificativas para facilitar o exame, podendo o 
examinador adota-las ou não, assim como podendo o 
examinador, nos casos de fases nacionais de patentes 
estrangeiras, aproveitar os exames feitos no exterior para 
facilitar o exame brasileiro. 

mailto:comissoesespeciais@oabrs.org.br
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Art. 4º  

 Alteração parcial: 
Redação original: Art. 4º O pedido que recebeu subsídio 
fundamentado por terceiros no prazo do art. 3º desta norma ou em 
data anterior à publicação de admissão será excluído do procedimento 
simplificado. 
Sugestão de redação: Art. 4º O pedido que recebeu subsídio 
fundamentado por terceiros no prazo do art. 3º desta norma ou em 
data anterior à publicação de admissão será incluído no procedimento 
simplificado. 

 O objetivo do procedimento simplificado fica legalmente 
compreendido como um procedimento de exame 
prioritário quando houver manifestação do titular ou de 
terceiros, de modo que serão priorizados realmente os 
pedidos de patentes nos quais haja interesse no seu 
julgamento. O exame terá que obedecer o previsto na LPI 
no sentido de haver exame prévio, mesmo que 
simplificado (aproveitando subsídios ou exames em 
outros países). 

  
 Art. 5º 

 Alteração parcial: 
Redação original: Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como 
publicado ou notificado na sua entrada na fase nacional. 
Sugestão de redação: Art. 5º O pedido de patente será examinado de 
forma simplificada com base nas anterioridades apresentadas nos 
subsídios e/ou com base nos relatórios de buscas/exames realizados 
oficialmente no exterior. 

 Não há possibilidade legal, mesmo com a aquiescência 
do titular da patente, que haja deferimento de um 
pedido de patente sem a realização de exame prévio à 
concessão. Frise-se que o sistema de patentes é funcional 
e a concessão de patentes sem exame gera não apenas a 
fragilização de todo o sistema, como também uma boa 
parcela de inserção indevida (e até possibilitando 
múltiplos titulares) no domínio privado de tecnologias 
que não seriam privilegiáveis caso o exame fosse 
realizado sobre novidade, atividade inventiva e 
suficiência descritiva. Portanto, simplificar o exame é 
possível e constitucionalmente desejável para os 
(des)casos existentes decorrentes de gestões anteriores 
do INPI e MDIC, desde que haja exame, ou seja, exame 
simplificado não pode prescindir justamente de um 

exame, conforme sugestão de redação dos arts. 3º, 4º e 
5º. 

  
 Art. 6º 

 Alteração parcial: 
Redação original: Art. 6º A carta-patente será expedida com ressalvas 

 Ver justificativas acima. 
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das proibições dos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996. 
Sugestão de alteração: Art. 6º Os exames simplificados de novidade, 
atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva serão 
realizados nos termos dos artigos precedentes e, uma vez preenchidos 
estes requisitos e os previstos nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 
1996, a carta-patente será expedida. 

  
  

    

 

Nestes termos, a Comissão Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Rio Grande do Sul, 
após reunião específica dos seus membros, coloca-se à disposição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para auxiliar na 
solução sustentável do backlog, enviando seus votos de elevada estima e admiração pela inquietude e busca constante do INPI de soluções 
para uma melhor prestação dos serviços públicos essenciais para o nosso país e para os quais são exigidas taxas federais como contraprestação 
de tais serviços. 

De Porto Alegre/RS para Rio de Janeiro/RJ, 18 de agosto de 2017. 

 
Gustavo Bahuschewsky Correa                                                          Milton Lucídio Leão Barcellos 
   Presidente da CEPI/OABRS                                                                                  Relator 

 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Artur Schaal 
CNH Industrial 

  Agente 
 X   Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
artur.schaal@cnhind.com 

 

Telefone: 
+55 15 99833-8093 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 Art. 2º 

Art. 2º A admissão do pedido de patente, feita a requerimento do 

Depositante, no procedimento simplificado será notificada na Revista 

de Propriedade Industrial - RPI quando atendidas as seguintes 

condições: 

 A participação no programa deveria ser a requerimento 

do Depositante, e não automática, para que o Depositante 

tenha tempo de rever seu portfólio e verificar quais são os 

casos que tem relevância para o programa. Caso 

permaneça a participação automática, deve ser concedido 

prazo para o Depositante apresente requerimento para não 

participar. 

 
 Art. 3º 

 Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa  cento e oitenta 

dias para a publicação de seu deferimento. 

 O prazo de 90 dias pode ser muito curto, principalmente 
tendo-se em vista empresas, como a nossa, com um 
portfólio muito grande – da ordem de 750 pedidos de 
patente. Será necessário revisar todos os pedidos de 
patente para verificar aqueles em que faz sentido 
participar, ou não, do programa.  

mailto:artur.schaal@cnhind.com
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 Art. 5º 

 Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 

notificado na sua entrada na fase nacional ou de acordo com emendas 

apresentadas pelo Depositante. 

 A grande maioria dos pedidos de patente depositados 
por nós sofrem restrições em seu quadro reivindicatório 
durante o exame, seja nos Estados Unidos, seja na 
Europa. Essas emendas e restrições do quadro 
reivindicatório somente são propostas e alinhadas com 
as emendas/restrições dos pedidos estrangeiros, quando 
o exame no Brasil é iniciado, ou seja, depois da primeira 
exigência.  
É imprescindível das aos Depositantes a possibilidade de 
se emendar o pedido de patente, para alinhar com as 
patentes correspondentes já concedidas, por exemplo, 
do contrário estaria a se conceder reivindicações 
potencialmente nulas em posterior discussão. 

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


Brasília, 31 de agosto de 2017. 

Ao Senhor 

Luiz Otávio Pimentel 

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

Senhor Presidente, 

A situação do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) é inaceitável. A 

demora na análise de pedidos de patentes, que pode superar 14 anos, inconstitucional 

por não respeitar a razoável duração do processo, é danosa para os empresários, 

para a concorrência, para o poder público, e para toda a sociedade.  

Os recentes, e insuficientes, avanços – ganhos de produtividade, desburocratização 

de processos e contratação de novos servidores – demonstraram que a solução para 

a redução do estoque de pedidos requer medidas extremas.  

Cientes disso, as entidades que subscrevem esta manifestação declaram seu apoio à 

proposta de procedimento simplificado de deferimento, objeto da consulta pública nº 2, 

de 27 de julho de 2017, em caráter excepcionalíssimo. Ressalvando que o texto 

proposto necessita de algumas modificações e ajustes. 

O apoio à proposta está inteiramente subordinado à contínua implementação de 

medidas para aumentar a eficiência do INPI, fundamental para evitar que a situação 

de acúmulo de pedidos volte a ocorrer no futuro.  

Precisamos aproveitar essa oportunidade de colocar um fim na longa espera por 

análises de pedidos de patente, prejudicial à inovação, à atração de investimentos e à 

imagem do país no exterior. 

O apoio das entidades abaixo identificadas não substitui sugestões e comentários 

sobre modificações específicas ao texto da proposta, que serão apresentados 

separadamente pelas referidas entidades em suas respostas individuais à esta 

consulta pública. 

Atenciosamente, 

Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI 

Câmara de Comércio Internacional – ICC Brasil 



Brasília, 31 de agosto de 2017. 

Ao Senhor 

Luiz Otávio Pimentel 

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

Senhor Presidente, 

A situação do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) é inaceitável. A 

demora na análise de pedidos de patentes, que pode superar 14 anos, inconstitucional 

por não respeitar a razoável duração do processo, é danosa para os empresários, 

para a concorrência, para o poder público, e para toda a sociedade.  

Os recentes, e insuficientes, avanços – ganhos de produtividade, desburocratização 

de processos e contratação de novos servidores – demonstraram que a solução para 

a redução do estoque de pedidos requer medidas extremas.  

Cientes disso, as entidades que subscrevem esta manifestação declaram seu apoio à 

proposta de procedimento simplificado de deferimento, objeto da consulta pública nº 2, 

de 27 de julho de 2017, em caráter excepcionalíssimo. Ressalvando que o texto 

proposto necessita de algumas modificações e ajustes. 

O apoio à proposta está inteiramente subordinado à contínua implementação de 

medidas para aumentar a eficiência do INPI, fundamental para evitar que a situação 

de acúmulo de pedidos volte a ocorrer no futuro.  

Precisamos aproveitar essa oportunidade de colocar um fim na longa espera por 

análises de pedidos de patente, prejudicial à inovação, à atração de investimentos e à 

imagem do país no exterior. 

O apoio das entidades abaixo identificadas não substitui sugestões e comentários 

sobre modificações específicas ao texto da proposta, que serão apresentados 

separadamente pelas referidas entidades em suas respostas individuais à esta 

consulta pública. 

Atenciosamente, 

Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI 

Câmara de Comércio Internacional – ICC Brasil 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
 X   Outros, especificar: Empresa 

e-mail: Simone Soares Rosatto (Coordenadora Patentes)  

Telefone: (19) 3843-9394 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 1º 
  

Esta [NORMA] dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente. 

Adequações são sugeridas para que de fato a proposta 
de Norma, mesmo que resumida, se refira a um 
procedimento simplificado de deferimento, e não a um 
deferimento sumário.  

 
Art. 1º Parágrafo 
único. 
 

O procedimento simplificado não se aplica aos requerimentos de 
certificado de adição, aos pedidos divididos e aos pedidos relativos a 
produtos e processos farmacêuticos, produtos para a saúde, insumos 
farmacêuticos ativos (IFAs) obtidos por rota de síntese química ou 
biotecnológica e seus intermediários, e demais áreas relacionadas a 
soluções para o tratamento, diagnóstico e prevenção de doenças. 

Excluir do Procedimento Simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico. 

 Art. 2º 
  

 A admissão do pedido de patente no procedimento simplificado será 
notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI quando atendidas 
cumulativamente as seguintes condições: 
I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 

Adequação do item I para excluir os pedidos não fazem 
parte do backlog (uma definição de backlog de acordo 
com a Norma deveria ser incluída); 
É preciso considerar também as condições da parte do 
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de entrada na fase nacional realizado até 36 meses antes da data da 
publicação da [NORMA]; 
II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação 
antecipada até trinta dias da data de publicação desta [NORMA]; 
III - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da 
data de publicação desta [NORMA]; 
IV – Pagamento das retribuições anuais em dia; 
V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos 
do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996; 
VI - Não houver subsídios ao exame técnico, nos termos do art. 31 da 
Lei nº 9.279, de 1996; 
VII – Não estiver o Pedido Sub Judice; 
VIII – Houver disponibilização pelo INPI da documentação digitalizada 
do processo completo para acesso aos interessados. 
IX – Houver parecer favorável em exames técnicos de pedido de 
patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 
industrial tenha PPH com o Brasil ou seja reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no 
âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). 

INPI, particularmente, de disponibilizar os documentos 
digitalizados do processo para acesso aos interessados. 
O item IX busca garantir que os pedidos de patente 
admitidos e concedidos pelo presente fluxo respeitem os 
requisitos de patenteabilidade, que já foram analisados 
por escritório competente, a fim de minimizar a 
concessão de pedidos com escopo amplo. 

Art. 2º 

Parágrafo 1º. A notificação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado na RPI será executada em blocos de, no 
máximo, 500 pedidos de patentes por semana para cada setor 
industrial com base nas 8 classificações principais A - H. 

A divisão por setor e a notificação por blocos abre a 
possibilidade de os setores industriais executarem uma 
triagem dos pedidos de patentes de interesse para 
entrada de subsídios ao exame técnico no INPI. Com base 
nesse fluxo, poderão ser admitidos até 144.000 
pedidos/ano 

Art. 2º 
Parágrafo 2º. A notificação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado na RPI será executada com base na data de 
depósito, dos mais antigos para os mais recentes. 

Essa ordem de notificação da admissão é necessária para 
atender à justificativa da própria Norma, quer seja 
reduzir o backlog e consequentemente eliminar 
concessão com vigência estabelecida com base no 
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parágrafo único do Art. 40. 

 Art. 3º 
  

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado inicia-se o prazo de noventa dias para a publicação de seu 
deferimento 60 dias para o requerente apresentar quadro 
reivindicatório já concedido ou parecer favorável em exames técnicos 
em países que tenham acordo PPH com o Brasil, ou sejam 
reconhecidos como Autoridade Internacional de Busca e Exame 
Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes (PCT). 
 
Parágrafo 1º. Cumprida a exigência, o INPI publicará o deferimento 
com base no quadro reivindicatório concedido no exterior, ressalvadas 
as matérias excluídas de proteção pelos artigos 10 e 18 da LPI, em no 
máximo 180 dias da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado. 
 
Parágrafo 2º. Não respondida a exigência, o pedido seguirá o fluxo 
normal de exame. 

Como a grande maioria dos pedidos já devem ter 
concessão ou pelo menos um parecer favorável nos 
países que temos PPH, ou países reconhecidos como 
ISA/IPEA, os pedidos que terão a concessão por essa 
NORMA terão pelo menos uma restrição e não serão tão 
amplos como originalmente depositados.  
 

 Art. 4º 
  

O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo 
do art. 3º, parágrafo 1º, desta norma ou em data anterior à publicação 
de admissão será excluído do procedimento simplificado. 
 
Parágrafo único 1º. O pedido de patente será excluído do 
procedimento simplificado por solicitação do próprio requerente no 
prazo do caput do art. 3º. 
 
Parágrafo 2º. O pedido de patente será excluído do procedimento 

O trecho excluído já está contemplado no Art. 2º - VI.  
A solicitação de terceiro de exclusão do pedido do 
procedimento simplificado é útil nas hipóteses de não 
haver tempo hábil para apresentação de subsídio 
fundamentado. 
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simplificado por solicitação de terceiros, ainda que ausente a 
apresentação de subsídio fundamentado no prazo do art. 3º parágrafo 
1º. 

Art. 5º 
O pedido de patente será deferido tal como publicado ou notificado 
na sua entrada na fase nacional. 

Excluído para harmonização com a proposta 

Art. 6º 

A carta-patente será expedida com base no quadro reivindicatório 
concedido no exterior, com ressalvas das proibições dos ressalvadas as 
matérias excluídas de proteção pelos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

É imprescindível uma análise mínima mesmo num 
procedimento simplificado sob pena de emissão de carta-
patente em desacordo com os artigos da LPI. 

Art. 7º 
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expedirá normas para 
disciplinar o procedimento simplificado de deferimento de pedido de 
patente. 

Tais normas deveriam ter sido incorporadas à presente 
CP. 

Art. 8º Esta [NORMA] entra em vigor na data de sua publicação.  

Comentários 
Gerais 

Entendemos que, mesmo admitidas essas ressalvas e contribuições, a proposta em consulta pública deve ser considerada como 
uma medida emergencial, não devendo ser estendida ou retomada. A volta à normalidade no processo de exame de patentes é 
uma imposição legal que deve ser respeitada. Para tanto, ao lado dessa metodologia emergencial, devem constar do documento 
normativo medidas concretas de reestruturação do INPI, nos planos financeiro (sua transformação em autarquia especial), 
organizacional (contratação de examinadores em número adequado) e patrimonial (solução definitiva do problema de sua sede). 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Davison Rego Menezes 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Analista de Planejamento, Gestão e 
Infraestrutura em Propriedade Industrial 

e-mail: 
davison.menezes@inpi.gov.br 

 

Telefone: 
(21) 3037-3220 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da 
Minuta 

Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui 

providência acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o 

regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 

Encontra-se sujeita a consulta pública 

proposta de solução do backlog dos pedidos de patentes 

em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de 

ofício de praticamente todo o seu estoque. Diante do 

quadro grave e oneroso para o país, relativo à suposta 

incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 

razoável, não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de 

determinados segmentos do empresariado, urge a 

exposição de todas as alternativas possíveis para o 

enfrentamento do backlog, de modo a garantir a 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, 

de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos 

do art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 

84 da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta 

Resolução observará as disposições relativas ao processamento 

prioritário dos pedidos de patente. 

legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que 

pelo menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de 

baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, 

execução e resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no 

Brasil e, ainda que se possa teorizar a respeito, os 

resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem 

ser catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 

Um possível e provável efeito seria a 

judicialização exacerbada dos direitos de propriedade 

industrial, onde a Administração Pública estaria tão 

somente transferindo o problema para o Judiciário, uma 

espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. Como 

existem pouquíssimas turmas de magistrados 

especializados na matéria, estaríamos diante de duas 

hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam 

designados para o julgamento desses casos, o que 

poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de 

decisões contraditórias. O aumento dos litígios é 

deletério para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e 

caras disputas judiciais, o que os tornaria proibitivos 

para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um 

disparate entre o mal e o remédio, pois que tal decisão 
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CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após 

recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a 

patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em 

país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA 

PATENTE PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio 

atraso no exame dos pedidos de patente. Por evidente, 

geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e 

elevando os custos sociais, em função de estratégias 

oportunistas de mercado, como evergreening e patent 

trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de 

pagamentos no que concerne a royalties remetidos ao 

exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida 

administrativa de concessão de títulos provisórios, que 

podem ser revogados por critérios de oportunidade e 

conveniência ou anulados por vício de legalidade, como 

a própria norma, em si, pode ser revogada ou anulada 

por força do princípio da autotutela administrativa. 

Dessa forma, evitaria ou proporcionaria formas de 

resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o 

contraditório e a ampla defesa por lançar luz sobre 

matéria que antes se encontrava obscurecida por uma 

expectativa de direito em uma fila de espera de mais de 

10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim 

de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se 

que a adoção dessa proposta levaria o Brasil a 
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DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para 

a concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio 

de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei 

nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das 

reivindicações, dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e 

do resumo, suficientes para a superação de eventuais óbices 

apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e 

para a caracterização da identidade entre o pedido de patente em 

exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o 

inciso I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o 

trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que 

tange ao tempo de exame de pedidos de patentes, 

afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do art. 

40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de 

legalidade, pois que se baseia no CPC/2015 e seus 

dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização 

de recursos. Uma análise criteriosa também vai 

evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não 

proteger matéria já em domínio público. 
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correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou 

revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob 

pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da 

Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 

34, inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, 

de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, 

objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a 

concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do 

pedido de patente, citando as normas legais e desta Resolução que 
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disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 

patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 

concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de 

Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 

Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento 

dos requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, 

parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica 

opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado 
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pelo depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à 

concessão da patente provisória ou ao indeferimento liminar do 

pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 

Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em 

exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma 
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legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 

efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, 

pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 

da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa 

para os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e 

à segurança, à ordem e à saúde públicas. 
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§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, 

de 1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de 

documentos e informações para evidenciar a hipótese de revogação 

do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 

1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo 

precedente seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o 

depositante responderá por eventual prejuízo que a efetivação da 

tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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INTRÓITO 

2 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 
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PILAR JURÍDICO 

1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 

5 
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4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

6 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 



8 

01 
PILAR JURÍDICO 

9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

9 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

10 
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16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 
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Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 

atividade cognitiva 

atividade formal 
Legenda: 
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Arquivamento cf. 

Art. 34, da LPI 

Restauração cf. 

Art. 87, da LPI 

Aplicação do  Art. 7º 

da Proposta Normativa 

Aplicação dos  Arts. 11 e 15 

 da Proposta Normativa 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 
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04 
PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INPI AO 
TÉRMINO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 

17.626.440,00 
DO 3º AO 6º ANO 

68.583.520,00 
DO 7º AO 10º ANO 

17.895.955,00 
DO 11º AO 15º ANO 

92.230,00 
DO 16º ANO EM DIANTE 

PEDIDOS DE PATENTE 
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72.962.055,00 
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Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 
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ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
Disciplina a concessão da patente provisória e o indeferimento 
liminar dos pedidos de patente, nos casos que especifica. 

 
 

 
 

8/8 

ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Denise Palermo Moreno 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Examinador de Patentes 

e-mail: denisemoreno.cct@br.com.br  

Telefone: (21) 993232661 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência 

acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o regramento da 

tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil. 

CAPÍTULO II 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de 
solução do backlog  dos pedidos de patentes em trâmite 
no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 
praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro 
grave e oneroso para o país, relativo à suposta 
incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 
razoável, não se vislumbraria outra solução. 
Antes de se aclamar maciço apoio de determinados 
segmentos do empresariado, urge a exposição de todas 
as alternativas possíveis para o enfrentamento do 
backlog, de modo a garantir a legitimidade da consulta 
em referência. 
Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo 
menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de baixo 
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DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 

1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do 

art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução 

observará as disposições relativas ao processamento prioritário dos 

pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após 

custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 
resultados em curto prazo. 
O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, 
ainda que se possa teorizar a respeito, os resultados 
podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser 
catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 
Um possível e provável efeito seria a judicialização 

exacerbada dos direitos de propriedade industrial, onde a 

Administração Pública estaria tão somente transferindo o 

problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” 

tácita, “descentralização”. Como existem pouquíssimas 

turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um 

backlog para essas turmas especializadas ou juízes não 

especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões 

heterogenias, divergentes. Consequentemente, seria bem 

provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios é deletério para a universalidade de 

acesso aos direitos de propriedade industrial devido aos 

gastos em longas e caras disputas judiciais, o que os 

tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias 

empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o 

mal e o remédio, pois que tal decisão poderia acarretar 

problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à 

concorrência e à livre iniciativa, afetando o 

desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os 

custos sociais, em função de estratégias oportunistas de 
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recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em país 

de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE 

PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a 

concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio de 

mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no 

que concerne a royalties remetidos ao exterior relativos a 

patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa 

de concessão de títulos provisórios, que podem ser 

revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, 

em si, pode ser revogada ou anulada por força do 

princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, 

evitaria ou proporcionaria formas de resolver eventuais 

problemas de maneira ágil e independente de outras 

instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a 

ampla defesa por lançar luz sobre matéria que antes se 

encontrava obscurecida por uma expectativa de direito em 

uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder 

uma patente provisória, incentivam-se os interessados a se 

manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção 

dessa proposta levaria o Brasil a equiparar-se aos países 

mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos 

deletérios do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa 

medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois 

que se baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o 

disposto na LPI, não excluindo o exame técnico de todos 

os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua 

constitucionalidade, seja por evitar a propriedade 

industrial a mais de um titular, seja por não proteger 
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parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 da 

Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 

9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, 

suficientes para a superação de eventuais óbices apontados no país a 

que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a caracterização 

da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o inciso 

I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou revela 

escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º desta 

matéria já em domínio público. 
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Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob pena do 

arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 

9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 

10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 

1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, 

sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a concessão da 

patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 

patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a 

matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 

patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 
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concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos 

requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 

2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica opinativa que 

instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo depositante 

ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente 

provisória ou ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme 

o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 
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Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em exame 

definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 

efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, pelo 

prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 da 
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Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 

os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 

1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 

e informações para evidenciar a hipótese de revogação do inciso III do 

caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente 
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seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante 

responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela 

administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica, dados relativos ao 

exame de patentes10 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 no mesmo período, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram de 

deferimento 

 de julho de 2016 a junho de 2017, 33% das decisões da DICEL foram 

administrativas, ou seja, indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário 

acabará por conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até 

ser consideradas como já pertencentes ao domínio público) as quais poderão 

acarretar altos custos com litígio e, dessa forma, deslocando recursos dos setores 

produtivos para os setores improdutivos da sociedade, ou seja, recursos 

valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e desenvolvimento 

econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. A 

concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares 

oportunistas utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra 

atores do Sistema Nacional de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar 

inovações efetivamente relevantes, trazendo desenvolvimento para o País. 

Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame decorrente das patentes pipeline 

resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse 

caminho de disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam 

acusadas de contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é 

demasiadamente ampla ou porque é trivial. Na EPO (European Patent Office), a 

grande maioria das patentes que são concedidas sofrem restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam 

                                                           

10 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  

 



consequências negativas para o País, mas também patentes que serão 

indiscriminadamente concedidas com seu escopo indevidamente amplo. 

O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente 

até causar a falência de empresas11 já que os custos para anular uma patente e 

para se defender em uma acusação de infração são significativos ou até 

proibitivos, principalmente, para pequenas e médias empresas (Bouju, 1988 apud 

Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se avaliado um esquema de 

seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. Segundo um 

estudo efetuado para a Comissão Europeia12, esse seguro incentivaria particularmente 

empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de infração, ao 

invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer 

(2008, p. 52) os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa 

de uma empresa caso seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda 

segundo esses autores, na indústria de software, o custo de um seguro contra infração 

de patentes de terceiros seria proibitivo para a maioria das empresas, devido aos altos 

custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é 

muito alto não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao 

tempo gasto em tais disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente 

considerados principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas 

contribuíram com cerca de 27% do PIB do Brasil13.  

                                                           

11 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent 

quality“ 

 

12
CJA Consultants (2003). 

13 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 
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Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só 

em termos de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de 

empregados e gerentes. O titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o 

que pode colocar em risco a sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes 

empresas estão vulneráveis a este risco e, por isso, hesitam em entrar em um litígio, e 

muitas vezes acabam entrando em um acordo com o titular da patente supostamente 

infringida, ainda que ela pareça fraca. 

3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário 

irá aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a 

produtos/serviços com conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes 

triviais, indevidamente amplas e relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum 

na técnica, serão indevidamente remetidos ao exterior. 

 

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de 

patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são 

revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois 

envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas 

são inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá 

estar atuando no sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, 

motivo pelo qual foi concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de 

processos judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não 

desenvolvem nem lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) 

(Heath et al., 2006, p. 135) e por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque 

em casos de infração (FTC, 2003). A estas empresas, a literatura vem designado 

como patent trolls. Patent trolls cobram royalties muito além do razoável devido ao 

seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 2007). Nesses casos o que 



mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o valor da tecnologia 

patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia alternativa 

(Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do 

deferimento sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com 

tecnologias complexas frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a 

fim de garantir maior poder de barganha em negociações de licenciamento cruzado. 

Nas empresas que lidam com tecnologias complexas, tal procedimento é motivado por 

uma estratégia defensiva, a fim de evitar que sejam impedidos de comercializar 

seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não possuem tecnologia para 

negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em muitos casos, 

são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a estratégia 

de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos 

litigiosos (Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas 

patentes de baixa qualidade levará outros titulares a adorarem o mesmo 

comportamento e, dessa forma, tal comportamento, com o tempo, pode se tornar 

comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E GERAM ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. 

Segundo (EPO, 2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa 

que há maior probabilidade de concessão, criando um incentivo ainda maior para que 

as empresas depositem mais patentes, realimentando uma propensão a patentear 

ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, 

incentiva-se a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência 

de patentes de qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso 

(Prudhomme, 2012, p. 28-29).  



O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. 

Patentes de baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais 

(Prudhomme, 2012, p. 28), deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O 

aumento de ações judiciais acarretaria não apenas aumento nos custos do setor 

privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 2009, p. 2143). Assim, 

todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de migração para 

tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 

menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de 

preços nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das 

principais responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e 

quanto a se uma patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, 

sendo que tais incertezas tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, 

potenciais licenciadores, investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A 

simples existência uma patente pode desencorajar a entrada de um concorrente 

no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a consequência natural é a 

possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de produtos no 

mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo 

amplo é exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente 

que foi concedida em 1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões 

nos Estados Unidos. Segundo os autores, há evidências de que essa patente tenha 

atrasado o desenvolvimento da indústria de aeronaves nos Estados Unidos e a 

situação era tão séria que, sob a insistência da marinha americana, durante a Primeira 

Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças cruzadas entre as 

empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a concessão 

de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento 

cruzado, os investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas 

concorrentes receavam sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas 

próprias ideias de como avançar no projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram 

ao investimento ante a possibilidade de serem bloqueados pela referida patente 

(Merges e Nelson, 1990). 



9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou 

inviabilizam que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa 

judicial. Além disso, há outro desincentivo para que patentes de má qualidade sejam 

anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um exemplo hipotético onde uma empresa A 

tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como 

válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz 

sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação 

de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre 

para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a 

empresa B têm grande interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um 

pool de patentes. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e 

aumentar a probabilidade de manter novos concorrentes fora do mercado. Nesse 

caso o interesse público fica prejudicado pois em um mercado onde há menor 

concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos diversificados.   

O mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de 

patentes de concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente 

de seu concorrente, e vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas 

patentes ainda que sejam fracas e evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a 

sociedade é prejudicada com uma redução não razoável na concorrência.. 

  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do 

acordo TRIPS (Art. 7) onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica, promoção da transferência e disseminação da 

tecnologia para vantagem mútua de produtores e usuários da tecnologia de forma a 

proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para equilibrar direitos e 

obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão violados 

pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas 

elencados anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição 

não razoável à ordem econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se 

assim, o Art. 170, IV, da Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem 



exame na ocasião das patentes pipeline resultou em uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela Procuradoria Geral da República e 

que aguarda análise meritória do STF desde 2009. Adicionalmente, o deferimento sem 

busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 9.279/96 (Capítulo II Seção I e 

Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é inegável que a 

legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo 

que leis antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito 

critério. Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas 

ainda mais sérios que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais 

de patentes mal-concedidas são bem piores que os efeitos de patentes 

concedidas com atraso. As alternativas de soluções para se reduzir o backlog a 

níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto desse texto.  
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INTRÓITO 

2 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 
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1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 
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4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

6 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 
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9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

9 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

10 



02 
PILAR SOCIOECONÔMICO 

16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 



02 
PILAR SOCIOECONÔMICO 

Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 
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Restauração cf. 

Art. 87, da LPI 

Aplicação do  Art. 7º 

da Proposta Normativa 

Aplicação dos  Arts. 11 e 15 

 da Proposta Normativa 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 

14 
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PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INPI AO 
TÉRMINO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 

17.626.440,00 
DO 3º AO 6º ANO 

68.583.520,00 
DO 7º AO 10º ANO 

17.895.955,00 
DO 11º AO 15º ANO 

92.230,00 
DO 16º ANO EM DIANTE 

PEDIDOS DE PATENTE 
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72.962.055,00 
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Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 
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ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   

 



 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Denise Neves Menchero Palacio 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 x Outros, especificar: Pesquisadora em PI 

E-mail: dpalacio@inpi.gov.br  

Telefone: 3037-3136 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 

[NORMA] PORTARIA Nº _____, DE _____ DE _____ DE 2017  
Dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos 

de patente.  

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de 
competência prevista nos arts. __ e __ do Decreto nº ____, de __ de 
_______ de ___, resolve:  

 A aprovação de concurso público deve ser por meio de 
portaria do Ministério do Planejamento. 

 
 1-8 (suprimidos) 

 Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para o provimento 
de 687 (seiscentos e oitenta e sete) pesquisadores e 87 (oitenta e sete) 
técnicos para o Quadro Permanente de Pessoal do INSTITUTO 
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).  
Art. 2º _____________ (texto a ser elaborado pelo Ministério do 
Planejamento). 

O concurso público foi considerado pelos servidores do 
INPI como a única forma eficiente de combater o backlog 
mantendo a qualidade do exame e cumprindo com os 
requisitos da Lei 9.279/1996 (LPI) e acordos 
internacionais. O número de vagas proposto está alinhado 
com as conclusões do estudo “Levantamento das 
Necessidades de Pessoal na DIRPA”, publicado em maio 



 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

de 2017, que não leva em conta a evasão de servidores. A 
justificativa de que os servidores contratados ficarão 
ociosos no futuro é um argumento que deve ser 
reconsiderado tendo em vista a experiência dos demais 
escritórios de referência no mundo. Uma vez reduzido o 
backlog esses servidores podem desempenhar um exame 
de forma mais detalhado e podem disseminar a 
informação na matéria de patentes – desconhecida pelo 
público em geral, ainda que tenham sido criados os NIT's.  

    

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:
Denise Freitas Silva

�Agente

�Usuário

�Representante de órgão de classe ou associação

�Representante de instituição governamental

�Representante de órgãos de defesa do consumidor

X Outros, especificar: Examinadora de patentes na área de

Computação e Eletrônica; doutora em Políticas Públicas,

Estratégias e Desenvolvimento com ênfase em Inovação,

Propriedade Intelectual e Desenvolvimento pelo Instituto de

Economia da UFRJ.

E-mail: nise@inpi.gov.br

Telefone: -

Consulta Pública

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado
de deferimento de pedidos de patente

Artigo da
Minuta

Proposta de
Alteração

Justificativa

 -
Não efetuar

deferimento

sumário.

Minha justificativa para esse posicionamento é conforme documento “MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE DEFERIMENTO SUMÁRIO DE PATENTES (INPI/MDIC)” enviado em conjunto com
outros servidores do INPI e professores do Instituto de Economia da UFRJ/Unicamp.

Minha proposta para redução do backlog segue em anexo.

Consulta Pública

Nº 02/ 2017

 

 



Entendo que o backlog deve ser reduzido a níveis razoáveis. Entendo por razoável, um tempo de espera de exame próximo ao da EPO
(European Patent Office) pois o exame no INPI, possui melhor qualidade quando se inicia baseado no exame europeu já que na EPO, por serem
mais numerosos, os examinadores são especialistas em suas área de atuação e possuem acesso a acervo de literatura não-patentária pela
ferramenta de busca EPOQUE, diferentemente do que ocorre no INPI.

Minha proposta é baseada nas seguintes propostas:

– Proposta de Maurício Almeida;

– Proposta de Gustavo Leonardos (Agente da PI), apresentada ao Secretário Executivo Fernando de Magalhães Furlan em abril/17 (conforme
e-mail anexado à proposta dele) e publicada em um grupo do Facebook. 

Anexado à proposta do Gustavo Leonardos consta uma estimativa de que 75% dos pedidos depositados no Brasil aguardam decisão final do
INPI a mais de 10 anos. Se esta estimativa estiver correta, minha proposta é que aplique-se o procedimento simplificado proposto na seção a
seguir para todos os pedidos que incidem ou que estão prestes a incidirem no parágrafo único do Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial

(LPI) e que já tiverem tido suas decisões finais dos pedidos equivalentes europeu, americano e/ou japonês. Mas caso esse percentual de
75% esteja superdimensionado e apenas pequeno percentual de pedidos aguardam decisão final a mais de 10 anos, minha proposta é que
aplique-se o procedimento simplificado proposto a seguir para os pedidos que já tiverem tido suas decisões finais dos pedidos equivalentes

europeu, americano e/ou japonês e que foram depositados antes de um determinado ano, o qual seria estabelecido de acordo com os níveis
de backlog que o INPI considera razoável.

Procedimento simplificado proposto

(a) primeiro exame, a ser realizado por pessoal administrativo do INPI (com base em uma norma), não por examinadores, onde são formuladas
exigências, para fins de clareza e precisão (Art. 25 da LPI), para que a requerente:

- adeque seu quadro reivindicatório ao quadro reivindicatório mais restrito1 dentre aqueles das patentes (em vigor ou pendentes
de decisão final) que por ventura tenham sido obtidas no exame europeu, americano ou japonês. Nos casos em que o exame do
escritório de referência não tiver sido ainda concluído, o quadro reivindicatório para fins de referência deve ser o mais recente.
Caso haja conflito quanto a qual quadro dentre o europeu, americano ou japonês é o mais restrito, a escolha do quadro
reivindicatório mais restrito seguirá a seguinte ordem:  europeu, japonês e americano.

- inclua referências numéricas e expressão “caracterizado por” no quadro reivindicatório (conforme proposto na Consulta Interna
do INPI);

1 Optou-se pelo quadro reivindicatório mais restrito pois é muito comum, durante o processo de exame, que o escopo da matéria reivindicada vá se tornando mais
específico.



O examinador irá verificar a resposta da requerente e, em caso de não cumprimento dessas exigências e/ou outros problemas de
clareza e não apresentação de argumentação plausível que justifique seu não cumprimento, o pedido poderá ser indeferido com
base no Art. 25 da LPI (falta de clareza e precisão). Em casos excepcionais onde os problemas de clareza possam ser facilmente
corrigidos, o examinador formulará exigências nesse sentido.

Caso a requerente cumpra satisfatoriamente essas exigências e caso haja uma patente europeia  2  concedida  , à requerente será

concedida uma patente de natureza diferente da Patente de Invenção: a chamada “Patente Provisória” conforme proposta de

Maurício Almeida. Da concessão da Patente Provisória, se inicia a contagem de tempo da vigência da patente, ou seja, se o

pedido ainda não incidiu no parágrafo único do Art. 40 isso não ocorrerá mais e, se o pedido já incidiu, inicia-se a contagem dos

10 anos (do parágrafo único do Art. 40) a partir da concessão da patente. Isso é importante a fim de buscar tornar menos
deletérios à sociedade a existência do parágrafo único o Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial, o qual prolonga a vigência da
patente além do estabelecido em TRIPS. Entendo que o ideal seria a revogação do parágrafo único o Art. 40, mas caso não seja
possível, a Patente Provisória se apresenta como uma solução a fim de que não recaia sobre a sociedade o ônus do atraso do INPI. A
Patente Provisória foi detalhada na Proposta de Maurício Almeida porém, em suma, sua diferença em termos de direitos (com
relação à Patente de Invenção) é que ela será revogada nos seguintes casos:

- exercício abusivo, exploração indevida ou abuso de poder econômico (ou seja, prática de preços abusivos ao licenciado ou
ao consumidor)
- for anulada a patente equivalente na Europa

Adicionalmente a essas diferenças que constam de forma similar na Proposta do Maurício, proponho outras situações que
suscitariam a revogação da Patente Provisória:

- a não exploração do objeto da patente, pois tal como será detalhado posteriormente, parte significativa das patentes de
grandes empresas não são exploradas;
- o não atendimento ao disposto no item (c) a seguir;  

O exame substantivo da Patente Provisória - o qual poderá transformá-la em Patente de Invenção (ou revogá-la) - que trata o item
(d), poderá ser deflagrado nos seguintes casos:

2 A EPO foi adotada como escritório de referência pois “[e]nquanto na EPO o exame exige cerca de 30 horas, no USPTO este tempo é de 13 horas. O
tempo de busca na EPO é estimado em 8 horas e no USPTO 2 horas, nos dois casos o tempo de busca é estimado em média em 20% do tempo de exame
(POTTERIE, 2010 apud ABRANTES, 2011, p. 71) ”



- envio de subsídios por terceiros com legítimo interesse e, nesse caso, fica assegurado o sigilo da fonte3 a fim de incentivar
que um potencial concorrente não seja alvo de retaliações por parte do titular caso seu subsídio não seja aceito;

- litígio envolvendo a Patente Provisória

(b) caso a requerente assim o deseje, ela pode apresentar um quadro reivindicatório com escopo mais restrito que aquele a que se refere os
itens (a) (ou “c” quando esse for o caso), antes do exame substantivo que trata o item (d);

(c) nos casos em que, entre a data do primeiro exame (item “a”) e a data do exame substantivo (item “d”), ocorrer, em qualquer dos escritórios
de referência (europeu, americano ou japonês), uma ação judicial que restrinja o escopo do pedido de patente, caberá à requerente

informar esse fato ao INPI e depositar o quadro reivindicatório mais restrito dentre o europeu, americano ou japonês. Caso a requerente

assim não proceda, sua Patente Provisória poderá ser revogada (por violar Art. 25 da LPI, por falta de precisão) por qualquer terceiro

interessado que apresente documentação comprobatória do resultado da ação judicial, mantendo-se, também nesse caso, o sigilo da fonte. 

(d) no exame substantivo, o pedido poderá ser deferido ou indeferido pelo examinador. No caso de indeferimento, serão detalhados os
pontos em que está baseada a decisão (esse procedimento se baseia na proposta de Gustavo Leonardos, Arts. 5o e 6o). Nesse exame, o
examinador pode apresentar documento(s) adicional(is) àqueles utilizados no exame do escritório de referência;

(e) em casos excepcionais em que apenas pequenas modificações são necessárias para o deferimento do pedido, são formuladas exigências
pelo examinador nesse sentido;

(f) após esse exame, caso haja o deferimento, a patente passa da natureza da Patente Provisória para Patente de Invenção. Em caso de

indeferimento, revoga-se a Patente Provisória;

(g) caso a requerente entre com recurso ou ação judicial, não serão mais permitidas alterações no quadro reivindicatório, ou seja, tal quadro
não poderá ser mais amplo nem mais restrito do que aquele já examinado;

Essa medida visa coibir que a requerente tenha inúmeras chances de modificar seu quadro reivindicatório, acarretando assim novos esforços
de busca por parte do examinador, o que agrava o backlog. Nesse sentido, segundo Barbosa (2017):
3 É importante resguardar o sigilo da fonte. Os licenciados se encontram em geral nas melhores condições para determinar se uma patente é ou não

inválida (EUROPEAN COMMISSION, 2014 par. 134). Porém podem ocorrer intimidações implícitas ou explícitas para que o licenciado não busque anular a
patente do licenciante. Um exemplo disso são as chamadas cláusulas de não-contestação as quais, por exemplo, coíbem o direito do licenciado pedir a
nulidade da patente do licenciador sob pena de rescisão contratual. Conforme European Commission (2014, par. 272), na Europa, tais cláusulas
provavelmente são consideradas como incidentes no Art. 101(1) do TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) o qual proíbe práticas
anticompetitivas.



“[é] preciso cumprir estritamente os prazos do art. 32 da Lei 9.279/96 para evitar a inovação de quadros reivindicatórios a cada
instante, às vezes inéditos e trazidos no bojo de uma ação judicial intentada anos depois do ato administrativo. Ainda, é necessário

cessar com o paternalismo de dar inúmeras chances até que multinacionais adequem seus pedidos à legalidade constitucional.”

***

Adicionalmente, as taxas deveriam ser aumentadas para grandes empresas a fim de buscar coibir o depósito massivo de pedidos de patentes
de baixa qualidade e pedidos de patentes baseados em tecnologias que não serão exploradas4. Adicionalmente, nesse sentido, é importante
aumentar a taxa de exame para pedidos com muitas reivindicações independentes os quais demandam exame demasiadamente demorado.

Nesse sentido, segundo Bessen e Meurer (2008, p.247) “aumentar gradativamente com o tempo as taxas associadas à renovação e às
reivindicações pode ser especialmente útil. (...) Os inventores devem ser desencorajados de sobrecarregar o examinador e o público com um

número excessivo de reivindicações que tornam difícil examinar a patente ou compreender seu escopo”.

***

Após implementar essas medidas, devem ser monitorados seus impactos e posteriormente:

– Recalcular a quantidade adicional de examinadores concursados que será necessária para que o backlog não aumente.

– Avaliar a quantidade de examinadores excedentes que será necessária para reduzir o tempo de espera de exame a níveis próximos ao
tempo de espera de exame da EPO, adotando medidas que viabilizem que servidores devidamente qualificados de outros órgãos públicos

possam ser temporariamente cedidos ao INPI. O principal incentivo a esses examinadores temporários seria a possibilidade de home-office

em qualquer lugar do país. Assim, professores universitários por exemplo, tendo sido devidamente treinados e tendo conhecimento do
processo do exame de patentes, ao retornarem a suas instituições de origem, poderiam atuar de forma bastante efetiva na disseminação de
conhecimentos sobre patentes (Conforme proposto na Consulta Interna promovida pelo INPI).

***

4 Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são revertidas em
inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois envolvem invenções que nunca são exploradas. Um levantamento na Europa mostrou que 36% das

patentes das grandes empresas são inativas (Gambardella, 2007). Os autores ressaltam que as estimativas de patentes inativas, apesar de elevadas, estão subestimadas

devido à metodologia utilizada na amostragem de dados.



Comparada ao deferimento sumário, essa proposta traria menor impacto negativo considerando-se o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do sistema de patentes (Art. 5o, XXIX da Constituição e Art. 2 da LPI). Em um grau menor, outras propostas baseadas
na revalidação de patentes de escritórios de referência também trariam menores impactos negativos que o deferimento sumário. Mas caso
deferimento sumário lamentavelmente se concretize, já que a área de fármacos não estaria sujeita a ele, a sugestão é que avalie-se
criteriosamente quais outras áreas, por serem demasiadamente estratégicas para o país, devem também ser excluídas do deferimento
sumário. Por exemplo, patentes relacionadas a software de baixa qualidade teriam o potencial de ser bastante prejudiciais (a) à indústria de
Tecnologia da Informação (b) em particular, ao Movimento de Software Livre (c) a todas as demais indústrias que utilizam ferramentas de
software. Ressalta-se que em 2008 o Governo Federal economizou 30 milhões de reais com o uso de software livre e o consequente não
pagamento de licenças5 e que estimativas efetuadas em 2009 mostram que o Brasil gasta em torno de 1 bilhão por ano com pagamento de
licenças sendo que o governo federal corresponde a 55% desse mercado6.

Deve-se evitar a concessão de patentes propositalmente de baixa qualidade que possam estar sendo depositadas de forma oportunista em
decorrência da primeira divulgação sobre a possibilidade do deferimento sumário. Assim, caso lamentavelmente se concretize o deferimento
sumário, sugiro que a proposta de norma seja alterada de forma a excluir tais pedidos de patentes, por exemplo, tornando pedidos elegíveis
para deferimento sumário apenas aqueles depositados 12 meses antes da primeira divulgação sobre a possibilidade de deferimento sumário.
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1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica (DICEL), dados relativos ao 

exame de patentes41 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 de julho de 2016 a junho de 2017, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram 

de deferimento – o percentual de deferimento em primeiro exame para as demais 

divisões consta no anexo A; 

 no mesmo período, 33% das decisões da DICEL foram administrativas, ou seja, 

indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário acabará por 

conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até ser consideradas como 

já pertencentes ao domínio público) as quais poderão acarretar altos custos com litígio e, dessa 

forma, deslocando recursos dos setores produtivos para os setores improdutivos da 

sociedade, ou seja, recursos valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e 

desenvolvimento econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. 

A concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares oportunistas 

utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra atores do Sistema Nacional 

de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar inovações efetivamente relevantes, 

trazendo desenvolvimento para o País. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame 

decorrente das patentes pipeline resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse caminho de 

disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam acusadas de 

contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é demasiadamente ampla 

ou porque é trivial. A maioria das patentes que são concedidas sofre restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam consequências 

negativas para o País, mas também patentes que serão indiscriminadamente concedidas com 

seu escopo indevidamente amplo. 

                                                 

41
 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  
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O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente até causar a 

falência de empresas42 já que os custos para anular uma patente e para se defender em uma 

acusação de infração são significativos ou até proibitivos, principalmente, para pequenas e 

médias empresas (Bouju, 1988 apud Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se 

avaliado um esquema de seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. 

Segundo um estudo efetuado para a Comissão Europeia43, esse seguro incentivaria 

particularmente empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de 

infração, ao invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer (2008, p. 52) 

os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa de uma empresa caso 

seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda segundo esses autores, na indústria de 

software, o custo de um seguro contra infração de patentes de terceiros seria proibitivo para a 

maioria das empresas, devido aos altos custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 

2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é muito alto não 

apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao tempo gasto em tais 

disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente considerados 

principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas contribuíram com cerca de 

27% do PIB do Brasil44.  

Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só em termos 

de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de empregados e gerentes. O 

titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o que pode colocar em risco a 

sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes empresas estão vulneráveis a este risco e, por 

isso, hesitam em entrar em um litígio, e muitas vezes acabam entrando em um acordo com o 

titular da patente supostamente infringida, ainda que ela pareça fraca. 

                                                 

42
 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent quality“ 

43
CJA Consultants (2003). 

44
 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 

 

http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality
http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/
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3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário irá 

aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a produtos/serviços com 

conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes triviais, indevidamente amplas e 

relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum na técnica, serão indevidamente 

remetidos ao exterior. Ressalta-se que 86% dos pedidos de patentes pendentes são de 

empresas estrangeiras45.    

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de patentes de baixa 

qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são revertidas em inovação, sendo que 

muitas patentes são de baixa qualidade pois envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas são 

inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá estar atuando no 

sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, motivo pelo qual foi 

concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de processos 

judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não desenvolvem nem 

lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) (Heath et al., 2006, p. 135) e 

por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque em casos de infração (FTC, 2003). A 

estas empresas, a literatura vem designado como patent trolls. Patent trolls cobram royalties 

muito além do razoável devido ao seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 

2007). Nesses casos o que mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o 

valor da tecnologia patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia 

alternativa (Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

 

 

                                                 
45

 “Aprovação rápida de patentes beneficia a sociedade?” MARCOS CORONATO E MARCELA BUSCATO – Revista Época 
16/08/2017 - 21h12 - Atualizado 17/08/2017 12h01 
http://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/08/aprovacao-rapida-de-patentes-beneficia-sociedade.html 
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6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do deferimento 

sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com tecnologias complexas 

frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a fim de garantir maior poder de 

barganha em negociações de licenciamento cruzado. Nas empresas que lidam com tecnologias 

complexas, tal procedimento é motivado por uma estratégia defensiva, a fim de evitar que 

sejam impedidos de comercializar seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não 

possuem tecnologia para negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em 

muitos casos, são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a 

estratégia de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos litigiosos 

(Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas patentes de baixa qualidade 

levará outros titulares a adorarem o mesmo comportamento e, dessa forma, tal comportamento, 

com o tempo, pode se tornar comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E GERAM 

ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. Segundo (EPO, 

2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa que há maior probabilidade 

de concessão, criando um incentivo ainda maior para que as empresas depositem mais patentes, 

realimentando uma propensão a patentear ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, incentiva-se 

a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência de patentes de 

qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso (Prudhomme, 2012, p. 28-

29).  

O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. Patentes de 

baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais (Prudhomme, 2012, p. 28), 

deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O aumento de ações judiciais acarretaria não 

apenas aumento nos custos do setor privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 

2009, p. 2143). Assim, todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de 

migração para tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 
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menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de preços 

nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das principais 

responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e quanto a se uma 

patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, sendo que tais incertezas 

tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, potenciais licenciadores, 

investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A simples existência uma patente pode 

desencorajar a entrada de um concorrente no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a 

consequência natural é a possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de 

produtos no mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo amplo é 

exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente que foi concedida em 

1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões nos Estados Unidos. Segundo 

os autores, há evidências de que essa patente tenha atrasado o desenvolvimento da indústria de 

aeronaves nos Estados Unidos e a situação era tão séria que, sob a insistência da marinha 

americana, durante a Primeira Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças 

cruzadas entre as empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a 

concessão de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento cruzado, os 

investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas concorrentes receavam 

sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas próprias ideias de como avançar no 

projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram ao investimento ante a possibilidade de serem 

bloqueados pela referida patente (Merges e Nelson, 1990). 

9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou inviabilizam 

que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa judicial. Além disso, há outro 

desincentivo para que patentes de má qualidade sejam anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um 

exemplo hipotético onde uma empresa A tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 

20% de ser reconhecida como válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas 

ao produto) produz sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com 

uma ação de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre para outros 
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competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a empresa B têm grande 

interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um pool de patentes. Ao fazerem isso, 

as empresas podem proteger suas patentes e aumentar a probabilidade de manter novos 

concorrentes fora do mercado. Nesse caso o interesse público fica prejudicado pois em um 

mercado onde há menor concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos 

diversificados.   

A mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de patentes de 

concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente de seu concorrente, e 

vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas patentes ainda que sejam fracas e 

evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a sociedade é prejudicada com uma redução não 

razoável na concorrência.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do acordo TRIPS (Art. 7) 

onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a promoção da inovação tecnológica, 

promoção da transferência e disseminação da tecnologia para vantagem mútua de produtores e 

usuários da tecnologia de forma a proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para 

equilibrar direitos e obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão 

violados pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas elencados 

anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição não razoável à ordem 

econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se assim, o Art. 170, IV, da 

Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame na ocasião das patentes 

pipeline resultou em uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela 

Procuradoria Geral da República e que aguarda análise meritória do STF desde 2009. 

Adicionalmente, o deferimento sem busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 

9.279/96 (Capítulo II Seção I e Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é 

inegável que a legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo que leis 

antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito critério. 

Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas ainda mais sérios 

que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais de patentes mal-concedidas 

são bem piores que os efeitos de patentes concedidas com atraso. As alternativas de 
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soluções para se reduzir o backlog a níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto 

desse texto.  

 

ANEXO A – PERCENTUAL DE DEFERIMENTO EM PRIMEIRO EXAME POR DIVISÃO 

Coordenação Divisão 
Percentual de deferimento 
em primeiro exame (*) 

CGPAT I 

DITEX 6% 

DIFAR I 1% 

DIFAR II 4% 

DIPOL 5% 

DINOR 3% 

CGPAT II 

DIALP 0% 

DIBIO 1% 

DIMOL 2% 

DIPAQ 4% 

DIPAE 7% 

CGPAT III 

DITEL 12% 

DICEL 7% 

DIFEL 3% 

DIPEQ 23% 

DICIV 18% 

CGPAT IV 

DIMAT 8% 

DIMEC 29% 

DITEM 29% 

DINEC 4% 

DIMUT 24% 

(*) Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017 relativos ao período de julho de 2016 a junho de 

2017. 
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de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência 

acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o regramento da 

tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil. 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de 
solução do backlog  dos pedidos de patentes em trâmite 
no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 
praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro 
grave e oneroso para o país, relativo à suposta 
incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 
razoável, não se vislumbraria outra solução. 
Antes de se aclamar maciço apoio de determinados 
segmentos do empresariado, urge a exposição de todas 
as alternativas possíveis para o enfrentamento do 
backlog, de modo a garantir a legitimidade da consulta 
em referência. 
Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 

1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do 

art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução 

observará as disposições relativas ao processamento prioritário dos 

pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de baixo 
custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 
resultados em curto prazo. 
O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, 
ainda que se possa teorizar a respeito, os resultados 
podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser 
catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 
Um possível e provável efeito seria a judicialização 

exacerbada dos direitos de propriedade industrial, onde a 

Administração Pública estaria tão somente transferindo o 

problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” 

tácita, “descentralização”. Como existem pouquíssimas 

turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um 

backlog para essas turmas especializadas ou juízes não 

especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões 

heterogenias, divergentes. Consequentemente, seria bem 

provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios é deletério para a universalidade de 

acesso aos direitos de propriedade industrial devido aos 

gastos em longas e caras disputas judiciais, o que os 

tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias 

empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o 

mal e o remédio, pois que tal decisão poderia acarretar 

problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à 

concorrência e à livre iniciativa, afetando o 

desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os 
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Art. 5º A patente provisória será concedida após 

recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em país 

de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE 

PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a 

concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

custos sociais, em função de estratégias oportunistas de 

mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no 

que concerne a royalties remetidos ao exterior relativos a 

patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa 

de concessão de títulos provisórios, que podem ser 

revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, 

em si, pode ser revogada ou anulada por força do 

princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, 

evitaria ou proporcionaria formas de resolver eventuais 

problemas de maneira ágil e independente de outras 

instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a 

ampla defesa por lançar luz sobre matéria que antes se 

encontrava obscurecida por uma expectativa de direito em 

uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder 

uma patente provisória, incentivam-se os interessados a se 

manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção 

dessa proposta levaria o Brasil a equiparar-se aos países 

mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos 

deletérios do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa 

medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois 

que se baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o 

disposto na LPI, não excluindo o exame técnico de todos 

os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua 

constitucionalidade, seja por evitar a propriedade 
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Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio de 

parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 da 

Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 

9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, 

suficientes para a superação de eventuais óbices apontados no país a 

que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a caracterização 

da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o inciso 

I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou revela 

escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

industrial a mais de um titular, seja por não proteger 

matéria já em domínio público. 
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apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º desta 

Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob pena do 

arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 

9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 

10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 

1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, 

sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a concessão da 

patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 

patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a 

matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 
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patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 

concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos 

requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 

2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica opinativa que 

instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo depositante 

ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente 

provisória ou ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme 
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o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 

Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em exame 

definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 
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efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, pelo 

prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 da 

Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 

os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 

1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 

e informações para evidenciar a hipótese de revogação do inciso III do 

caput. 
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§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente 

seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante 

responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela 

administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica, dados relativos ao 

exame de patentes10 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 no mesmo período, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram de 

deferimento 

 de julho de 2016 a junho de 2017, 33% das decisões da DICEL foram 

administrativas, ou seja, indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário 

acabará por conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até 

ser consideradas como já pertencentes ao domínio público) as quais poderão 

acarretar altos custos com litígio e, dessa forma, deslocando recursos dos setores 

produtivos para os setores improdutivos da sociedade, ou seja, recursos 

valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e desenvolvimento 

econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. A 

concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares 

oportunistas utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra 

atores do Sistema Nacional de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar 

inovações efetivamente relevantes, trazendo desenvolvimento para o País. 

Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame decorrente das patentes pipeline 

resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse 

caminho de disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam 

acusadas de contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é 

demasiadamente ampla ou porque é trivial. Na EPO (European Patent Office), a 

grande maioria das patentes que são concedidas sofrem restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam 

                                                           

10 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  

 



consequências negativas para o País, mas também patentes que serão 

indiscriminadamente concedidas com seu escopo indevidamente amplo. 

O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente 

até causar a falência de empresas11 já que os custos para anular uma patente e 

para se defender em uma acusação de infração são significativos ou até 

proibitivos, principalmente, para pequenas e médias empresas (Bouju, 1988 apud 

Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se avaliado um esquema de 

seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. Segundo um 

estudo efetuado para a Comissão Europeia12, esse seguro incentivaria particularmente 

empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de infração, ao 

invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer 

(2008, p. 52) os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa 

de uma empresa caso seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda 

segundo esses autores, na indústria de software, o custo de um seguro contra infração 

de patentes de terceiros seria proibitivo para a maioria das empresas, devido aos altos 

custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é 

muito alto não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao 

tempo gasto em tais disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente 

considerados principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas 

contribuíram com cerca de 27% do PIB do Brasil13.  

                                                           

11 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent 

quality“ 

 

12
CJA Consultants (2003). 

13 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 
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Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só 

em termos de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de 

empregados e gerentes. O titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o 

que pode colocar em risco a sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes 

empresas estão vulneráveis a este risco e, por isso, hesitam em entrar em um litígio, e 

muitas vezes acabam entrando em um acordo com o titular da patente supostamente 

infringida, ainda que ela pareça fraca. 

3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário 

irá aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a 

produtos/serviços com conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes 

triviais, indevidamente amplas e relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum 

na técnica, serão indevidamente remetidos ao exterior. 

 

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de 

patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são 

revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois 

envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas 

são inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá 

estar atuando no sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, 

motivo pelo qual foi concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de 

processos judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não 

desenvolvem nem lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) 

(Heath et al., 2006, p. 135) e por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque 

em casos de infração (FTC, 2003). A estas empresas, a literatura vem designado 

como patent trolls. Patent trolls cobram royalties muito além do razoável devido ao 

seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 2007). Nesses casos o que 



mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o valor da tecnologia 

patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia alternativa 

(Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do 

deferimento sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com 

tecnologias complexas frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a 

fim de garantir maior poder de barganha em negociações de licenciamento cruzado. 

Nas empresas que lidam com tecnologias complexas, tal procedimento é motivado por 

uma estratégia defensiva, a fim de evitar que sejam impedidos de comercializar 

seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não possuem tecnologia para 

negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em muitos casos, 

são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a estratégia 

de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos 

litigiosos (Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas 

patentes de baixa qualidade levará outros titulares a adorarem o mesmo 

comportamento e, dessa forma, tal comportamento, com o tempo, pode se tornar 

comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E GERAM ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. 

Segundo (EPO, 2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa 

que há maior probabilidade de concessão, criando um incentivo ainda maior para que 

as empresas depositem mais patentes, realimentando uma propensão a patentear 

ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, 

incentiva-se a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência 

de patentes de qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso 

(Prudhomme, 2012, p. 28-29).  



O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. 

Patentes de baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais 

(Prudhomme, 2012, p. 28), deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O 

aumento de ações judiciais acarretaria não apenas aumento nos custos do setor 

privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 2009, p. 2143). Assim, 

todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de migração para 

tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 

menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de 

preços nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das 

principais responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e 

quanto a se uma patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, 

sendo que tais incertezas tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, 

potenciais licenciadores, investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A 

simples existência uma patente pode desencorajar a entrada de um concorrente 

no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a consequência natural é a 

possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de produtos no 

mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo 

amplo é exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente 

que foi concedida em 1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões 

nos Estados Unidos. Segundo os autores, há evidências de que essa patente tenha 

atrasado o desenvolvimento da indústria de aeronaves nos Estados Unidos e a 

situação era tão séria que, sob a insistência da marinha americana, durante a Primeira 

Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças cruzadas entre as 

empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a concessão 

de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento 

cruzado, os investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas 

concorrentes receavam sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas 

próprias ideias de como avançar no projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram 

ao investimento ante a possibilidade de serem bloqueados pela referida patente 

(Merges e Nelson, 1990). 



9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou 

inviabilizam que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa 

judicial. Além disso, há outro desincentivo para que patentes de má qualidade sejam 

anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um exemplo hipotético onde uma empresa A 

tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como 

válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz 

sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação 

de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre 

para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a 

empresa B têm grande interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um 

pool de patentes. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e 

aumentar a probabilidade de manter novos concorrentes fora do mercado. Nesse 

caso o interesse público fica prejudicado pois em um mercado onde há menor 

concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos diversificados.   

O mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de 

patentes de concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente 

de seu concorrente, e vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas 

patentes ainda que sejam fracas e evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a 

sociedade é prejudicada com uma redução não razoável na concorrência.. 

  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do 

acordo TRIPS (Art. 7) onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica, promoção da transferência e disseminação da 

tecnologia para vantagem mútua de produtores e usuários da tecnologia de forma a 

proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para equilibrar direitos e 

obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão violados 

pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas 

elencados anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição 

não razoável à ordem econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se 

assim, o Art. 170, IV, da Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem 



exame na ocasião das patentes pipeline resultou em uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela Procuradoria Geral da República e 

que aguarda análise meritória do STF desde 2009. Adicionalmente, o deferimento sem 

busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 9.279/96 (Capítulo II Seção I e 

Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é inegável que a 

legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo 

que leis antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito 

critério. Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas 

ainda mais sérios que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais 

de patentes mal-concedidas são bem piores que os efeitos de patentes 

concedidas com atraso. As alternativas de soluções para se reduzir o backlog a 

níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto desse texto.  
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INTRÓITO 

2 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 



01 
PILAR JURÍDICO 

1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 

5 



01 
PILAR JURÍDICO 

4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 
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9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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PILAR SOCIOECONÔMICO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

9 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 
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16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 
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Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 



03 
PILAR OPERACIONAL 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 
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Restauração cf. 

Art. 87, da LPI 
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da Proposta Normativa 

Aplicação dos  Arts. 11 e 15 

 da Proposta Normativa 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 

14 



0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

04 
PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INPI AO 
TÉRMINO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 

17.626.440,00 
DO 3º AO 6º ANO 

68.583.520,00 
DO 7º AO 10º ANO 

17.895.955,00 
DO 11º AO 15º ANO 

92.230,00 
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72.962.055,00 

15 

 

Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 

 

 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
Disciplina a concessão da patente provisória e o indeferimento 
liminar dos pedidos de patente, nos casos que especifica. 

 
 

 
 

6/8 

ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   

 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Elvira Carvajal 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X    Outros, especificar: professora ensino superior 

e-mail: elvira@sr2.uerj.br  

Telefone: 
21 984589678 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 6º 
  

A carta patente será expedida desde que atendidos os requesitos e 
condições decorrentes dos arts. 8º, 9º, 10 e 18 da Lei nº 9.279 de 14 
de maio de 1976. 

Nenhuma norma infralegal pode ferir uma lei nacional 
vigente. Além disso, esta não pode ferir convenções 
internacionais. O conteúdo do procedimento escolhido 
para solucionar o backlog, provavelmente irá gerar 
muitos outros, de maior complexidade e custos para a 
sociedade. O depositante ou terceiro interessado irá 
sobrecarregar ainda mais o Judiciário. Isso irá aumentar 
os custos de quem tem a justa expectativa de usufruir 
dos direitos de inventor e/ou do titular do pedido de 
patente.  
O ônus do backlog não pode ser transferido para a 
sociedade e gerar insegurança jurídica. O Estado tem o 
dever de dar cumprimento às leis que são sancionadas.  
A imposição da norma proposta, no meu entendimento, 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

implicará em prejuízo da credibilidade institucional. 
Sugiro que o INPI recorra a especialistas temporários, de 
comprovada competência, para a análise dos pedidos de 
patente. 

 
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Formulário de Comentários e Sugestões
Nome: EMS S. A. �Agente

 X         Usuário

�Representante de órgão de classe ou associação

�Representante de instituição governamental

�Representante de órgãos de defesa do consumidor

�Outros, especificar: _____________________

e-mail: patentes@ems.com.br

Telefone: (19) 3887-6098

Consulta Pública

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa

 A empresa EMS S.A., pessoa jurídica de direito privado, que atua no mercado de produção farmacêutica, vem se manifestar contrária à proposta

de norma que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente em Consulta Pública aberta em 27/07/2017 pelo

INPI/MDIC. Apesar de a proposta inicial excluir os pedidos de patente relativos a produtos e processos farmacêuticos, entende que a Norma possa

abrir  precedentes  para  que titulares  de pedidos  de patentes  relativos  a  produtos  e  processos  farmacêuticos  venham a requerer  o  mesmo

procedimento para seus pedidos.

Ressalta que a proposta ainda possa ser interpretada como não cumprimento do artigo 27 da TRIPS, o que reforçaria o possível requerimento dos

titulares de pedidos de patentes relativos a produtos e processos farmacêuticos mencionado acima.

A EMS concorda com as palavras de parte dos examinadores do próprio INPI ao afirmarem em seu manifesto que “esta iniciativa articulada pelo

Governo com o apoio dos dirigentes do INPI, ao rasgar a Lei de Propriedade Industrial brasileira, joga toda a responsabilidade para os tribunais e

acima de tudo, causa prejuízo imenso à sociedade”.

Como bem pontuado nesse manifesto tal procedimento de deferimento de pedidos de patente, sem exame técnico,  infringe diretamente o

disposto nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da mesma Lei. Além disso,



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ressalta-se,  que segundo o  Artigo 46,  é nula a  patente  concedida contrariando as  disposições da LPI.  Ou seja,  os titulares de tais  patentes

concedidas nessas condições ilegítimas teriam em suas mãos uma carta-patente “nula” que poderia ser usada contra terceiros, mas estes só

poderiam se defender na esfera judicial, muito mais onerosa e demorada, além de já ter seu próprio backlog.

Assim,  a  EMS  entende  que  a  Norma  proposta  traria  inúmeros  malefícios  à  sociedade  como  um  todo.  Outras  medidas,  algumas  até  já

implementadas, embora não tão eficazes, ainda são capazes de trazer resultados e sem os efeitos colaterais apontados. 

A EMS não aceita que, em nome da redução de tempo de exame de pedidos de patentes, nenhum exame seja realizado, por entender que essa

atitude é inconstitucional e afetaria o desenvolvimento econômico do país de maneira negativa, com consequências gravíssimas à sociedade como

um todo.

 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Eurofarma Laboratórios S.A.   Agente 

 Usuário 
      Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X Outros, especificar: Indústria Farmacêutica 

e-mail: rosangela.almeida@eurofarma.com.br  

Telefone: 4144-9761 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1º 
Parágrafo único 

O procedimento simplificado não se aplica aos requerimentos de 
certificado de adição, aos pedidos divididos e aos pedidos relativos a 
produtos e processos farmacêuticos e demais relacionadas à saúde. 

Excluir do procedimento simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico.  
Deverá ser incluída em consulta pública uma resolução 
ou procedimento interno do INPI para definir quais os 
campos tecnológicos relacionados a saúde. 

Artigo 2º  
  

 

Caberia o esclarecimento de total de publicações na 
resolução interna, como sugestão: A notificação de 
admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado na RPI será executada em blocos de, no 
máximo, 500 pedidos de patentes por semana, e dividida 
pelos setores industriais. 
Possibilidade de os setores industriais executarem uma 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

triagem dos pedidos de patentes de interesse para 
entrada de subsídios ao exame técnico no INPI. 

  
 Artigo 3º 

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado inicia-se o prazo de 180 dias para a publicação de seu 
deferimento.  
 

O aumento de prazo é necessário para que haja tempo 
hábil entre a notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado, a triagem de 
documentos de interesse e a elaboração e submissão de 
subsídio técnico ao exame destes pedidos de patentes. 
Haverá alguma prerrogativa tendo em vista a disposição 
do artigo 40, parágrafo único da LPI?  
Pode haver casos onde o titular apenas não entre no 
procedimento simplificado para ganhar mais tempo de 
proteção. 

Artigo 4º  

Haverá alguma análise para verificar se subsídios 
apresentados por terceiros interessados possuem 
conteúdo relevante que justifique retirar o pedido de 
patente do procedimento simplificado? 
Nem todos os subsídios podem ser apresentados de 
forma técnica, apenas para impedir o exame no 
procedimento simplificado, o que gera backlog do 
mesmo modo. 

Artigo 5º   

O que acontece com os casos que possuem emendas 
voluntárias e emendas da fase internacional? 
Alguns pedidos sofrem emendas ao longo do trâmite 
administrativo e com isso, como será avaliado o 
deferimento? 

Artigo 6º  
 
  

 
Haverá exame de formalidades, ex.  CGEN, Sequências 
Biológicas, artigos 22, 24, 25 e 32 da LPI? Observar que já 
existe um procedimento de exigência 6.6 que prevê a 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

apresentação de documentação sobre acesso ao 
patrimônio genético. 
Apesar de haver as ressalvas previstas na Carta-Patente, 
deve haver uma comprovação de acesso ao patrimônio 
genético e/ou conhecimento tradicional associado. 

Comentários 
gerais  
  

Entendemos que, mesmo admitidas essas ressalvas e contribuições, a proposta em consulta pública deve ser considerada como 
uma medida emergencial, não devendo ser estendida ou retomada. A volta à normalidade no processo de exame de patentes é 
uma imposição legal que deve ser respeitada. Para tanto, ao lado dessa metodologia emergencial, devem constar do documento 
normativo medidas concretas de reestruturação do INPI, nos planos financeiro (sua transformação em autarquia especial), 
organizacional (contratação de examinadores em número adequado) e patrimonial (solução definitiva do problema de sua sede). 
Além disso, deverá ser criado uma priorização para exame dos pedidos de patentes relacionadas à saúde, como por exemplo, 
harmonização de regras já existentes com priorização de registro sanitário na Anvisa, onde o solicitante do exame prioritário 
poderá identificar e solicitar ao INPI o exame priorizado para os pedidos de patente relacionados ao produto em análise na 
Anvisa. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


Manifestação quanto à Consulta Pública INPI nº 02/2017

Ref.  Proposta  de  norma  para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado  de
deferimento de pedidos de patente.

Prezados Senhores,

1. Anexamos formulário com comentários e sugestões preparadas pelos Pesquisadores em

Propriedade Industrial  abaixo assinados,  relativos à minuta “Proposta de norma para

dispor sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente.”

em resposta à Consulta Pública INPI nº 02/2017. 

2. Cumpre  informar  que  as  modificações  propostas  configuram  apenas  sugestões  ao

documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação por ele

proposto. Neste sentido, gostaríamos de destacar que consideramos que o procedimento

de deferimento de pedidos de patente, sem exame técnico, infringe diretamente o disposto

nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º,

10, 18, 22, 24, 25  e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é

nula a patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente,  é de grande importância  destacar  que os examinadores deste Instituto

estão sensíveis ao impacto que o  backlog de pedidos de patente provoca em  todos os

envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,  potenciais  investidores,  e  sociedade

como um todo. Neste sentido, despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo

e para evitar que este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os pedidos

de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão restritos ou

fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao acúmulo de exames

de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os examinadores deste Instituto não podem concordar que problemas, que

fogem do  caráter  técnico  do  nosso  trabalho,  possam provocar  a  tomada  de medidas

extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem que contudo, tais medidas

sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de  eficiência  e  da  qualidade  das  patentes

concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da sociedade

em  termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo,  descuidarmos  de  um

exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 



Do prazo da Consulta Pública

7. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados em assuntos

e temas de alta relevância quando destinados a um ou mais setores envolvidos, conforme

dispõe o Art.  31 da Lei  9.784/1999, já combinado com o seu § 1º.  O INPI  publicou a

Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma

questão altamente complexa para a Instituição, buscando resolver o problema do atraso

nos exames dos pedidos de patentes depositados no INPI.

8. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União e no site

do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 26 dias para

discussão e debate sobre este tema de alta relevância, oferecendo somente um link para

preenchimento de formulário e envio de sugestões. Consideramos que este exíguo prazo

dificulta  a  participação  efetiva  de  todos  interessados.  No  processo  de  uma  Consulta

Pública é importante que sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior

número possível de manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública

legítimo qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena da

futura  norma  ser  contestada  por  não  ter  sido  debatida  satisfatoriamente  pelos

interessados. 

9. A concessão  de  pedidos  de  patente  é  um  assunto  de  altíssima  relevância  dada  as

proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos econômicos e

sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação,  conclui-se  que  o  prazo

oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para uma decisão já tomada pela

Administração do INPI, visto que não foram observadas as propostas que estão sendo

discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não

consideramos que a ação apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos

interessados, prejudicando o processo democrático. 

Do backlog

10. Na justificativa da proposta, especificamente com relação ao montante do  backlog, são

fornecidos  números  que  carecem  de  informações  de  como  foram  levantados  ou

calculados. Não está claro no documento se o montante levantado foi calculado com base

nos  pedidos  que  não  sofreram  a  primeira  ação  (primeiro  exame)  ou  a  decisão  final.

Informações para a  contabilização do  backlog  como,  por  exemplo,  acesso a todos  os

dados, números e estatísticas do backlog seriam de grande valia para que a participação

dos interessados ocorresse de maneira democrática  e  de forma equânime.  A falta  de

amplo acesso às informações administrativas gera ainda importante grau de desigualdade

na capacidade de argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.



11. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-se a todos

os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos pendentes e,

para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de processamento do

escritório. No nosso entendimento, considerando a data de agosto de 2017 (prazo final da

Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de

2014  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos

contabilizados fora desta  premissa como,  por  exemplo,  pedidos  em sigilo  ou  que não

solicitaram o exame técnico,  estará superestimando de forma indevida  o  backlog.  Isto

porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

12.  Deve ser lembrado ainda que o  backlog tem origens múltiplas que nem sempre estão

relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o aumento do

número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de

recursos  suficientes,  conflito  de  competências  governamentais,  sobreposição  de

legislações estranhas à LPI e até mesmo os atrasos causados pelo próprio depositante ou

por  terceiros,  por  exemplo,  subsídios  ao  exame  do  pedido  de  patente  pouco

fundamentados e às constantes alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

13. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog encontram-

se  pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio depositante como,

por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 36 meses ou uma resposta

às  ações  do  examinador  (3  meses);  pedidos  com  problemas  de  imagens  que

impossibilitam o exame; e aqueles pedidos que aguardam a anuência da ANVISA. 

14. Ressalta-se  que  em diversas  áreas  tecnológicas  há  inúmeros  pedidos  ainda  hoje  em

exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de referência.

De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por países com índices de

desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil  enfrentam  desafios  semelhantes  de

combate ao backlog, indicando que esse problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

15. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a segurança

do sistema.  Nossa experiência  tem mostrado que em uma proporção significativa  dos

pedidos,  ações  que obviamente,  acelerariam o  exame do pedido  como,  por  exemplo,

cumprimento  de  exigências  legais,  apresentação  voluntária  antes  no  início  do  exame

técnico de quadros reivindicatórios já adaptados à legislação vigente e que estejam de

acordo das alterações permitidas não são praticadas pelos depositantes. Por este motivo,

não é adequada a inclusão de tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua

decisão final.

16. Logo,  antes  de medidas drásticas  como a  ora  proposta,  estudos  bem fundamentados

devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, então, amplamente

divulgados.



Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

17. Um problema observado em relação ao conteúdo da minuta, refere-se à exclusão de uma

área tecnológica  na aplicação da referida  norma.  Se  a real  intenção é  acabar  com o

backlog, não há motivo que justifique os pedidos da área farmacêutica, que se encontram

com 14 anos1 de atraso na análise, estarem excluídos do procedimento simplificado de

deferimento. A concessão de patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras

internacionais, tal como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e

fundador do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a

exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de moléculas

químicas,  de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de  nanotecnologia,  de  sequências

genéticas, de biotecnologia e de outras áreas correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA

em sua manifestação em relação a esta proposta2.

18. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos no trâmite

administrativo,  a prática proposta na minuta em questão,  criará ainda um ambiente de

proteção  composto  de  pedidos  que,  embora  possuam  matéria  do  mesmo  campo

tecnológico  e  com mesmo ano  de depósito,  terão sido  submetidos  ou não ao exame

técnico antes da concessão do privilégio. Acreditamos que tal situação de desigualdade de

tratamento gerará uma grave e onerosa insegurança da real situação de proteção das

áreas tecnológicas no País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que

seu mérito fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido

direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais inclusive,

com questionamentos da sua constitucionalidade.

19. Visto  que  a  proposta  de  ação  de  solução  para  o  backlog,  estabelece  que  pedidos

protocolados ou com requerimento de entrada na fase nacional, com prazo mínimo de 30

dias  anteriores  a  data  de  publicação  da  norma,  estarão  aptos  a  participarem  do

procedimento simplificado, pode haver uma corrida para o depósito de pedidos amplos

sem fundamentação querendo pegar “carona” no “deferimento de ofício”. 

20. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda outros

entraves administrativos e de infraestrutura.  Podemos listar,  como exemplo,  problemas

relacionados com a digitalização dos pedidos, a falta de mão de obra para a expedição do

imenso número de cartas-patente,  atraso na admissibilidade de pedidos internacionais,

problemas relacionados com a apresentação da listagem de sequências biológicas em

formato eletrônico e autorização do acesso aos recursos genéticos. 

21. Em única oportunidade de diálogo com a Presidência do INPI a respeito de soluções para

o combate ao backlog, nos foi categoricamente afirmado que medidas como a admissão

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 



de novos examinadores, ganho de produtividade, os serviços de busca e exame técnico

ad hoc e a validação de patentes concedidas no exterior (Alternativas para agilizar exame

de pedidos de patentes)3 mostrariam-se ineficazes e não factíveis.  Neste contexto,  em

resposta  à  solicitação  de  propostas  para  a  solução do  backlog,  realizada  em reunião

interna  em  07/07/2017  pela  Administração,  alguns  examinadores  consideraram  que  o

“deferimento de ofício” seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe ressaltar que

esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por terem sido, conforme

os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria a solução mais eficaz. 

22. No  entanto,  diferente  do  apresentado  na  minuta,  na  hipótese  da  implementação  do

“deferimento de ofício”,  acreditamos que tal  ação só poderia ter  caráter  excepcional  e

temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.

23. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto piloto” em

que  pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão em vias de incidir)

no Artigo 40 da LPI.

24. O INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de  exame tais  como:  PPH,  Patentes

Verdes, Prioritários da saúde, Prioritários Micro Empresa, dentre outros, contudo, a procura

por tais programas tem se mostrado insignificante frente ao backlog das áreas envolvidas.

Neste sentido, tendo em vista que outros meios de aceleração da concessão de pedidos

não  têm  sido  utilizados  em  números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,

questiona-se a real necessidade de que uma medida tão drástica seja tomada sem um

estudo técnico de análise de risco. 

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

25.O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função primordial

a  verificação  do  atendimento  da  matéria  pleiteada  aos  requisitos  e  condições  de

patenteabilidade. Para isso, torna-se necessário que o Pesquisador realize o exame do

pedido de patente com base na Lei da Propriedade Industrial, nas Diretrizes de exame do

INPI e nas Instruções Normativas.

26. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico

dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a natureza técnica e

especializada do exame de um pedido de patente e a responsabilidade técnica assumida

pelo  examinador  no  desempenho  de  suas  funções  para  a  concessão  de  direitos  de

propriedade industrial, como determina o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

27. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro dos limites

do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para o avanço tecnológico.

Caso contrário,  serão concedidos direitos excludentes ilegítimos que irão além da real

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.



contribuição revelada, ou que podem incidir, sem qualquer mérito, em direitos de terceiros,

ou direitos  sobre  matéria  em domínio  público, ou  ainda,  direitos  que  podem paralisar

avanços futuros.

28.De acordo com nossa experiência, observa-se que os pedidos tal como depositados, em

geral, solicitam proteção para matéria mais ampla que a invenção de fato. Há casos de

pedidos  com  matéria  insuficientemente  descrita  (infringe  o  Artigo  24  da  LPI),  que

impossibilitam  sua  reprodução  e  com  múltiplas  invenções  que  não  compartilham  do

mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 da LPI); com falta de novidade (infringe os

Artigos 8º e 11 da LPI), com falta de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI);

e, ainda, há casos que o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI,

e, com as Diretrizes e Instruções Normativas. 

29. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de matérias

que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não são patenteáveis

(infringe o Artigo 18 da LPI), 

30. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 (Acesso

aos  recursos  genéticos) ou  incidem  em  outras  proibições  legais  tal  como,  a  Lei

11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

31. Desta forma,  medidas  extremas como a em questão,  assim como qualquer  outra que

pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada  pedido,  pode

resultar  em  um  número  infinito  de  concessões  de  patentes  de  mérito  duvidoso.  Tais

patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que estimular a inovação,

criando incertezas e litígios.  

32. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao backlog

33. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a solução mais

eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da  Proposta),  precisamos

destacar que projetos já implantados vêm alcançando resultados consideráveis no ganho

da produtividade (aumento de decisões) e vêm promovendo avanços em áreas específicas

para a redução do atraso na concessão de patentes. 

34. A  dedicação  do  corpo  funcional  e  algumas  medidas  internas  que  ainda  estão  em

andamento,  destaque  para  o  programa  de  teletrabalho  onde  57  examinadores

aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de decisões

por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção da própria Diretoria

de Patentes. 

35. Além disto, ao contrário do que vem sendo afirmado, consideramos que o aumento do



corpo funcional de examinadores traz resultados efetivos. Como exemplo disto, podemos

citar o que tem sido observado em algumas divisões de patentes do Instituto. Por força da

alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA e o INPI, algumas divisões tiveram que

compartilhar seus pedidos de patentes com as divisões impactadas por esta alteração.

Esta distribuição de pedidos proporcionou mais examinadores analisando pedidos de tais

áreas  compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas

tecnológicas do atraso de mais de  10 anos na concessão da patente  e  diminuindo a

aplicação  do  Paragrafo  único  do  Art.  40  da  LPI.  Logo,  o  aumento  no  número  de

examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

36. É importante destacar também que o processo de formação integral de um pesquisador é

longo (duração de 3 anos) e a curva inicial de aprendizado do exame de patentes pode

chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 03 de 1026). Isto quer dizer que

alguns examinadores  recém-contratados só estarão com sua força total  de trabalho 18

meses após sua nomeação. Dos 138 pesquisadores nomeados no último concurso (Edital

INPI  nº.  01,  de  22  de  setembro  2014),  apenas  os  primeiros  convocados  (67

pesquisadores)  estão  com  produção  máxima.  Os  demais  que  foram  convocados

posteriormente ainda estão em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de

produtividade fruto da contratação dos pesquisadores nomeados no último concurso ainda

não atingiu o máximo esperado. 

37. Em relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos  aguardando

exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. Entre 2015 e 2016, foi

observado um aumento de 23% no número de primeiros exames realizados. Já no primeiro

semestre deste ano, o número de primeiras ações superou a meta estabelecida para todo

2016. Isto significa que com a contratação de novos Pesquisadores e com o projeto piloto

de teletrabalho, espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a

isso, na sua capacidade de combate ao backlog em relação à meta estabelecida para todo

ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações têm se mostrado eficazes para redução do

backlog. 

38. No entanto, ressalta-se que a continuidade destas contratações deve ser fundamentada

em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração ritos de aposentaria e

evasões do serviço público, de forma a evitar a possível ociosidade alegada na justificativa

da minuta.

39. Considerando  ainda que a  prestação de  um serviço  de qualidade  é  o  que  os  atores

envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com justificativa de

que  a  contração  de  novos  servidores  geraria  “ociosidade”.  Hoje,  trabalhamos  com

sobrecarga de trabalho dos examinadores. O exame de um pedido, independentemente de

sua complexidade, deve ser realizado em poucas horas. Obviamente, este cenário pode



levar ao comprometimento da realização de um exame criterioso e com a qualidade devida

pelo INPI. Neste sentido, a contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de

forma legítima o combate ao backlog poderá ainda em momento oportuno, ser revertida

em ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de fato

poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do Instituto com

ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

40. Adicionalmente,  consideramos  que  melhorias  na  infraestrutura  de  Tecnologia  da

Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de busca e a

documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico individual tornando-o

mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de baias, transparência das ações

administrativas,  flexibilização  controle  de  frequência  e  expansão  do  home-office, são

exemplos  de  ações  que  podem  ser  implementadas  para  melhor  aproveitamento  do

potencial de trabalho e efetivo avanço no combate ao backlog. 

41. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma resposta

mais rápida à sociedade sem a geração de um ambiente de insegurança, consideramos

que a prejudicial ação de “deferimento de ofício”, principalmente, nos moldes sugeridos,

não deve ser considerada.

Das considerações finais

42. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de ofício”  só  apresentem

resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que estas medidas devem

ser tomadas  antes desta resolução excepcional de “deferimento de ofício”. Embora tais

medidas  possam  não  trazer  efeitos  imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e

legalmente respaldados, impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de

concessão  de  patentes,  que  acarreta  elevado  custo  financeiro,  desmerecimento

Institucional e acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

43. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de análise dos

pedidos aqui depositados, mas que a qualidade das patentes concedidas por este Instituto

tenha maior peso como ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento

econômico do nosso País.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

1 ALESSANDRA ALVES DA COSTA 1440341



2 AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA 1711587

3 ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI 1472698

4 GIANY OLIVEIRA DE MELO 1568356

5 JULIANA MANASFI FIGUEREDO 1568179

6 LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA 2316810

7 NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO 2317366

8 NATHALY NUNES UCHOA 1358886

9 ROSANA BERNARDO DA SILVA 1358315

10 VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA 1473306

11 ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 1549895

12 TATIANA CARESTIATO DA SILVA 1547186 

13 LUIZ EDUARDO KAERCHER 1549287 

14 JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 1215506

15 SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 1743604

16 ALINE MARA BARBOSA PIRES 2316421 

17 MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 1549175 

18 CIBELE CRISTINA OSAWA 1741228 

19 DÁRCIO GOMES PEREIRA 1741666

20 RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 1741878

21 EDILSON GRÜNHEIDT BORGES 1550609

22 JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 1550195

23 VITOR BRAIT CARMONA 2317407

24 SANDRA REGINA GOMES FRAGA 1375692

25 RONNEY ADRIANO RIBEIRO 1549985

26 PATRICIA CARVALHO DOS REIS 1523698 

27 RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 1548959 

28 RENATA FITTIPALDI PESSÔA 1482105 

29 MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 2317393

30 CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 1548780

31 MÁRCIA TIE KAWAMURA 1358397

32 MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 1548925

33 MARIA HERCILIA PAIM FORTES 1181691

34 AI REN TAN 2314901 

35 PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 1568284 

36 CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 2358790 

37 ANICET OKINGA 2390318

38 THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 2317633 

39 MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 1549647 

40 PAULA CANDIDA FONSECA 1546982 



41 NELCY DA SILVA GONÇALVES 1522028 

42 AIRTON JOSÉ DE LUNA 1133704

43 EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 2357042 

44 IAN NASCIMENTO VIEIRA 1741604 

45 MICHELE DE MORAES SEDREZ 1740784 

46 CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 1546944 

47 ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 2315191 

48 LUCIANA PORTAL DA SILVA 1413254 

49 HELIO SANTA ROSA COSTA 1569200 

50 JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 1547093 

51 JOSÉ MAURO BERNARDO MERQUITA 1742380 

52 ADRIANA MACHADO FRÓES 2390275 

53 CRISTIANE FONSECA HÜBNER 1446195 
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome: Examinadores de Patentes do INPI: � Agente

� Usuário

� Representante de órgão de classe ou associação

� Representante de instituição governamental

� Representante de órgãos de defesa do

consumidor

� Outros, especificar: _Pesquisadores em PI____

ALESSANDRA ALVES DA COSTA
AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA
ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI
GIANY OLIVEIRA DE MELO
JULIANA MANASFI FIGUEREDO
LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA
NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO
NATHALY NUNES UCHOA
ROSANA BERNARDO DA SILVA
VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA
ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 
TATIANA CARESTIATO DA SILVA
LUIZ EDUARDO KAERCHER 
JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 
SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 
ALINE MARA BARBOSA PIRES 
MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 
CIBELE CRISTINA OSAWA 
DÁRCIO GOMES PEREIRA
RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 
EDILSON GRÜNHEIDT BORGES
JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
VITOR BRAIT CARMONA 
SANDRA REGINA GOMES FRAGA
RONNEY ADRIANO RIBEIRO
PATRICIA CARVALHO DOS REIS

 
RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 
RENATA FITTIPALDI PESSÔA 
MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 
CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 
MÁRCIA TIE KAWAMURA
MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 
MARIA HERCILIA PAIM FORTES 
AI REN TAN
PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 
CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 
ANICET OKINGA
THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 
MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 
PAULA CANDIDA FONSECA 
NELCY DA SILVA GONÇALVES 
AIRTON JOSÉ DE LUNA
EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 
IAN NASCIMENTO VIEIRA 
MICHELE DE MORAES SEDREZ 
CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 
ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 
LUCIANA PORTAL DA SILVA 
HELIO SANTA ROSA COSTA 
JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 
JOSÉ MAURO BERNARDO MERQUITA 
ADRIANA MACHADO FRÓES 
CRISTIANE FONSECA HÜBNER 

E-mail: examinadores.inpi@gmail.com

Telefone:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Consulta Pública 

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado excepcional e temporário

de deferimento de pedidos de patente
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Artigo da

Minuta
Proposta de Alteração Justificativa

[NORMA] LEI Nº _____, DE _____ DE _____
DE 2017.

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Da ilegalidade da norma

1. Anexamos  formulário  com  comentários  e  sugestões  preparadas  pelos
Pesquisadores em Propriedade Industrial abaixo assinados, relativos à minuta
“Proposta  de  norma para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado de
deferimento de pedidos de patente.” em resposta à Consulta Pública INPI nº
02/2017. 

2. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões
ao documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a
ação  por  ele  proposto.  Neste  sentido,  gostaríamos  de  destacar  que
consideramos que o procedimento de deferimento de pedidos de patente, sem
exame técnico,  infringe  diretamente  o  disposto  nos  Artigos  35  e  36  da  LPI,
podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 24, 25
e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é nula a
patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente, é de grande importância destacar que os examinadores deste
Instituto  estão  sensíveis  ao  impacto  que  o  backlog de  pedidos  de  patente
provoca  em  todos  os  envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,
potenciais  investidores,  e  sociedade  como  um  todo. Neste  sentido,
despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo e para evitar que
este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os
pedidos de patentes depositados,  esbarra em obstáculos e entraves que não
estão restritos  ou fogem à competência  do diminuto  corpo  de examinadores
frente ao acúmulo de exames de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os  examinadores  deste  Instituto  não  podem  concordar  que
problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho, possam provocar a
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tomada de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes,
sem  que  contudo,  tais  medidas  sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de
eficiência e da qualidade das patentes concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da
sociedade  em  termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo,
descuidarmos de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 

Dispõe sobre o procedimento simplificado de
deferimento de pedidos de patente.
Acresce à Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,
que  regula  direitos  e  obrigações  relativos  à
propriedade  industrial,  e  dá  outras
providências.

Práticas não previstas na LPI não podem ser aplicadas com normas hierarquicamente
menores (portarias,  instruções normativas,  resoluções,  ofícios  ou mesmo,  decretos),
pois são meramente executórias.

 Art. 1º Art.  1º  Esta  [NORMA] LEI dispõe  sobre  o
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário de  deferimento  de  pedidos  de
patente  com  depósito  até  [mês]  de  2014  e
ainda pendentes de decisão. 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 (cf. Art. 33
da  LPI)  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos
contabilizados fora desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog
já tão significativo. 

Do backlog

1. Na  justificativa  da  proposta,  especificamente  com  relação  ao  montante  do
backlog, são fornecidos números que carecem de informações de como foram
levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado
foi calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro
exame) ou a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como,
por exemplo, acesso a todos os dados, números e estatísticas do backlog seriam
de grande valia para que a participação dos interessados ocorresse de maneira
democrática  e  de forma equânime.  A falta  de amplo  acesso às  informações
administrativas gera ainda importante grau de desigualdade na capacidade de
argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.

2. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-
se  a  todos  os  requerimentos  não  examinados;  para  outros,  a  todos  os
requerimentos pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além
da  capacidade  de  processamento  do  escritório.  No  nosso  entendimento,
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considerando a data de agosto  de 2017 (prazo final  da Consulta Pública),  o
backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de 2014 e
ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos
contabilizados fora desta premissa como, por exemplo, pedidos em sigilo ou que
não solicitaram o exame técnico,  estará superestimando de forma indevida o
backlog. Isto porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

3.  Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre
estão  relacionadas  à  ineficiência  da  Instituição,  dentre  as  quais  podem  ser
citadas  o  aumento  do  número de pedidos  de patentes,  a  complexidade  das
tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes, conflito de competências
governamentais, sobreposição de legislações estranhas à LPI e até mesmo os
atrasos  causados  pelo  próprio  depositante  ou  por  terceiros,  por  exemplo,
subsídios ao exame do pedido de patente pouco fundamentados e às constantes
alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

4. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog
encontram-se pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio
depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até
36 meses ou uma resposta às ações do examinador (3 meses); pedidos com
problemas  de  imagens  que  impossibilitam  o  exame;  e  aqueles  pedidos  que
aguardam a anuência da ANVISA. 

5. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje
em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios
de referência.  De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por
países  com  índices  de  desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil
enfrentam desafios semelhantes de combate ao  backlog,  indicando que esse
problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

6. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a
segurança do sistema. Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção
significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido
como, por exemplo, cumprimento de exigências legais, apresentação voluntária
antes no início  do exame técnico de quadros reivindicatórios já  adaptados à
legislação vigente e que estejam de acordo das alterações permitidas não são
praticadas pelos depositantes. Por este motivo, não é adequada a inclusão de



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua decisão final.
7. Logo,  antes  de  medidas  drásticas  como  a  ora  proposta,  estudos  bem

fundamentados  devem  ser  realizados  para  a  revisão  do  cálculo  do  nosso
backlog e, então, amplamente divulgados.

Parágrafo
Único
(Art. 1º)
 

Parágrafo único. O procedimento  simplificado
excepcional  e  temporário não  se  aplica  aos
requerimentos  de  certificado  de  adição,  aos
pedidos  divididos,  aos  pedidos  relativos  a
produtos  e  processos  farmacêuticos  não
anuídos  pela  ANVISA  e  pedidos  que  não
atendam a Lei 13.123/2015.

A  concessão  de  patentes  deve  atender  a  LPI,  assim  como  observar  as  regras
internacionais tal  como, o Acordo TRIPS, e Leis nacionais que apresentem interface
com a LPI. 

Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

1. Um  problema  observado  em  relação  ao  conteúdo  da  minuta,  refere-se à
exclusão  de uma área tecnológica na aplicação da referida norma. Se a real
intenção é acabar com o  backlog,  não há motivo que justifique os pedidos da
área  farmacêutica,  que  se  encontram  com  14  anos1 de  atraso  na  análise,
estarem excluídos do procedimento simplificado de deferimento. A concessão de
patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras internacionais, tal
como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e fundador
do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a
exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de
moléculas  químicas,  de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de
nanotecnologia,  de sequências genéticas,  de biotecnologia e de outras áreas
correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA em sua manifestação em relação a
esta proposta2.

2. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos
no trâmite administrativo, a prática proposta na minuta em questão, criará ainda
um ambiente de proteção composto de pedidos que, embora possuam matéria
do  mesmo  campo  tecnológico  e  com  mesmo  ano  de  depósito,  terão  sido
submetidos  ou  não  ao  exame  técnico  antes  da  concessão  do  privilégio.
Acreditamos que tal situação de desigualdade de tratamento gerará uma grave e

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 
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onerosa insegurança da real situação de proteção das áreas tecnológicas no
País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que seu mérito
fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido
direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais
inclusive, com questionamentos da sua constitucionalidade.

3. Visto que a proposta de ação de solução para o backlog, estabelece que pedidos
protocolados  ou  com requerimento  de  entrada  na  fase  nacional,  com  prazo
mínimo de 30 dias anteriores a data de publicação da norma, estarão aptos a
participarem  do  procedimento  simplificado,  pode  haver  uma  corrida  para  o
depósito de pedidos amplos sem fundamentação querendo pegar “carona” no
“deferimento de ofício”. 

4. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda
outros  entraves  administrativos  e  de  infraestrutura.  Podemos  listar,  como
exemplo,  problemas relacionados com a digitalização dos pedidos,  a falta de
mão de obra para a expedição do imenso número de cartas-patente, atraso na
admissibilidade  de  pedidos  internacionais  (ano  de  2016),  problemas
relacionados  com a  apresentação  da  listagem  de  sequências  biológicas  em
formato eletrônico(não existe) e autorização do acesso aos recursos genéticos
(igual ao 10 e 18). 

5. Em única oportunidade de diálogo com a Presidência  do INPI  a respeito de
soluções  para  o  combate  ao  backlog,  nos  foi  categoricamente  afirmado que
medidas como a admissão de novos examinadores, ganho de produtividade, os
serviços de busca e exame técnico ad hoc e a validação de patentes concedidas
no  exterior  (Alternativas  para  agilizar  exame  de  pedidos  de  patentes)3

mostrariam-se  ineficazes  e  não  factíveis.  Neste  contexto,  em  resposta  à
solicitação de propostas para a solução do backlog, realizada em reunião interna
em 07/07/2017 pela Administração, alguns examinadores consideraram que o
“deferimento de ofício”  seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe
ressaltar que esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por
terem sido, conforme os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria
a solução mais eficaz. 

6. No entanto, diferente do apresentado na minuta, na hipótese da implementação

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

do  “deferimento  de  ofício”,  acreditamos  que  tal  ação  só  poderia  ter  caráter
excepcional e temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.

7. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto
piloto” em que pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão
em vias de incidir) no Artigo 40 da LPI.

8. O INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de  exame tais  como:  PPH,
Patentes  Verdes,  Prioritários  da  saúde,  Prioritários  Micro  Empresa,  dentre
outros,  contudo, a procura por tais programas tem se mostrado insignificante
frente ao backlog das áreas envolvidas. Neste sentido, tendo em vista que outros
meios  de  aceleração  da  concessão  de  pedidos  não  têm sido  utilizados  em
números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,  questiona-se  a  real
necessidade  de  que  uma  medida  tão  drástica  seja  tomada  sem um estudo
técnico de análise de risco. 

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao

backlog

9. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a
solução  mais  eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da
Proposta),  precisamos destacar  que projetos  já  implantados vêm alcançando
resultados consideráveis no ganho da produtividade (aumento de decisões) e
vêm promovendo avanços em áreas específicas para a redução do atraso na
concessão de patentes. 

10. A dedicação do corpo funcional e algumas medidas internas que ainda estão em
andamento, destaque para o programa de teletrabalho onde 57 examinadores
aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de
decisões por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção
da própria Diretoria de Patentes. 

11. Além  disto,  ao  contrário  do  que  vem  sendo  afirmado,  consideramos  que  o
aumento do corpo funcional  de examinadores traz resultados efetivos.  Como
exemplo disto, podemos citar o que tem sido observado em algumas divisões de
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patentes do Instituto. Por força da alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA
e o INPI, algumas divisões tiveram que compartilhar seus pedidos de patentes
com as  divisões  impactadas por  esta alteração.  Esta distribuição de pedidos
proporcionou  mais  examinadores  analisando  pedidos  de  tais  áreas
compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas
tecnológicas  do  atraso  de  mais  de  10  anos  na  concessão  da  patente  e
diminuindo a aplicação do Paragrafo único do Art. 40 da LPI. Logo, o aumento
no número de examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

12. É  importante  destacar  também que o  processo  de  formação integral  de  um
pesquisador é longo (duração de 3 anos) e a curva inicial  de aprendizado do
exame de patentes pode chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No
03 de 1026).  Isto quer dizer  que alguns examinadores  recém-contratados só
estarão com sua força total de trabalho 18 meses após sua nomeação. Dos 138
pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  (Edital  INPI  nº.  01,  de  22  de
setembro 2014), apenas os primeiros convocados (67 pesquisadores) estão com
produção máxima. Os demais que foram convocados posteriormente ainda estão
em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de produtividade fruto
da  contratação  dos  pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  ainda  não
atingiu o máximo esperado. 

13. Em  relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos
aguardando exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo.
Entre 2015 e 2016, foi observado um aumento de 23% no número de primeiros
exames realizados. Já no primeiro semestre deste ano, o número de primeiras
ações superou a meta estabelecida para todo 2016. Isto significa que com a
contratação  de  novos  Pesquisadores  e  com o  projeto  piloto  de  teletrabalho,
espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a isso, na
sua capacidade de combate ao  backlog em relação à meta estabelecida para
todo ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações  têm se  mostrado eficazes
para redução do backlog. 

14. No  entanto,  ressalta-se  que  a  continuidade  destas  contratações  deve  ser
fundamentada em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração
ritos de aposentaria e evasões do serviço público, de forma a evitar a possível
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ociosidade alegada na justificativa da minuta.

15. Considerando ainda que a prestação de um serviço de qualidade é o que os
atores envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com
justificativa de  que a contração de novos servidores geraria “ociosidade”. Hoje,
trabalhamos com sobrecarga de trabalho  dos examinadores.  O exame de um
pedido, independentemente de sua complexidade, deve ser realizado em poucas
horas.??? Obviamente,  este  cenário  pode  levar  ao  comprometimento  da
realização de um exame criterioso e com a qualidade devida pelo INPI.  Neste
sentido, a contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de forma
legítima  o  combate  ao  backlog poderá  ainda  em  momento  oportuno,  ser
revertida  em ganho  de qualidade (aumento  de horas  de exame/por  pedido).
Logo,  o  que  de  fato  poderia  ocorrer  seria  um  melhor  aproveitamento  da
excelência técnica do Instituto com ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

16. Adicionalmente, consideramos que melhorias na infraestrutura de Tecnologia da
Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de
busca e a documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico
individual tornando-o mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de
baias,  transparência  das  ações  administrativas,  flexibilização  controle  de
frequência e expansão do home-office, são exemplos de ações que podem ser
implementadas para melhor aproveitamento do potencial  de trabalho e efetivo
avanço no combate ao backlog. 

17. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma
resposta  mais  rápida  à  sociedade  sem  a  geração  de  um  ambiente  de
insegurança, consideramos que a prejudicial  ação de “deferimento de ofício”,
principalmente, nos moldes sugeridos, não deve ser considerada.

Art. 2º 

 

Art.  2º  A admissão do pedido de patente no
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário será  notificada  na  Revista  de
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas
as seguintes condições: 

 Para clareza do texto
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Inciso I

 

I - Protocolo do depósito do pedido de patente
ou  do  requerimento  de  entrada  na  fase
nacional realizado até a data da publicação da
[NORMA]; 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 e ainda
pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos  contabilizados  fora
desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog já tão significativo. 

Inciso II
 

II – Pedidos publicados  ou com requerimento
de  publicação  antecipada  até  trinta  dias  da
data de publicação desta [NORMA]; 

Para clareza do texto

Inciso III
III -  Requerimento  de  exame  do  pedido  de
patente até  trinta dias da data de publicação
desta [NORMA] LEI; 

Para clareza do texto

Art. 3º

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido
de  patente  no  procedimento  simplificado
excepcional e temporário inicia-se o prazo de
noventa  dias  para  a  publicação  de  seu
deferimento. 

Para clareza do texto

Art. 5º Art. 5º O pedido de patente será deferido, sem
exame  técnico,  somente  pelo  Presidente  do
INPI tal como publicado ou notificado na sua
entrada na fase nacional. 

De acordo com o Art. 35 da LPI e o Art 96 (I) da Portaria Nº 11 de 27/01/2017 é de
competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico dos
pedidos de patentes nacionais e internacionais. Desta forma, atos impostos por esta Lei
devem ser praticados pela autoridade máxima do INPI.

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

1. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função
primordial  a verificação do atendimento da matéria pleiteada aos requisitos e
condições  de  patenteabilidade.  Para  isso,  torna-se  necessário  que  o
Pesquisador  realize  o  exame  do  pedido  de  patente  com  base  na  Lei  da
Propriedade  Industrial,  nas  Diretrizes  de  exame  do  INPI  e  nas  Instruções
Normativas.

2. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame
técnico dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a
natureza  técnica  e  especializada  do  exame  de  um  pedido  de  patente  e  a
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responsabilidade técnica assumida pelo examinador no desempenho de suas
funções para a concessão de direitos de propriedade industrial, como determina
o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

3. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro
dos limites do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para
o  avanço  tecnológico.  Caso  contrário,  serão  concedidos  direitos  excludentes
ilegítimos que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem
qualquer mérito, em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio
público, ou ainda, direitos que podem paralisar avanços futuros.

4. De  acordo  com  nossa  experiência,  observa-se  que  os  pedidos  tal  como
depositados,  em  geral,  solicitam  proteção  para  matéria  mais  ampla  que  a
invenção de fato. Há casos de pedidos com matéria insuficientemente descrita
(infringe o Artigo 24 da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas
invenções que não compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo
22 da LPI); com falta de novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI), com falta
de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI); e, ainda, há casos que
o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI, e, com as
Diretrizes e Instruções Normativas. 

5. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de
matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou
não são patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI), 

6. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015
(Acesso  aos  recursos  genéticos) ou  incidem em outras  proibições  legais  tal
como, a Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

7. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra
que  pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada
pedido,  pode resultar  em um número infinito  de  concessões  de  patentes  de
mérito duvidoso. Tais patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar
do que estimular a inovação, criando incertezas e litígios.  

8. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.
Art. 6º Art.  6º  A  carta-patente  será  expedida  com

ressalvas  das  proibições desde  que
respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279,

A concessão de matéria que incide nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, bem
como nos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.105, de 2005 é vedada por Leis atualmente em vigor
no País.  A simples ressalva na carta patente conforme proposto no texto atual,  não
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de 1996, bem como os arts. 5º e 6º da Lei nº
11.105, de 2005. dos arts. 10 e 18 da Lei nº
9.279, de 1996.

exclui a possibilidade de concessão de matéria vedada por Lei.

Art. 7º

Art.  7º  O  Instituto  Nacional  da  Propriedade
Industrial  expedirá  normas  para  disciplinar  o
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário de  deferimento  de  pedido  de
patente  em trinta dias da data de    publicação  
desta Lei.

 Para clareza da execução desta Lei.

Art. 8º Art. 8º. Esta  [NORMA] LEI entra em vigor na
data de sua publicação. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Do prazo da Consulta Pública Do prazo da Consulta Pública

1. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados
em  assuntos  e  temas  de  alta  relevância  quando  destinados  a  um  ou  mais
setores envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado
com o seu § 1º.  O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com
data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma questão altamente complexa
para a Instituição,  buscando resolver  o problema do atraso nos exames dos
pedidos de patentes depositados no INPI.

2. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União
e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando
apenas 26 dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância,
oferecendo  somente  um  link para  preenchimento  de  formulário  e  envio  de
sugestões. Consideramos que este exíguo prazo dificulta a participação efetiva
de todos interessados. No processo de uma Consulta Pública é importante que
sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior número possível de
manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública legítimo
qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena
da futura norma ser contestada por não ter sido debatida satisfatoriamente pelos
interessados. 
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3. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada
as proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos
econômicos  e  sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação,
conclui-se que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões
para uma decisão já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram
observadas as propostas que estão sendo discutidas  no momento  dentro do
INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não consideramos que a ação
apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos interessados,
prejudicando o processo democrático. 

Conclusão

Considerações finais

1. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de  ofício”  só
apresentem resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que
estas  medidas  devem  ser  tomadas  antes desta  resolução  excepcional  de
“deferimento  de  ofício”.  Embora  tais  medidas  possam  não  trazer  efeitos
imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e  legalmente  respaldados,
impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de concessão de
patentes, que acarreta elevado custo financeiro, desmerecimento Institucional e
acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

2. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de
análise  dos  pedidos  aqui  depositados,  mas  que  a  qualidade  das  patentes
concedidas por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental
importância para o desenvolvimento econômico do nosso País.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  



Manifestação quanto à Consulta Pública INPI nº 02/2017

Ref.  Proposta  de  norma  para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado  de
deferimento de pedidos de patente.

Prezados Senhores,

1. Anexamos formulário com comentários e sugestões preparadas pelos Pesquisadores em

Propriedade Industrial  abaixo assinados,  relativos à minuta “Proposta de norma para

dispor sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente.”

em resposta à Consulta Pública INPI nº 02/2017. 

2. Cumpre  informar  que  as  modificações  propostas  configuram  apenas  sugestões  ao

documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação por ele

proposto. Neste sentido, gostaríamos de destacar que consideramos que o procedimento

de deferimento de pedidos de patente, sem exame técnico, infringe diretamente o disposto

nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º,

10, 18, 22, 24, 25  e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é

nula a patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente,  é de grande importância  destacar  que os examinadores deste Instituto

estão sensíveis ao impacto que o  backlog de pedidos de patente provoca em  todos os

envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,  potenciais  investidores,  e  sociedade

como um todo. Neste sentido, despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo

e para evitar que este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os pedidos

de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão restritos ou

fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao acúmulo de exames

de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os examinadores deste Instituto não podem concordar que problemas, que

fogem do caráter  técnico  do  nosso  trabalho,  possam provocar  a  tomada  de  medidas

extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem que contudo, tais medidas

sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de  eficiência  e  da  qualidade  das  patentes

concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da sociedade

em termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo,  descuidarmos  de  um

exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 



Do prazo da Consulta Pública

7. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados em assuntos

e temas de alta relevância quando destinados a um ou mais setores envolvidos, conforme

dispõe o Art.  31 da Lei  9.784/1999, já combinado com o seu § 1º.  O INPI  publicou a

Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma

questão altamente complexa para a Instituição, buscando resolver o problema do atraso

nos exames dos pedidos de patentes depositados no INPI.

8. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União e no site

do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 26 dias para

discussão e debate sobre este tema de alta relevância, oferecendo somente um link para

preenchimento de formulário e envio de sugestões. Consideramos que este exíguo prazo

dificulta  a  participação  efetiva  de  todos  interessados.  No  processo  de  uma  Consulta

Pública é importante que sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior

número possível de manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública

legítimo qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena da

futura  norma  ser  contestada  por  não  ter  sido  debatida  satisfatoriamente  pelos

interessados. 

9. A concessão  de  pedidos  de  patente  é  um  assunto  de  altíssima  relevância  dada  as

proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos econômicos e

sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação,  conclui-se  que  o  prazo

oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para uma decisão já tomada pela

Administração do INPI, visto que não foram observadas as propostas que estão sendo

discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não

consideramos que a ação apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos

interessados, prejudicando o processo democrático. 

Do backlog

10. Na justificativa da proposta, especificamente com relação ao montante do  backlog, são

fornecidos  números  que  carecem  de  informações  de  como  foram  levantados  ou

calculados. Não está claro no documento se o montante levantado foi calculado com base

nos  pedidos  que  não  sofreram a  primeira  ação  (primeiro  exame)  ou  a  decisão  final.

Informações para a  contabilização do  backlog  como,  por  exemplo,  acesso a  todos  os

dados, números e estatísticas do backlog seriam de grande valia para que a participação

dos interessados ocorresse de maneira  democrática  e de  forma equânime.  A falta  de

amplo acesso às informações administrativas gera ainda importante grau de desigualdade

na capacidade de argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.



11. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-se a todos

os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos pendentes e,

para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de processamento do

escritório. No nosso entendimento, considerando a data de agosto de 2017 (prazo final da

Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de

2014  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos

contabilizados fora desta premissa como,  por  exemplo,  pedidos  em sigilo  ou  que não

solicitaram o exame técnico,  estará  superestimando de forma indevida  o  backlog.  Isto

porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

12.  Deve ser lembrado ainda que o  backlog tem origens múltiplas que nem sempre estão

relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o aumento do

número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de

recursos  suficientes,  conflito  de  competências  governamentais,  sobreposição  de

legislações estranhas à LPI e até mesmo os atrasos causados pelo próprio depositante ou

por  terceiros,  por  exemplo,  subsídios  ao  exame  do  pedido  de  patente  pouco

fundamentados e às constantes alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

13. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog encontram-

se  pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio depositante como,

por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 36 meses ou uma resposta

às  ações  do  examinador  (3  meses);  pedidos  com  problemas  de  imagens  que

impossibilitam o exame; e aqueles pedidos que aguardam a anuência da ANVISA. 

14. Ressalta-se  que  em diversas  áreas  tecnológicas  há  inúmeros  pedidos  ainda  hoje  em

exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de referência.

De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por países com índices de

desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil  enfrentam  desafios  semelhantes  de

combate ao backlog, indicando que esse problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

15. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a segurança

do sistema.  Nossa experiência  tem mostrado que em uma proporção significativa  dos

pedidos,  ações  que obviamente,  acelerariam o  exame do  pedido  como,  por  exemplo,

cumprimento  de  exigências  legais,  apresentação  voluntária  antes  no  início  do  exame

técnico de quadros reivindicatórios já adaptados à legislação vigente e que estejam de

acordo das alterações permitidas não são praticadas pelos depositantes. Por este motivo,

não é adequada a inclusão de tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua

decisão final.

16. Logo,  antes  de medidas  drásticas  como a  ora  proposta,  estudos  bem fundamentados

devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, então, amplamente

divulgados.



Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

17. Um problema observado em relação ao conteúdo da minuta, refere-se à exclusão de uma

área tecnológica  na aplicação da referida  norma.  Se a real  intenção é  acabar  com o

backlog, não há motivo que justifique os pedidos da área farmacêutica, que se encontram

com 14 anos1 de atraso na análise, estarem excluídos do procedimento simplificado de

deferimento. A concessão de patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras

internacionais, tal como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e

fundador do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a

exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de moléculas

químicas,  de processos  químicos,  de biotecnologia,  de  nanotecnologia,  de  sequências

genéticas, de biotecnologia e de outras áreas correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA

em sua manifestação em relação a esta proposta2.

18. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos no trâmite

administrativo,  a prática proposta na minuta em questão,  criará ainda um ambiente de

proteção  composto  de  pedidos  que,  embora  possuam  matéria  do  mesmo  campo

tecnológico e  com mesmo ano de depósito,  terão sido  submetidos  ou não ao exame

técnico antes da concessão do privilégio. Acreditamos que tal situação de desigualdade de

tratamento gerará uma grave e onerosa insegurança da real situação de proteção das

áreas tecnológicas no País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que

seu mérito fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido

direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais inclusive,

com questionamentos da sua constitucionalidade.

19. Visto  que  a  proposta  de  ação  de  solução  para  o  backlog,  estabelece  que  pedidos

protocolados ou com requerimento de entrada na fase nacional, com prazo mínimo de 30

dias  anteriores  a  data  de  publicação  da  norma,  estarão  aptos  a  participarem  do

procedimento simplificado, pode haver uma corrida para o depósito de pedidos amplos

sem fundamentação querendo pegar “carona” no “deferimento de ofício”. 

20. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda outros

entraves administrativos e de infraestrutura.  Podemos listar,  como exemplo,  problemas

relacionados com a digitalização dos pedidos, a falta de mão de obra para a expedição do

imenso número de cartas-patente,  atraso na admissibilidade de pedidos internacionais,

problemas relacionados com a apresentação da listagem de sequências biológicas em

formato eletrônico e autorização do acesso aos recursos genéticos. 

21. Em única oportunidade de diálogo com a Presidência do INPI a respeito de soluções para

o combate ao backlog, nos foi categoricamente afirmado que medidas como a admissão

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 



de novos examinadores, ganho de produtividade, os serviços de busca e exame técnico

ad hoc e a validação de patentes concedidas no exterior (Alternativas para agilizar exame

de pedidos de patentes)3 mostrariam-se ineficazes e não factíveis.  Neste contexto,  em

resposta  à  solicitação  de  propostas  para  a  solução  do  backlog,  realizada  em reunião

interna  em  07/07/2017  pela  Administração,  alguns  examinadores  consideraram  que  o

“deferimento de ofício” seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe ressaltar que

esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por terem sido, conforme

os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria a solução mais eficaz. 

22. No  entanto,  diferente  do  apresentado  na  minuta,  na  hipótese  da  implementação  do

“deferimento de ofício”,  acreditamos que tal  ação só poderia ter  caráter  excepcional  e

temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.

23. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto piloto” em

que  pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão em vias de incidir)

no Artigo 40 da LPI.

24. O INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de  exame tais  como:  PPH,  Patentes

Verdes, Prioritários da saúde, Prioritários Micro Empresa, dentre outros, contudo, a procura

por tais programas tem se mostrado insignificante frente ao backlog das áreas envolvidas.

Neste sentido, tendo em vista que outros meios de aceleração da concessão de pedidos

não  têm  sido  utilizados  em  números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,

questiona-se a real necessidade de que uma medida tão drástica seja tomada sem um

estudo técnico de análise de risco. 

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

25. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função primordial

a  verificação  do  atendimento  da  matéria  pleiteada  aos  requisitos  e  condições  de

patenteabilidade. Para isso, torna-se necessário que o Pesquisador realize o exame do

pedido de patente com base na Lei da Propriedade Industrial, nas Diretrizes de exame do

INPI e nas Instruções Normativas.

26. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico

dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a natureza técnica e

especializada do exame de um pedido de patente e a responsabilidade técnica assumida

pelo  examinador  no  desempenho  de  suas  funções  para  a  concessão  de  direitos  de

propriedade industrial, como determina o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

27. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro dos limites

do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para o avanço tecnológico.

Caso contrário,  serão concedidos direitos excludentes ilegítimos que irão além da real

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.



contribuição revelada, ou que podem incidir, sem qualquer mérito, em direitos de terceiros,

ou direitos  sobre  matéria  em domínio  público, ou  ainda,  direitos  que podem paralisar

avanços futuros.

28. De acordo com nossa experiência, observa-se que os pedidos tal como depositados, em

geral, solicitam proteção para matéria mais ampla que a invenção de fato. Há casos de

pedidos  com  matéria  insuficientemente  descrita  (infringe  o  Artigo  24  da  LPI),  que

impossibilitam  sua  reprodução  e  com  múltiplas  invenções  que  não  compartilham  do

mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 da LPI); com falta de novidade (infringe os

Artigos 8º e 11 da LPI), com falta de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI);

e, ainda, há casos que o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI,

e, com as Diretrizes e Instruções Normativas. 

29. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de matérias

que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não são patenteáveis

(infringe o Artigo 18 da LPI), 

30. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 (Acesso

aos  recursos  genéticos) ou  incidem  em  outras  proibições  legais  tal  como,  a  Lei

11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

31. Desta forma,  medidas  extremas como a em questão,  assim como qualquer  outra que

pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada  pedido,  pode

resultar  em  um  número  infinito  de  concessões  de  patentes  de  mérito  duvidoso.  Tais

patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que estimular a inovação,

criando incertezas e litígios.  

32. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao backlog

33. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a solução mais

eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da  Proposta),  precisamos

destacar que projetos já implantados vêm alcançando resultados consideráveis no ganho

da produtividade (aumento de decisões) e vêm promovendo avanços em áreas específicas

para a redução do atraso na concessão de patentes. 

34. A  dedicação  do  corpo  funcional  e  algumas  medidas  internas  que  ainda  estão  em

andamento,  destaque  para  o  programa  de  teletrabalho  onde  57  examinadores

aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de decisões

por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção da própria Diretoria

de Patentes. 

35. Além disto, ao contrário do que vem sendo afirmado, consideramos que o aumento do

corpo funcional de examinadores traz resultados efetivos. Como exemplo disto, podemos



citar o que tem sido observado em algumas divisões de patentes do Instituto. Por força da

alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA e o INPI, algumas divisões tiveram que

compartilhar seus pedidos de patentes com as divisões impactadas por esta alteração.

Esta distribuição de pedidos proporcionou mais examinadores analisando pedidos de tais

áreas  compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas

tecnológicas do atraso de mais de  10 anos na concessão da patente  e  diminuindo a

aplicação  do  Paragrafo  único  do  Art.  40  da  LPI.  Logo,  o  aumento  no  número  de

examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

36. É importante destacar também que o processo de formação integral de um pesquisador é

longo (duração de 3 anos) e a curva inicial de aprendizado do exame de patentes pode

chegar até 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 03 de 1026). Isto quer dizer que

alguns examinadores  recém-contratados só estarão com sua força total  de trabalho 18

meses após sua nomeação. Dos 138 pesquisadores nomeados no último concurso (Edital

INPI  nº.  01,  de  22  de  setembro  2014),  apenas  os  primeiros  convocados  (67

pesquisadores)  estão  com  produção  máxima.  Os  demais  que  foram  convocados

posteriormente ainda estão em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de

produtividade fruto da contratação dos pesquisadores nomeados no último concurso ainda

não atingiu o máximo esperado. 

37. Em relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da fila  de  pedidos  aguardando

exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. Entre 2015 e 2016, foi

observado um aumento de 23% no número de primeiros exames realizados. Já no primeiro

semestre deste ano, o número de primeiras ações superou a meta estabelecida para todo

2016. Isto significa que com a contratação de novos Pesquisadores e com o projeto piloto

de teletrabalho, espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a

isso, na sua capacidade de combate ao backlog em relação à meta estabelecida para todo

ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações têm se mostrado eficazes para redução do

backlog. 

38. No entanto, ressalta-se que a continuidade destas contratações deve ser fundamentada

em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração ritos de aposentaria e

evasões do serviço público, de forma a evitar a possível ociosidade alegada na justificativa

da minuta.

39. Considerando  ainda  que a  prestação de  um serviço  de  qualidade  é  o  que os  atores

envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com justificativa de

que  a  contração  de  novos  servidores  geraria  “ociosidade”.  Hoje,  trabalhamos  com

sobrecarga de trabalho dos examinadores. O exame de um pedido, independentemente de

sua complexidade, deve ser realizado em poucas horas. Obviamente, este cenário pode

levar ao comprometimento da realização de um exame criterioso e com a qualidade devida



pelo INPI. Neste sentido, a contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de

forma legítima o combate ao  backlog poderá ainda em momento oportuno, ser revertida

em ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de fato

poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do Instituto com

ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

40. Adicionalmente,  consideramos  que  melhorias  na  infraestrutura  de  Tecnologia  da

Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de busca e a

documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico individual tornando-o

mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de baias, transparência das ações

administrativas,  flexibilização  controle  de  frequência  e  expansão  do  home-office, são

exemplos  de  ações  que  podem  ser  implementadas  para  melhor  aproveitamento  do

potencial de trabalho e efetivo avanço no combate ao backlog. 

41. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma resposta

mais rápida à sociedade sem a geração de um ambiente de insegurança, consideramos

que a prejudicial ação de “deferimento de ofício”, principalmente, nos moldes sugeridos,

não deve ser considerada.

Das considerações finais

42. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de ofício”  só  apresentem

resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que estas medidas devem

ser tomadas  antes desta resolução excepcional de “deferimento de ofício”. Embora tais

medidas  possam  não  trazer  efeitos  imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e

legalmente respaldados, impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de

concessão  de  patentes,  que  acarreta  elevado  custo  financeiro,  desmerecimento

Institucional e acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

43. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de análise dos

pedidos aqui depositados, mas que a qualidade das patentes concedidas por este Instituto

tenha maior peso como ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento

econômico do nosso País.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

1. ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 1549895

2. ADRIANA MACHADO FRÓES 2390275

3. AI REN TAN 2314901

4. AIRTON JOSÉ DE LUNA 1133704



5. ALBERTO DE ANDRADE FERNANDES 2316308

6. ALESSANDRA ALVES DA COSTA 1440341

7. ALESSANDRA DINIZ COELHO 1717560

8. ALEX DE LIMA E SILVA 2316475 

9. ALEX DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 2316263

10. ALEX GARCIA TODOROV 1358380 

11. ALEXANDRE LUIS CARDOSO BISSOLI 1332765

12. ALINE MARA BARBOSA PIRES 2316421

13. ALINE SCOTELARI 2316640

14. ALVARO VIEIRA DE MIRANDA NETO 2390294

15. AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA 1711587

16. ANA BEATRIZ ABREU SANTA MARINHA 1569397

17. ANDERSON MENDES ARAUJO 2357190

18. ANDERSON WILLIAM DE SOUSA BALTAZAR 2322474

19. ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 2315191

20. ANDRÉ PRUCOLI FRAGOSO CARVALHO 2357376

21. ANDRE WANDERLEY PINTO DA COSTA 1284603

22. ANICET OKINGA 2390318

23. ÁTILA BENTO BELETI CARDINAL 1546899

24. BERNARDO NEPOMUCENO PINTO MOSQUERA 1742312

25. BIANCA MEDEIROS PIRES 2316638

26. BRUNO EMANUEL DEL BOCA SOGDU MARTINS 2316978

27. BRUNO LEONARDO BOZAQUEL MORAIS 1322859

28. CAMILA MIE UJIKAWA 2041260

29. CAMILA VALENTIM DE SOUZA LOPES 1569130

30. CAMILO BRAGA GOMES 1547071

31. CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 2358790

32. CAROLINA SOARES BEMVINDO 2675420

33. CAROLINE GOLTZ 2359405

34. CIBELE CRISTINA OSAWA 1741228

35. CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 1548780

36. CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 1546944

37. CLEITON DA SILVA BARBOSA 1015167

38. CLEYTON MARTINS DA SILVA 2390320

39. CRISTIANA CARNEIRO PINTO DE MAGALHÃES 1547009

40. CRISTIANE FONSECA HÜBNER 1446195

41. CRISTIANO AUGUSTO GOMES MARQUES 2042539

42. CRISTINA ROCHA DE ALMEIDA HAMELMANN 1358291

43. DANIELE PEREIRA DA SILVA DALTO 2383937



44. DÁRCIO GOMES PEREIRA 1741666

45. DENISE NEVES MENCHERO PALACIO 1742347

46. DENISE ZALDENANDO CORREIA 1547121

47. DEYSE CRHISTINA BARBOSA DE MACEDO 2041268

48. DEYSIMAR DE SOUZA CARVALHO 1550082

49. DOMENICA LOSS MATTEDI 2040772

50. EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 2357042

51. EDILSON GRÜNHEIDT BORGES 1550609

52. EDUARDO GARCIA NECCO PEIXOTO REGIS 1880420

53. ELAINE CRISTINA RUBY 2316823

54. ELIELTON RESENDE COELHO 1531553

55. ELISETE APARECIDA BATISTA 2317247

56. EMMANUELA LOPES DE OLIVEIRA 2316748

57. ERICK DA SILVA DELVIZIO 1547144

58. ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI 1472698

59. FABIO PACHECO FREELAND 1693846

60. FABRÍCIO DOS SANTOS BELGRANO 1958238

61. FELIPE MOURA KNOPP 2390347

62. FERNANDA JOSÉ CHAGAS 1893665

63. FERNANDO FERUTI SLEIMAN 1204903

64. FLÁVIA DE ALMEIDA BRAGGIO 2319477

65. FLAVIA ROMANO VILLA VERDE 1480674

66. FLÁVIA SILVIA MONTEIRO MARTINS 2390707

67. FRANCISCO JOSÉ AMARAL ROSÁRIO APOSENTADO

68. GABRIEL PHILIPPI PEREIRA GOULART 1983342

69. GERLANE CARLA HONORATO 1569136

70. GIANY OLIVEIRA DE MELO 1568356

71. GISELE LARA DE ALMEIDA 1727611

72. GLAUCIA BATISTA GERALDO 1531154

73. GRAZIELA SALVAN CERVEIRA 2358029

74. HELIO SANTA ROSA COSTA 1569200

75. HENRIQUE APOLINARIO RODY 2357990

76. IAN NASCIMENTO VIEIRA 1741604

77. IRENE VON DER WEID ANDRADE OLIVEIRA 1548916

78. IULLA NAIFF RABELO DE SOUZA REIS 1214789

79. JAIME NEIVA MIRANDA DE SOUZA 1740675

80. JEAN PIERRE BARROS THIBAUT 1420311

81. JEFFERSON DE VARGAS MUNIZ 1717605

82. JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 1547093



83. JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 1215506

84. JOEL LEMOS DIAS MONTEIRO 2317546

85. JOSE ANTONIO GUZMAN TORRES 449461

86. JOSÉ MAURO BERNARDO MESQUITA 1742380

87. JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 1550195

88. JULIA CORDEIRO FONTANELLA 1546957

89. JULIA DA SILVA MENEZES 2317236

90. JULIANA D'AVILA FERREIRA VIANA MARTHA 2324634

91. JULIANA MANASFI FIGUEREDO 1568179

92. LAUDICEA DA SILVA ANDRADE 449503

93. LAURA COSTA MOREIRA BOTTI 2359293

94. LEONARDO CAVALCANTI DE SÁ NETO 1738842

95. LEONARDO GOMES DE SOUZA 1568788

96. LEONARDO PANICALI CARLECH 2040598

97. LETÍCIA PEDRETTI FEREIRA 1068512

98. LUCIANA PORTAL DA SILVA 1413254

99. LUCIANA SOUZA DA SILVA 2358341

100. LUCIANO LAUAND VIANA DE PAULA 2042359

101. LUÍS ALEXANDRE SOARES DA SILVA 232640

102. LUIS ANDRÉ SUBTIL MACHADO 1474612

103. LUIZ CLAUDIO MARINI SILVA 1742653

104. LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA HERIG 1254771

105. LUIZ EDUARDO KAERCHER 1549287

106. LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA 2316810

107. LUIZ MARCELO LIRA 1377432

108. MARCELLO ARRAIS LIMA 2390733

109. MARCELO TONDELLO CASTOLDI 1550255

110. MÁRCIA TIE KAWAMURA 1358397

111. MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 1549175

112. MARCOS DA FONSECA LIMA 2336052

113. MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA 1305688

114. MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 1548925

115. MARIA FERNANDA PARESQUI CORRÊA 1700433

116. MARIA HERCILIA PAIM FORTES 1181691

117. MARIA LUCIA ABRANCHES DA SILVA 1358401

118. MARIANA BERTONCELI SILVA 2360444

119. MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 2317393

120. MARILIA SERGIO DA SILVA BELTRÃO 2391045

121. MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 1549647



122. MICHELE DE MORAES SEDREZ 1740784

123. MICHELLE IZOLINA LOPES DE SOUZA 2317577

124. NADSON MURILO NASCIMENTO LIMA 1355637

125. NATÁLIA CRISTINA CANDIAN LOBATO 2358641

126. NATERCIA FONSECA DE CARVALHO DA SILVA 2317081

127. NATHALIA CHRISTINA DE SOUZA TAVARES PASSOS 2371642

128. NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO 2317366

129. NATHALY NUNES UCHOA 1358886

130. NELCY DA SILVA GONÇALVES 1522028

131. NICHELE CRISTINA DE FREITAS JUCHNESKI 1976580

132. PAMMELA PEREIRA MERLO 2324531

133. PATRÍCIA BRITO SAMPAIO 2399264

134. PATRICIA CARVALHO DOS REIS 1523698

135. PAULA CANDIDA FONSECA 1546982

136. PAULA DANIELA BRAGA ADAMIS DE BARROS 1549277

137. PAULA RENATA ALVES DA SILVA 2358759

138. PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 1568284

139. PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BOTELHO 2391603

140. PEDRO HENRIQUE VIEIRA GARCIA 2319124

141. PEDRO LEAL DE LIMA SOARES 2033979

142. PRISCILA ROHEM DOS SANTOS 1522832

143. RAFAEL DE CARVALHO GOMES 2391467

144. RAFAEL DE SOUZA MONTEIRO 1548348

145. RAFAEL FIORENCIO MENDONCA 2315105

146. RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 1548959

147. RAUL BITTENCOURT PEDREIRA 1528344

148. RAUL FLORES DA FONSECA 1951007

149. RENATA DE MELO AGUIAR 1743190

150. RENATA FITTIPALDI PESSÔA 1482105

151. RENATA STIEBLER 2390357

152. RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 1741878

153. RODINELLI BORGES DE OLIVEIRA 1561216

154. RODRIGO CÉSAR ALMEIDA DE CARVALHO 2390500

155. RONNEY ADRIANO RIBEIRO 1549985

156. ROSANA BERNARDO DA SILVA 1358315

157. ROSANA MARQUES AMORIM 1548936

158. SANDRA CERQUEIRA PEREIRA 2390913

159. SANDRA DUBOC APOSENTADA

160. SANDRA MARIA DE SOUZA CAO 2317305



161. SANDRA REGINA GOMES FRAGA 1375692

162. SANDRA TOSHICO TAHARA 1359981

163. SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 1743604

164. SILVÂNIA MARILENE DE LIMA KOLLER 2390607

165. TATIANA CARESTIATO DA SILVA 1547186

166. TATIELLI GONÇALVES GREGÓRIO BARBOSA 2391048

167. THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 2317633

168. UILSON LEANDRO TANAN PEREIRA 1475729

169. VANIA GERAIDINE APOSENTADA

170. VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA 1473306

171. VITOR BRAIT CARMONA 2317407

172. VIVIANE JOSE MENEZES DA SILVA 2390891

173. WALTER EDGLEY DE OLIVEIRA 1568215

174. WELLINGTON MARCELO SILVA DA CRUZ 1742683

175. WILLIAN JOSE RODRIGUES DA SILVA 2317032

176. ZAIRA BRUNA HOFFMAM 2357393

177. ZEA DUQUE VIEIRA LUNA MAYERHOFF 1358294
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Servidores do INPI  � Agente 

� Usuário 

� Representante de órgão de classe ou associação 

� Representante de instituição governamental 

� Representante de órgãos de defesa do 

consumidor 

� Outros, especificar:  Servidores do INPI 

E-mail: examinadores.inpi@gmail.com  

Telefone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Pública 

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da 

Minuta 
Proposta de Alteração Justificativa 

 
[NORMA] Nº _____, DE _____ DE _____ DE 
2017. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas 
hierarquicamente menores (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios ou 
mesmo, decretos), pois são meramente executórias. 

 
Dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente. 

 

1. Anexamos formulário com comentários e sugestões preparadas pelos 

Pesquisadores em Propriedade Industrial abaixo assinados, relativos à minuta 

“Proposta de norma para dispor sobre o procedimento simplificado de 

deferimento de pedidos de patente.” em resposta à Consulta Pública INPI nº 02/2017. 

 Art. 1º 

 

Art. 1º Esta [NORMA] LEI dispõe sobre o 
procedimento simplificado de deferimento de 
pedidos de patente. 

Parágrafo 
Único 
(Art. 1º) 

Parágrafo único. O procedimento simplificado  
não se aplica aos requerimentos de certificado 
de adição, aos pedidos divididos, aos pedidos 
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  relativos a produtos e processos farmacêuticos 2. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões 

ao documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação 

por ele proposto. Neste sentido, gostaríamos de destacar que consideramos que o 

procedimento de deferimento de pedidos de patente, sem exame técnico, infringe 

diretamente o disposto nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo desrespeitar ainda as

disposições dos Artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da mesma Lei. Além disso, 

ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é nula a patente concedida contrariando as 

disposições da LPI. 

3. Primeiramente, é de grande importância destacar que os examinadores deste 

Instituto estão sensíveis ao impacto que o backlog de pedidos de patente provoca em 

todos os envolvidos: depositantes, potenciais concorrentes, potenciais investidores, e 

sociedade como um todo. Neste sentido, despendemos toda nossa força de trabalho 

para combatê-lo e para evitar que este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os 

pedidos de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão 

restritos ou fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao acúmulo 

de exames de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto, os examinadores deste Instituto não podem concordar que 

problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho, possam provocar a tomada 

de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem que contudo, 

tais medidas sejam acompanhadas de um aumento de eficiência e da qualidade das 

patentes concedidas em nosso País. 

  

Art. 2º 

  

Art. 2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado será notificada na 
Revista de Propriedade Industrial - RPI quando 
atendidas as seguintes condições: 

Inciso I 

  

I - Protocolo do depósito do pedido de patente 
ou do requerimento de entrada na fase 
nacional realizado até a data da publicação da 
[NORMA]; 

Inciso II 
  

II – Pedidos publicados ou com requerimento 
de publicação antecipada até trinta dias da 
data de publicação desta [NORMA]; 

Inciso III 
III - Requerimento de exame do pedido de 
patente até trinta dias da data de publicação 
desta [NORMA]; 

Inciso IV 
IV – Pagamento das retribuições anuais em 
dia. 

Inciso V 
V – Não houver publicação de parecer de 
exame técnico, nos termos do art. 35 da nº 
9.279, de 1996. 

Art. 3º 

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido 
de patente no procedimento simplificado inicia-
se o prazo de noventa dias para a publicação 
de seu deferimento. 

Art. 4º 

O pedido que recebeu subsidio fundamentado 
por terceiros no prazo do art. 3º desta norma 
ou em data anterior à publicação de admissão 
será excluído do procedimento simplificado 
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Parágrafo 
Único 
(Art. 4º) 

O pedido de patente será excluído do 
procedimento simplificado por solicitação do 
próprio requerente no prazo do art. 3º. 

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da 

sociedade em termos de análise e concessão de patentes, sem, contudo, descuidarmos 

de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 

 

Do prazo da Consulta Pública 

7. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados 

em assuntos e temas de alta relevância quando destinados a um ou mais setores 

envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado com o seu § 1º. 

O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho de 

2017, para tratar de uma questão altamente complexa para a Instituição, buscando 

resolver o problema do atraso nos exames dos pedidos de patentes depositados no 

INPI. 

8. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União 

e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 26 

dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância, oferecendo somente 

um link para preenchimento de formulário e envio de sugestões. Consideramos que este 

exíguo prazo dificulta a participação efetiva de todos interessados. No processo de uma 

Consulta Pública é importante que sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra 

um maior número possível de manifestações. Acreditamos que em um processo de 

Consulta Pública legítimo qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser 

evitado, sob pena da futura norma ser contestada por não ter sido debatida 

satisfatoriamente pelos interessados. 

Art. 5º 
Art. 5º O pedido de patente será deferido tal 
como publicado ou notificado na sua entrada 
na fase nacional. 

Art. 6º 
Art. 6º A carta-patente será expedida com 
ressalvas das proibições dos arts. 10 e 18 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 7º 

Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial expedirá normas para disciplinar o 
procedimento simplificado de deferimento de 
pedido de patente. 

Art. 8º Art. 8º. Esta [NORMA] entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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9. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada 

as proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos 

econômicos e sociais do País. Dado o prazo exíguo para a manifestação, conclui-se 

que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para uma decisão 

já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram observadas as propostas 

que estão sendo discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo somente até dia 

21 de agosto, não consideramos que a ação apresentada pela Presidência permita a 

efetiva participação dos interessados, prejudicando o processo democrático. 

 

Do backlog 

10. Na justificativa da proposta, especificamente com relação ao montante do 

backlog, são fornecidos números que carecem de informações de como foram 

levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado foi 

calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro exame) ou 

a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como, por exemplo, 

acesso a todos os dados, números e estatísticas do backlog seriam de grande valia 

para que a participação dos interessados ocorresse de maneira democrática e de forma 

equânime. A falta de amplo acesso às informações administrativas gera ainda 

importante grau de desigualdade na capacidade de argumentação e contribuição dos 

servidores da Instituição. 

11. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-

se a todos os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos 
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pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de 

processamento do escritório. No nosso entendimento, considerando a data de agosto 

de 2017 (prazo final da Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de patentes 

depositados até agosto de 2014 e ainda pendentes de decisão. Portanto, qualquer 

montante de pedidos contabilizados fora desta premissa como, por exemplo, pedidos 

em sigilo ou que não solicitaram o exame técnico, estará superestimando de forma 

indevida o backlog. Isto porque tais pedidos, não podem ser classificados como 

backlog. 

12.  Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre 

estão relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o 

aumento do número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias 

envolvidas, a falta de recursos suficientes, conflito de competências governamentais, 

sobreposição de legislações estranhas à LPI e até mesmo os atrasos causados pelo 

próprio depositante ou por terceiros, por exemplo, subsídios ao exame do pedido de 

patente pouco fundamentados e às constantes alterações voluntárias nos quadros 

reivindicatórios. 

13. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog

encontram-se pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio 

depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 36 

meses ou uma resposta às ações do examinador (3 meses); pedidos com problemas de 

imagens que impossibilitam o exame; e aqueles pedidos que aguardam a anuência da 

ANVISA. 
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14. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje 

em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de 

referência.  De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por países 

com índices de desenvolvimento muito superiores aos do Brasil enfrentam desafios 

semelhantes de combate ao backlog, indicando que esse problema não é exclusivo do 

escritório brasileiro. 

15. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a 

segurança do sistema. Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção 

significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido como, 

por exemplo, cumprimento de exigências legais, apresentação voluntária antes no início 

do exame técnico de quadros reivindicatórios já adaptados à legislação vigente e que 

estejam de acordo das alterações permitidas não são praticadas pelos depositantes. 

Por este motivo, não é adequada a inclusão de tais números para cálculo do atraso do 

Instituto em sua decisão final. 

16. Logo, antes de medidas drásticas como a ora proposta, estudos bem 

fundamentados devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, 

então, amplamente divulgados. 

 

Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta 

17. Um problema observado em relação ao conteúdo da minuta, refere-se à 

exclusão de uma área tecnológica na aplicação da referida norma. Se a real intenção é 

acabar com o backlog, não há motivo que justifique os pedidos da área farmacêutica, 
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que se encontram com 14 anos1 de atraso na análise, estarem excluídos do 

procedimento simplificado de deferimento. A concessão de patentes deve atender à LPI, 

assim como observar as regras internacionais, tal como o Acordo TRIPS, sob pena de o 

Brasil, como membro da OMC e fundador do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. 

Importante pontuar também que a exclusão da área farmacêutica desta proposta de 

norma não exclui patentes de moléculas químicas, de processos químicos, de 

biotecnologia, de nanotecnologia, de sequências genéticas, de biotecnologia e de outras 

áreas correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA em sua manifestação em relação a 

esta proposta2. 

18. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos 

no trâmite administrativo, a prática proposta na minuta em questão, criará ainda um 

ambiente de proteção composto de pedidos que, embora possuam matéria do mesmo 

campo tecnológico e com mesmo ano de depósito, terão sido submetidos ou não ao 

exame técnico antes da concessão do privilégio. Acreditamos que tal situação de 

desigualdade de tratamento gerará uma grave e onerosa insegurança da real situação 

de proteção das áreas tecnológicas no País. É importante lembrar que a concessão de 

patentes, sem que seu mérito fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que 

além de ter produzido direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de 

discussões judiciais inclusive, com questionamentos da sua constitucionalidade. 

19. Visto que a proposta de ação de solução para o backlog, estabelece que pedidos 

protocolados ou com requerimento de entrada na fase nacional, com prazo mínimo de 
                                                 
1Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI. 
2Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 
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30 dias anteriores a data de publicação da norma, estarão aptos a participarem do 

procedimento simplificado, pode haver uma corrida para o depósito de pedidos amplos 

sem fundamentação querendo pegar “carona” no “deferimento de ofício”. 

20. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda 

outros entraves administrativos e de infraestrutura. Podemos listar, como exemplo, 

problemas relacionados com a digitalização dos pedidos, a falta de mão de obra para a 

expedição do imenso número de cartas-patente, atraso na admissibilidade de pedidos 

internacionais, problemas relacionados com a apresentação da listagem de sequências 

biológicas em formato eletrônico e autorização do acesso aos recursos genéticos. 

21. Em única oportunidade de diálogo com a Presidência do INPI a respeito de 

soluções para o combate ao backlog, nos foi categoricamente afirmado que medidas 

como a admissão de novos examinadores, ganho de produtividade, os serviços de 

busca e exame técnico ad hoc e a validação de patentes concedidas no exterior 

(Alternativas para agilizar exame de pedidos de patentes)3 mostrariam-se ineficazes e 

não factíveis. Neste contexto, em resposta à solicitação de propostas para a solução do 

backlog, realizada em reunião interna em 07/07/2017 pela Administração, alguns 

examinadores consideraram que o “deferimento de ofício” seria posição adequada a ser 

tomada. Contudo, cabe ressaltar que esta ação só foi considerada por alguns 

examinadores do INPI, por terem sido, conforme os dados apresentados, levados a 

acreditar que esta seria a solução mais eficaz. 

22. No entanto, diferente do apresentado na minuta, na hipótese da implementação 

                                                 
3Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017. 



 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 

do “deferimento de ofício”, acreditamos que tal ação só poderia ter caráter excepcional e 

temporário para diminuir o impacto causado à sociedade. 

23. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto 

piloto” em que  pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão em 

vias de incidir) no Artigo 40 da LPI. 

24. O INPI já tem alguns programas de aceleração de exame tais como: PPH, 

Patentes Verdes, Prioritários da saúde, Prioritários Micro Empresa, dentre outros, 

contudo, a procura por tais programas tem se mostrado insignificante frente ao backlog

das áreas envolvidas. Neste sentido, tendo em vista que outros meios de aceleração da 

concessão de pedidos não têm sido utilizados em números significativos pelos que 

fazem jus ao direito, questiona-se a real necessidade de que uma medida tão drástica 

seja tomada sem um estudo técnico de análise de risco. 

 

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes 

25. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função 

primordial a verificação do atendimento da matéria pleiteada aos requisitos e condições 

de patenteabilidade. Para isso, torna-se necessário que o Pesquisador realize o exame 

do pedido de patente com base na Lei da Propriedade Industrial, nas Diretrizes de 

exame do INPI e nas Instruções Normativas. 

26. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame 

técnico dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a natureza 

técnica e especializada do exame de um pedido de patente e a responsabilidade técnica 
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assumida pelo examinador no desempenho de suas funções para a concessão de 

direitos de propriedade industrial, como determina o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

27. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro 

dos limites do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para o 

avanço tecnológico. Caso contrário, serão concedidos direitos excludentes ilegítimos 

que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem qualquer mérito, 

em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio público, ou ainda, direitos 

que podem paralisar avanços futuros. 

28. De acordo com nossa experiência, observa-se que os pedidos tal como 

depositados, em geral, solicitam proteção para matéria mais ampla que a invenção de 

fato. Há casos de pedidos com matéria insuficientemente descrita (infringe o Artigo 24 

da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas invenções que não 

compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 da LPI); com falta de 

novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI), com falta de atividade inventiva (infringe os 

Artigos 8º e 13 da LPI); e, ainda, há casos que o quadro reivindicatório não está de 

acordo com o Artigo 25 da LPI, e, com as Diretrizes e Instruções Normativas. 

29. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de 

matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não são 

patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI), 

30. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 

(Acesso aos recursos genéticos) ou incidem em outras proibições legais tal como, a Lei 

11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 
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31. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra 

que pressione o examinador a comprometer sua análise criteriosa de cada pedido, pode 

resultar em um número infinito de concessões de patentes de mérito duvidoso. Tais 

patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que estimular a inovação, 

criando incertezas e litígios.   

32. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário. 

 

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para combater o 

backlog 

33. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a 

solução mais eficaz e a menos prejudicial ao sistema (vide Justificativa da Proposta), 

precisamos destacar que projetos já implantados vêm alcançando resultados 

consideráveis no ganho da produtividade (aumento de decisões) e vêm promovendo 

avanços em áreas específicas para a redução do atraso na concessão de patentes. 

34. A dedicação do corpo funcional e algumas medidas internas que ainda estão em 

andamento, destaque para o programa de teletrabalho onde 57 examinadores 

aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de decisões 

por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção da própria 

Diretoria de Patentes. 

35. Além disto, ao contrário do que vem sendo afirmado, consideramos que o 

aumento do corpo funcional de examinadores traz resultados efetivos. Como exemplo 

disto, podemos citar o que tem sido observado em algumas divisões de patentes do 



 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 

Instituto. Por força da alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA e o INPI, algumas 

divisões tiveram que compartilhar seus pedidos de patentes com as divisões 

impactadas por esta alteração. Esta distribuição de pedidos proporcionou mais 

examinadores analisando pedidos de tais áreas compartilhadas, levando à aceleração 

do exame e retirando estas áreas tecnológicas do atraso de mais de 10 anos na 

concessão da patente e diminuindo a aplicação do Paragrafo único do Art. 40 da LPI. 

Logo, o aumento no número de examinadores representa sim parte da resolução do 

backlog. 

36. É importante destacar também que o processo de formação integral de um 

pesquisador é longo (duração de 3 anos) e a curva inicial de aprendizado do exame de 

patentes pode chegar até 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 03 de 1026). Isto 

quer dizer que alguns examinadores recém-contratados só estarão com sua força total 

de trabalho 18 meses após sua nomeação. Dos 138 pesquisadores nomeados no último 

concurso (Edital INPI nº. 01, de 22 de setembro 2014), apenas os primeiros convocados 

(67 pesquisadores) estão com produção máxima. Os demais que foram convocados 

posteriormente ainda estão em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de 

produtividade fruto da contratação dos pesquisadores nomeados no último concurso 

ainda não atingiu o máximo esperado. 

37. Em relação à primeira ação técnica, ou seja, retirada da fila de pedidos 

aguardando exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. Entre 

2015 e 2016, foi observado um aumento de 23% no número de primeiros exames 

realizados. Já no primeiro semestre deste ano, o número de primeiras ações superou a 
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meta estabelecida para todo 2016. Isto significa que com a contratação de novos 

Pesquisadores e com o projeto piloto de teletrabalho, espera-se que o INPI neste ano 

dobre, ou atinja resultados superiores a isso, na sua capacidade de combate ao backlog

em relação à meta estabelecida para todo ano de 2016. Neste sentido, estas duas 

ações têm se mostrado eficazes para redução do backlog. 

38. No entanto, ressalta-se que a continuidade destas contratações deve ser 

fundamentada em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração ritos de 

aposentaria e evasões do serviço público, de forma a evitar a possível ociosidade 

alegada na justificativa da minuta. 

39. Considerando ainda que a prestação de um serviço de qualidade é o que os 

atores envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com 

justificativa de  que a contração de novos servidores geraria “ociosidade”. Hoje, 

trabalhamos com sobrecarga de trabalho dos examinadores. O exame de um pedido, 

independentemente de sua complexidade, deve ser realizado em poucas horas. 

Obviamente, este cenário pode levar ao comprometimento da realização de um exame 

criterioso e com a qualidade devida pelo INPI. Neste sentido, a contratação de novos 

Pesquisadores, além de impulsionar de forma legítima o combate ao backlog poderá 

ainda em momento oportuno, ser revertida em ganho de qualidade (aumento de horas 

de exame/por pedido). Logo, o que de fato poderia ocorrer seria um melhor 

aproveitamento da excelência técnica do Instituto com ganhos de eficiência, mas não 

ociosidade.   
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40. Adicionalmente, consideramos que melhorias na infraestrutura de Tecnologia da 

Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de busca e 

a documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico individual 

tornando-o mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de baias, 

transparência das ações administrativas, flexibilização controle de frequência e 

expansão do home-office, são exemplos de ações que podem ser implementadas para 

melhor aproveitamento do potencial de trabalho e efetivo avanço no combate ao 

backlog. 

41. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma 

resposta mais rápida à sociedade sem a geração de um ambiente de insegurança, 

consideramos que a prejudicial ação de “deferimento de ofício”, principalmente, nos 

moldes sugeridos, não deve ser considerada. 

Das considerações finais 

42. Ainda que as ações alternativas apontadas ao “deferimento de ofício” só 

apresentem resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que estas 

medidas devem ser tomadas antes desta resolução excepcional de “deferimento de 

ofício”. Embora tais medidas possam não trazer efeitos imediatos, elas levarão a 

resultados contínuos e legalmente respaldados, impedindo o prejudicial aumento da 

judicialização do processo de concessão de patentes, que acarreta elevado custo 

financeiro, desmerecimento Institucional e acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

43. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de 

análise dos pedidos aqui depositados, mas que a qualidade das patentes concedidas 
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por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental importância para o 

desenvolvimento econômico do nosso País. 

1 ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 1549895 

2 ADRIANA MACHADO FRÓES 2390275 

3 AI REN TAN 2314901 

4 AIRTON JOSÉ DE LUNA 1133704 

5 ALBERTO DE ANDRADE FERNANDES 2316308 

6 ALESSANDRA ALVES DA COSTA 1440341 

7 ALESSANDRA DINIZ COELHO 1717560 

8 
ALEX DE LIMA E SILVA 2316475 

9 ALEX DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 2316263 

10 ALEX GARCIA TODOROV 1358380 

11 ALEXANDRE LUIS CARDOSO BISSOLI 1332765 

12 ALINE MARA BARBOSA PIRES 2316421 

13 ALINE SCOTELARI 2316640 

14 ALVARO VIEIRA DE MIRANDA NETO 2390294 

15 AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA 1711587 

16 ANA BEATRIZ ABREU SANTA MARINHA 1569397 

17 ANDERSON MENDES ARAUJO 2357190 

18 ANDERSON WILLIAM DE SOUSA BALTAZAR 2322474 

19 ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 2315191 

20 ANDRÉ PRUCOLI FRAGOSO CARVALHO 2357376 
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21 ANDRE WANDERLEY PINTO DA COSTA 1284603 

22 ANICET OKINGA 2390318 

23 ÁTILA BENTO BELETI CARDINAL 1546899 

24 BERNARDO NEPOMUCENO PINTO MOSQUERA 1742312 

25 BIANCA MEDEIROS PIRES 2316638 

26 BRUNO EMANUEL DEL BOCA SOGDU MARTINS 2316978 

27 BRUNO LEONARDO BOZAQUEL MORAIS 1322859 

28 CAMILA MIE UJIKAWA 2041260 

29 CAMILA VALENTIM DE SOUZA LOPES 1569130 

30 CAMILO BRAGA GOMES 1547071 

31 CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 2358790 

32 CAROLINA SOARES BEMVINDO 2675420 

33 CAROLINE GOLTZ 2359405 

34 CIBELE CRISTINA OSAWA 1741228 

35 CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 1548780 

36 CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 1546944 

37 CLEITON DA SILVA BARBOSA 1015167 

38 CLEYTON MARTINS DA SILVA 2390320 

39 CRISTIANA CARNEIRO PINTO DE MAGALHÃES 1547009 

40 CRISTIANE FONSECA HÜBNER 1446195 

41 CRISTIANO AUGUSTO GOMES MARQUES 2042539 

42 CRISTINA ROCHA DE ALMEIDA HAMELMANN 1358291 
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43 DANIELE PEREIRA DA SILVA DALTO 2383937 

44 DÁRCIO GOMES PEREIRA 1741666 

45 DENISE NEVES MENCHERO PALACIO 1742347 

46 DENISE ZALDENANDO CORREIA 1547121 

47 DEYSE CRHISTINA BARBOSA DE MACEDO 2041268 

48 DEYSIMAR DE SOUZA CARVALHO 1550082 

49 DOMENICA LOSS MATTEDI 2040772 

50 EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 2357042 

51 EDILSON GRÜNHEIDT BORGES 1550609 

52 EDUARDO GARCIA NECCO PEIXOTO REGIS 1880420 

53 ELAINE CRISTINA RUBY 2316823 

54 ELIELTON RESENDE COELHO 1531553 

55 ELISETE APARECIDA BATISTA 2317247 

56 EMMANUELA LOPES DE OLIVEIRA 2316748 

57 ERICK DA SILVA DELVIZIO 1547144 

58 ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI 1472698 

59 FABIO PACHECO FREELAND 1693846 

60 FABRÍCIO DOS SANTOS BELGRANO 1958238 

61 FELIPE MOURA KNOPP 2390347 

62 FERNANDA JOSÉ CHAGAS 1893665 

63 FERNANDO FERUTI SLEIMAN 1204903 

64 FLÁVIA DE ALMEIDA BRAGGIO 2319477 
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65 FLAVIA ROMANO VILLA VERDE 1480674 

66 FLÁVIA SILVIA MONTEIRO MARTINS 2390707 

67 FRANCISCO JOSÉ AMARAL ROSÁRIO APOSENTADO 

68 GABRIEL PHILIPPI PEREIRA GOULART 1983342 

69 GERLANE CARLA HONORATO 1569136 

70 GIANY OLIVEIRA DE MELO 1568356 

71 GISELE LARA DE ALMEIDA 1727611 

72 GLAUCIA BATISTA GERALDO 1531154 

73 GRAZIELA SALVAN CERVEIRA 2358029 

74 HELIO SANTA ROSA COSTA 1569200 

75 HENRIQUE APOLINARIO RODY 2357990 

76 IAN NASCIMENTO VIEIRA 1741604 

77 IRENE VON DER WEID ANDRADE OLIVEIRA 1548916 

78 IULLA NAIFF RABELO DE SOUZA REIS 1214789 

79 JAIME NEIVA MIRANDA DE SOUZA 1740675 

80 JEAN PIERRE BARROS THIBAUT 1420311 

81 JEFFERSON DE VARGAS MUNIZ 1717605 

82 JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 1547093 

83 JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 1215506 

84 JOEL LEMOS DIAS MONTEIRO 2317546 

85 JOSE ANTONIO GUZMAN TORRES 449461 

86 JOSÉ MAURO BERNARDO MESQUITA 1742380 
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87 JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 1550195 

88 JULIA CORDEIRO FONTANELLA 1546957 

89 JULIA DA SILVA MENEZES 2317236 

90 JULIANA D'AVILA FERREIRA VIANA MARTHA 2324634 

91 JULIANA MANASFI FIGUEREDO 1568179 

92 LAUDICEA DA SILVA ANDRADE 449503 

93 LAURA COSTA MOREIRA BOTTI 2359293 

94 LEONARDO CAVALCANTI DE SÁ NETO 1738842 

95 LEONARDO GOMES DE SOUZA 1568788 

96 LEONARDO PANICALI CARLECH 2040598 

97 LETÍCIA PEDRETTI FEREIRA 1068512 

98 LUCIANA PORTAL DA SILVA 1413254 

99 LUCIANA SOUZA DA SILVA 2358341 

100 LUCIANO LAUAND VIANA DE PAULA 2042359 

101 LUÍS ALEXANDRE SOARES DA SILVA 232640 

102 LUIS ANDRÉ SUBTIL MACHADO 1474612 

103 LUIZ CLAUDIO MARINI SILVA 1742653 

104 LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA HERIG 1254771 

105 LUIZ EDUARDO KAERCHER 1549287 

106 LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA 2316810 

107 LUIZ MARCELO LIRA 1377432 

108 MARCELLO ARRAIS LIMA 2390733 
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109 MARCELO TONDELLO CASTOLDI 1550255 

110 MÁRCIA TIE KAWAMURA 1358397 

111 MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 1549175 

112 MARCOS DA FONSECA LIMA 2336052 

113 MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA 1305688 

114 MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 1548925 

115 MARIA FERNANDA PARESQUI CORRÊA 1700433 

116 MARIA HERCILIA PAIM FORTES 1181691 

117 MARIA LUCIA ABRANCHES DA SILVA 1358401 

118 MARIANA BERTONCELI SILVA 2360444 

119 MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 2317393 

120 MARILIA SERGIO DA SILVA BELTRÃO 2391045 

121 MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 1549647 

122 MICHELE DE MORAES SEDREZ 1740784 

123 MICHELLE IZOLINA LOPES DE SOUZA 2317577 

124 NADSON MURILO NASCIMENTO LIMA 1355637 

125 NATÁLIA CRISTINA CANDIAN LOBATO 2358641 

126 NATERCIA FONSECA DE CARVALHO DA SILVA 2317081 

127 NATHALIA CHRISTINA DE SOUZA TAVARES PASSOS 2371642 

128 NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO 2317366 

129 NATHALY NUNES UCHOA 1358886 

130 NELCY DA SILVA GONÇALVES 1522028 
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131 NICHELE CRISTINA DE FREITAS JUCHNESKI 1976580 

132 PAMMELA PEREIRA MERLO 2324531 

133 PATRÍCIA BRITO SAMPAIO 2399264 

134 PATRICIA CARVALHO DOS REIS 1523698 

135 PAULA CANDIDA FONSECA 1546982 

136 PAULA DANIELA BRAGA ADAMIS DE BARROS 1549277 

137 PAULA RENATA ALVES DA SILVA 2358759 

138 PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 1568284 

139 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BOTELHO 2391603 

140 PEDRO HENRIQUE VIEIRA GARCIA 2319124 

141 PEDRO LEAL DE LIMA SOARES 2033979 

142 PRISCILA ROHEM DOS SANTOS 1522832 

143 RAFAEL DE CARVALHO GOMES 2391467 

144 RAFAEL DE SOUZA MONTEIRO 1548348 

145 RAFAEL FIORENCIO MENDONCA 2315105 

146 RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 1548959 

147 RAUL BITTENCOURT PEDREIRA 1528344 

148 RAUL FLORES DA FONSECA 1951007 

149 RENATA DE MELO AGUIAR 1743190 

150 RENATA FITTIPALDI PESSÔA 1482105 

151 RENATA STIEBLER 2390357 

152 RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 1741878 
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153 RODINELLI BORGES DE OLIVEIRA 1561216 

154 RODRIGO CÉSAR ALMEIDA DE CARVALHO 2390500 

155 RONNEY ADRIANO RIBEIRO 1549985 

156 ROSANA BERNARDO DA SILVA 1358315 

157 ROSANA MARQUES AMORIM 1548936 

158 SANDRA CERQUEIRA PEREIRA 2390913 

159 SANDRA DUBOC APOSENTADA 

160 SANDRA MARIA DE SOUZA CAO 2317305 

161 SANDRA REGINA GOMES FRAGA 1375692 

162 SANDRA TOSHICO TAHARA 1359981 

163 SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 1743604 

164 SILVÂNIA MARILENE DE LIMA KOLLER 2390607 

165 TATIANA CARESTIATO DA SILVA 1547186 

166 TATIELLI GONÇALVES GREGÓRIO BARBOSA 2391048 

167 THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 2317633 

168 UILSON LEANDRO TANAN PEREIRA 1475729 

169 VANIA GERAIDINE APOSENTADA 

170 VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA 1473306 

171 VITOR BRAIT CARMONA 2317407 

172 VIVIANE JOSE MENEZES DA SILVA 2390891 

173 WALTER EDGLEY DE OLIVEIRA 1568215 

174 WELLINGTON MARCELO SILVA DA CRUZ 1742683 
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175 WILLIAN JOSE RODRIGUES DA SILVA 2317032 

176 ZAIRA BRUNA HOFFMAM 2357393 

177 ZEA DUQUE VIEIRA LUNA MAYERHOFF 1358294 
 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome:  
Fundação Oswaldo Cruz/ Sistema Gestec-NIT 
 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail:  
gestec_nit@fiocruz.br 

 

Telefone: 
(21) 3882-9156 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

1º ao 8º 
  

Supressão total do conteúdo da Norma que dispõe sobre o 
procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente. 
 
Proposta: utilização de outros meios para superação do backlog, 
como: 
i) fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), com a contratação de novos servidores; 
ii) contratação temporária de pessoal especializado (art. 37, 

inciso IX da CF88, combinado com o art. 2°, inciso VI da Lei 
8.745/93) sendo gradualmente reduzido com o ingresso de 
novos servidores e extinto o contrato quando o backlog for 
superado. 

iii)  fortalecimento das atividades de capacitação e condições de 

 Antes de qualquer aprofundamento do conteúdo da 
proposta, é importante ressaltar que qualquer medida 
que busque superar ou minimizar o backlog do INPI 
deve ser precedida de um detalhado estudo sobre sua 
implementação e seus efeitos, minimizando  o risco de 
gerar ainda mais problemas de ordem administrativa, 
jurídica, econômica e, principalmente, social.   
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trabalho; 
iv)  estabelecimento e ampliação de acordos de cooperação que 

possibilitem o compartilhamento de dados de busca, 
reduzindo a duplicação de esforços para a análise dos 
pedidos;  

Artigo 1º 
Parágrafo único 

Supressão total do artigo 

É de suma importância destacar que apesar do rito 
sumário não englobar patentes farmacêuticas, tal fato 
pode criar precedente temerário, uma vez que a 
aplicação do princípio da não-discriminação de TRIPS e 
reivindicando a inclusão dessas patentes pode vir a 
ocorrer, causando danos à saúde pública brasileira e 
colocando em risco a sustentabilidade do Sistema 
Único de Saúde.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Artigo 3° e 5º 
  
 
 
 
 
 
 

 Supressão total do artigo 

 A proposta contida na Consulta Pública n° 02/2017 
prevê o deferimento de pedidos de patente sem 
qualquer exame de mérito , desde que tais pedidos: (i) 
atendam aos requisitos temporais contidos no art. 2° 
da proposta de norma, (ii) não se enquadrem nas 
hipóteses previstas nos arts. 10 e 18 da LPI (casos em 
que não são considerados invenção nem modelo de 
utilidade, e invenções e modelos de utilidade não 
patenteáveis), e (iii) não sejam certificados de adição, 
pedidos divididos, ou pedidos relativos a produtos e 
processos farmacêuticos. 
 
Sem a análise de mérito,  conclui-se que a proposta 
sem dúvida viabilizará a concessão da proteção 
patentária automática a produtos e processos que 
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poderiam estar em domínio público e possibilitando a 
ampliação do acesso da população a soluções para a 
saúde e a outros desenvolvimentos tecnológicos. Além 
disso, tal procedimento viabilizaria a concessão de 
patentes baseadas na estratégia conhecida como 
evergreening, que consiste na utilização de técnicas 
para a extensão do monopólio de produtos e processos 
para além dos vinte anos estabelecidos na legislação 
nacional e nos acordos internacionais. 
 
É inevitável verificar as semelhanças da solução 
proposta com o mecanismo de concessão contido na 
LPI conhecido como pipeline, que assegurou a 
concessão de patentes sem o exame dos requisitos de 
patenteabilidade, o qual já foi objeto de inúmeras 
pesquisas nas quais os resultados de tal previsão legal 
foram amplamente reconhecidos como extremamente 
prejudiciais aos interesses nacionais.  
  
No caso das patentes pipeline a ausência de análise dos 
requisitos de patenteabilidade foi justificada com base 
na necessidade de comprovação da concessão da 
patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, 
e a proteção era limitada ao escopo deferido no país de 
origem. Já a proposta submetida a consulta sequer traz 
estas salvaguardas mínimas. Ou seja, o deferimento 
não se baseia em exame realizado por outro escritório 
de patente, ou em qualquer tipo de exame de 
patenteabilidade, simplificado ou não, e não há 
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qualquer tipo de limitação do escopo de proteção 
conferido pelas reivindicações.  
 
O número de pedidos de patente abrangidos pela 
proposta contida na Consulta Pública n° 02/2017 é 
muito maior do que o da época do mecanismo pipeline. 
Enquanto cerca de 1.200 patentes foram concedidas 
utilizando o mecanismo do pipeline, o backlog do INPI 
com potencial de ser abrangido pelo sistema 
simplificado proposto é muito maior. É da ordem de 
230.000 patentes.  
 
Outro aspecto relevante e que justifica a supressão da 
norma diz respeito à inevitável concessão de patentes 
que possuem conteúdo e escopo de proteção 
colidentes ou parcialmente colidentes com patentes 
concedidas a terceiros, em decorrência direta da 
ausência de exame quanto aos requisitos da novidade e 
da atividade inventiva. Tal situação ocasionará um 
ambiente de insegurança jurídica, prejudicando 
iniciativas inovadoras que dependem de planejamento 
e investimento de médio e longo prazo, provocando a 
judicialização de disputas sobre direitos patentários.  
 
Com a eventual adoção da proposta de norma 
(Consulta Pública n° 02/2017), é importante destacar 
que o controle quanto ao atendimento dos requisitos 
previstos em lei e nos tratados internacionais é 
transferido para a sociedade e para o judiciário. O 
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controle da sociedade dependerá, em tese, de um 
monitoramento técnico especializado para verificar 
cada pedido de patente de maneira difusa para aferir 
se o pedido tem mérito e, caso negativo, elaborar 
subsídio ao exame para ser enviado ao INPI, visando a 
não concessão automática da patente. 
 

Considerando o exposto acima, especificamos a seguir os argumentos e justificativas  por meio das quais a Fundação Oswaldo Cruz entende que a 
proposta de norma contida na Consulta Pública n° 02/2017 é inconstitucional, ilegal e viola tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário: 

Violações 

Constitucionais 

Justificativa Possíveis consequências  

Art. 5
0
 , XXIX A propriedade é garantida no Constituição, mas deve atender ao 

interesse social, econômico e tecnológico do Brasil 

Não há interesse social e econômico na insegurança 

jurídica que a proposta aporta. Pelo contrário, haverá 

incertezas sobre o que é proprietário e o que resta em 

domínio público. Haverá forte desincentivo à inovação e 

ao investimento uma vez que não será claro a quem 

pertence cada tecnologia e onde seria seguro o 

investimento e o desenvolvimento tecnológico. 

Art. 37 Princípio da Eficiência e da Legalidade Com a insegurança jurídica que a proposta traz, há 

consideráveis perdas de eficiência do Estado Nacional, 

que terá suas indústrias enfraquecidas, uma vez que 

aproximadamente 90% das patentes concedidas sem 

exame são de depositantes estrangeiros. Há, também, a 

questão da legalidade, uma vez que um Decreto, por ser 

hierarquicamente inferior à Lei (de propriedade 
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intelectual, no caso), não pode alterar seus ditames, 

tendo poder de tão somente regulamentar a aplicação da 

referida lei. No caso em análise, o decreto “extingue” 

temporariamente preceitos positivados na lei, sendo 

ilegal. 

Art. 170 Livre concorrência A livre concorrência positivada constitucionalmente 

será violada uma vez que, certamente, patentes sem 

mérito serão concedidas. Essas tecnologias serão 

proprietárias de seus depositantes, impedindo, muitas 

vezes, que outros atores possam concorrer livremente 

em mercados não monopolísticos. 

Violações 

Infraconstitucionais 

Justificativa Possíveis consequências  

Art. 8º
 

da Lei 

9.279/96  

(Lei da  

Propriedade 

Industrial) 

     O referido artigo determina que uma patente deve ter, 

simultaneamente, os 3 requisitos de patenteabilidade, quais sejam: i) 

novidade, ii) atividade inventiva e iii) aplicação industrial. Na 

proposta do INPI, ao não realizar o exame técnico para a concessão 

patentária, não há como assegurar que tais requisitos estão presentes 

em um dado pedido.  

Concessão de patentes indevidas. Monopólios indevidos 

garantidos. Restrição da concorrência e livre iniciativa. 

Judicialização em vários setores 

Art. 35 da Lei 

9.279/96  

(Lei da  

Propriedade 

Industrial) 

    Determina a necessidade do exame técnico para se aferir os 

quesitos de patenteabilidade do art. 8º.  

Com a decisão da concessão sumária das patentes do 

backlog, ou seja, sem o exame dos requisitos requeridos 

pela inteligência do art. 35 combinado com o art. 8
0
, há 

clara ilegalidade, que poderá gerar concessão de 

patentes indevidas. Monopólios indevidos garantidos. 

Restrição da concorrência e livre iniciativa. 

Judicialização em vários setores. 

Art. 99, I da Lei 

10.406/02(Código 

Civil) 

     Ao conceder sem exame de mérito as patentes, bens que até então 

eram públicos caem em domínio privado.  

Desincentivo a inovação, bloqueio de concorrência, 

insegurança jurídica, Judicialização. 
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Violações de 

Tratados 

internacionais 

Justificativa Possíveis consequências  

Art. 27 de TRIPS  Assim como as violações dos arts. 8
0
 e 35 da LPI, o Acordo TRIPS, 

em seu art. 27 também versa sobre a necessidade do preenchimento 

dos 3 critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. Sem o exeme de mérito, não há como aferir se 

estas estão presentes em um pedido de patente. Desarte, o Brasil 

estará violando um acordo internacional do qual é signatário. 

Concessão de patentes indevidas. Monopólios indevidos 

garantidos. Restrição da concorrência e livre iniciativa. 

Judicialização em vários setores. 

Por todo o exposto, a possível decisão de concessão sumária de patentes, como proposta de acabar com o backlog, contém vícios formais e 

materiais, sendo evidentemente ilegal e com efeitos negativos inaceitáveis. 

 

A proposta não resolveria o problema do backlog, pois, haverá certamente novo acúmulo de pedidos de patente, uma vez que a capacidade de 

atuação do INPI não está sendo reforçada. Daqui a poucos anos o problema se repetirá nos mesmo níveis que vemos hoje. 

 

A Fiocruz é definitivamente contra a solução proposta pela Norma. Defendemos sua supressão total.  

 

A Fiocruz propõe a discussão de mecanismos para reforçar a capacidade de atuação do INPI, dada sua finalidade estratégica no contexto do 

desenvolvimento nacional. Infelizmente, a concessão sumária de patentes sem exame além de não ajudar em nada no fortalecimento do órgão, ainda 

poderá ser catastrófica para o desenvolvimento nacional.  
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(Fortec) 
 

  Agente 

  Usuário 
X Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) 

e-mail: 
presidente@fortec.org.br, secretaria@fortec.org.br 

 

Telefone: 
71 9701 0527/3283 6842 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 

Os comentários ao lado se referem à proposta em sua integralidade, por 

isso não está sendo apontado nenhum artigo em específico neste item. 

COMENTÁRIOS GERAIS: 
 

Reconhecemos o esforço da proposição do INPI e do 

MDIC, bem como os argumentos para a implementação 

dessa medida, especialmente no tocante ao potencial de 

redução substantiva do backlog dos pedidos de patentes e 

dos prazos de exame dos pedidos acumulados e louvamos 

a tentativa de solucionar este grave problema, inclusive 

passando por ampla consulta à sociedade. Entendemos, 

porém, que a proposta pode trazer sérios riscos associados 

ao ambiente econômico, jurídico e social do país. 

  

Sob o ponto de vista econômico levanta-se como questão o 

valor das patentes sem exame técnico, o que afetaria sua 

mailto:presidente@fortec.org.br
mailto:secretria@fortec.or.br
tel:%2B55%2071%209701%200527
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valoração e transação econômica, sendo possível presumir 

um constrangimento da dinâmica econômica baseada nos 

processos concorrenciais e no ambiente de negócios do 

país. No limite, estaríamos lidando com um movimento que 

poderia induzir a um desincentivo na captação de 

investimentos e à falta de credibilidade no sistema de 

patentes. 

  

Sob o ponto de vista jurídico, na ausência de um exame 

qualificado em que transpareça o rigor do sistema 

patentário, o mesmo ficaria bastante vulnerável, podendo 

conduzir a um volume excessivo de disputas judiciais e 

requerendo nulidades das patentes concedidas à luz desse 

regime excepcional. Com a judicialização potencialmente 

decorrente desse procedimento, as discussões sobre a 

validade da patente poderiam alcançar terrenos que 

suplantam o debate técnico que baliza os princípios do 

direito de propriedade intelectual, retornando, ao cabo, a 

responsabilidade ao INPI, por se tratar do órgão 

responsável pela concessão da proteção. 

 

No âmbito social, o cumprimento da função das inovações 

parece ficar comprometido. Ademais, sucumbir-se-ia a 

força da patente e do sistema patentário à lógica da solução 

extraordinária, não diferenciando as soluções boas ou ruins 

para a sociedade, tampouco dos pedidos pregressos a esse 

procedimento, abrindo riscos de presunção de inadequação 

à Lei de Propriedade Intelectual do país. 

  

Em outra esfera de análise, fica evidente a limitação do 

INPI em sanar o problema do contingente de pedidos de 
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análise de patentes represados no órgão seja pelo número 

insuficiente de examinadores, seja em função da ausência 

de uma estrutura gerencial e administrativa adequada, ou 

ainda em decorrência do quadro regulatório inadequado 

sobre a matéria no país. Nessa direção, acreditamos que o 

procedimento extraordinário de deferimento de pedidos 

não exclua a necessidade premente de melhor aparelhar o 

INPI com um quadro mais substantivo de pessoas e de 

infraestrutura para a sua atuação, até para que não haja a 

necessidade futura de novos expedientes extraordinários. 

  

Nesse tocante, sugestões já apresentadas pelo próprio corpo 

técnico do INPI permitiriam examinar o problema do 

backlog a partir de outras iniciativas além das 

considerações mencionadas acima, como, por exemplo, 

limitar aos pedidos de estrangeiros à luz das reivindicações 

aprovadas em seus países de origem, acreditar outras 

instituições para procederem ao pré-exame de pedidos de 

patentes ou mesmo criar políticas especiais de exame para 

setores econômicos prioritários. 

  

Diante do exposto, o Fortec propõe que esses 

procedimentos sejam revistos a partir do princípio da 

precaução, por acreditar que a implementação das medidas 

propostas e objeto da Consulta Pública em questão geraria 

demasiados riscos potenciais ao sistema patentário 

brasileiro. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Área de Propriedade Intelectual – Fundação CPqD 
 
 

  Agente 

×Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: pi@cpqd.com.br  

Telefone: (19) 3705-6280 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 Arts. 1º e 5º  

Não haver procedimento simplificado de deferimento de pedidos de 
patente sem análise de mérito 
 
Elaborar um procedimento simplificado considerando a análise de 
mérito realizada em tempo hábil (2 a 3 anos) como um dos pontos 
obrigatórios e rigorosos de todo o procedimento.  

(A) A opção de conceder patentes sem análise de mérito 
transfere aos usuários do sistema patentário o ônus 
de analisar o conteúdo dessas patentes a fim de 
verificar se de fato aquele título atende aos 
requisitos exigidos (novidade, atividade inventiva...) 
posto que essas concessões podem afetar 
desenvolvimentos que estão sendo realizados por 
esses usuários. A ausência da análise de mérito 
provocará retrocesso no ambiente de inovação que 
busca a proteção de suas criações no sistema 
patentário. 

(B) Certamente haverá deferimentos em massa de 
pedidos de patentes e isso sobrecarregará 
demasiadamente os usuários do sistema patentário 

mailto:pi@cpqd.com.br
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na análise de documentos de patentes 
eventualmente colidentes com seus 
desenvolvimentos, uma vez que qualquer pedido 
será deferido sem análise de mérito.  Incluem-se 
nessa sobrecarga (atribuída aos usuários) aspectos 
intelectuais, operacionais e financeiros. Ainda sobre 
a sobrecarga financeira, o usuário corre o risco de 
não contar com os recursos para suportar as 
despesas relativas às expedições das cartas patentes 
deferidas concomitantemente. 

(C) Desvalorização das patentes, banalização do sistema 
patentário, uma vez que serão concedidas sem 
análise, não havendo garantia de novidade e, ainda, 
que possam afetar direitos de PI terceiros 
desenvolvidos/criados anteriormente. 

(D) Aumento de demandas judiciais. 

  
 Art. 3º 

 Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado inicia-se o prazo de 180 dias para a publicação de seu 
deferimento. 

Em decorrência da grande quantidade de admissões que 
supõe-se haverá, o usuário - que pode ser uma 
entidade/empresa que detenha várias patentes e, 
consequentemente monitore o estado da técnica - não 
terá tempo suficiente para recuperar, analisar e  
apresentar subsídios aos pedidos admitidos  que sejam 
colidentes aos seus desenvolvimentos anteriores em 
execução. 

 Art. 6º 
  

 Não há sugestão 
 
 

Se a patente será concedida na forma do Art. 5, ou seja, 
tal como o pedido foi publicado, as ressalvas citadas no 
Art. 6 só surtirão efeito se a patente concedida, em 
desacordo com tais proibições, for impugnada de alguma 
forma, pois, pelo que consta, não haverá análise 
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preliminar pelo INPI no sentido de se verificar se o 
pedido de patente afronta as ditas ressalvas. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


 

GRUPO FARMABRASIL – Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional 
 Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco E, nº 12, 15º andar, Salas nº 1501 e 1502, Edifício Prime Business Convenience, 

CEP 70.070-120 - Brasília/DF,  (61) 3224-2003,  contato@grupofarmabrasil.com.br 

Ofício GFB nº 021/2017 
            
                      Brasília (DF), 01 de setembro de 2017. 
  
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI 
Luiz Otavio Pimentel 
Rua São Bento, nº 1 - 24º andar 
20090-010 - Rio de Janeiro, RJ 
 
Assunto: Manifesto GFB sobre a Consulta Pública do INPI/MDIC de 27.07.2017, que dispõe sobre 
o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente. 
 

Prezado Senhor Presidente, 
 

O Grupo FarmaBrasil, associação constituída por empresas brasileiras de pesquisa com 
capital inteiramente nacional, com grandes investimentos na área de biotecnologia, 
farmoquímica e farmacêutica e com uma participação expressiva no mercado, vem, 
manifestar sua posição, em atenção à Consulta Pública proposta pelo INPI, que tem por 
objetivo promover a redução do estoque de patentes hoje existente nesta instituição, 
adotando um procedimento simplificado de deferimento dos pedidos de patente.  

Apesar de a proposta inicial excluir os pedidos de patente relativos a produtos e processos 
farmacêuticos, entendemos que a Norma poderá criar precedentes temerários para os 
titulares de pedidos dessas patentes, razão pela qual as entidades ABIFINA e PRO-
GENERICOS, do setor farmacêutico já formalizaram propostas de aperfeiçoamento do texto 
para deixar explícita a exclusão, as quais estão em linha com o posicionamento técnico do 
Grupo FarmaBrasil.  

É importante garantir, desde já, ao setor farmacêutico que nunca o procedimento 
simplificado será estendido para produtos relacionados ao tratamento e prevenção de 
doenças, inclusive aqueles que impactam as políticas de saúde pública.  

A proposta encaminhada pela ABPI prevê que o depositante pode optar livremente pelo 
escopo concedido, apresentando emendas voluntárias e dividindo pedidos de modo a 
escolher quais reivindicações tem concessão automática e quais serão examinadas, além 
de facultar ao depositante, mas não ao concorrente, a possibilidade de solicitar o exame 
após a concessão da patente. 

Em uma última instância, caso o deferimento simplificado seja implementado, a carta 
patente deve ser expedida com ressalvas das proibições dos arts. 10 e 18 da Lei no 9.279, 
de 1996, contendo indicações claras de que a patente foi concedida sem exame de mérito 
que validasse os requisitos de patenteabilidade e garantindo que a nulidade administrativa 
possa ser alegada durante todo o período de vigência da patente concedida 
automaticamente, para tentar minimizar a judicialização destas.  

mailto:contato@grupofarmabrasil.com.br


 

2 

A insegurança jurídica que se instaurará pelas desigualdades de tratamento, poderá 
configurar infringência direta do disposto nos artigos 35 e 36 da Lei de Propriedade 
Industrial (LPI) – Lei n.º 9.279/96, em razão de promover concessão de patente sem exame 
técnico, podendo ainda caracterizar afronta às disposições dos artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 
24, 25 e 32 da mesma Lei, o que poderá acarretar na transferência do backlog ao Poder 
Judiciário, indiscutivelmente mais oneroso e moroso, haja vista que terceiros interessados 
na exploração tecnológica questionarão os privilégios temporários ante prima facie do 
inequívoco entendimento de que as cartas patentes são eivadas de vícios causando 
potenciais prejuízo à toda sociedade. 

Não obstante a boa intenção desta Iniciativa do INPI, outras medidas, algumas até já 
implementadas pelo INPI, embora não tão rápidas, ainda são capazes de trazer resultados 
e sem efeitos colaterais significativos.  

Assim, considerando o curto espaço de tempo oferecido para avaliação da sociedade em 
geral desta proposta e dado o impacto potencial que poderá advir da assinatura de uma 
medida desse teor para o futuro da economia brasileira, entendemos necessário abrir um 
amplo debate público para que a precária situação da política de Propriedade Industrial no 
Brasil não se veja ainda mais fragilizada, em especial para uma avaliação criteriosa e 
aprofundada das poucas contribuições que foram possíveis de serem enviadas, com 
destaque para aquelas que pretendem abrir ainda mais a aplicabilidade da norma, o que 
já, em si, apresenta aspectos polêmicos. 

Em nome da redução de tempo de exame de pedidos de patentes, permitir a concessão de 
patentes sem que nenhum exame seja realizado, poderá impactar o interesse social, o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, com consequências diversas e, em 
alguns casos, até mesmo irreversíveis à sociedade como um todo. Portanto, mesmo o 
nosso setor estando excluído, solicitamos especial atenção para as questões técnicas já 
apresentadas pelas entidades ABIFINA e PRO-GENÉRICOS.    

Nos colocamos à disposição para participar dos eventuais desdobramentos desta 
manifestação, 
 
 

Respeitosamente, 
 

 
Reginaldo Arcuri 

Presidente Executivo 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Gonçalo Amarante Guimarães Pereira 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _Diretor Laboratório Nacional do 
BioEtanol/ Professor Titular da UNICAMP 
____________________ 

e-mail: goncalo.pereira@ctbe.cnpem.br  

Telefone:019 992234316 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
 
Ao presidente do INPI 
 
Cientes do problema enfrentado pelo INPI com o backlog de patentes, enaltecem-se os esforços da instituição na busca por soluções que tornem 
o sistema mais eficaz e confiável. No entanto, com relação à consulta pública nº2 de 2017, que “dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente”, faz-se necessário pontuar alguns itens que merecem atenção caso a norma proposta entre em vigor com 
seu teor atual. 
Frente ao artigo 2° da minuta, existe o risco de que muitos pedidos sejam concedidos sem que cumpram com os requisitos de patenteabilidade, o 
que tornaria díspar o tratamento das patentes compreendidas no backlog com relação às que serão depositadas após a data de publicação da 
norma. 
Outra possível consequência é o fato de que, sem um exame criterioso dos documentos, dois ou mais pedidos de patente que reivindiquem o 
mesmo objeto poderão ser concedidos, criando um cenário de insegurança jurídica para os seus titulares. Em caso de múltiplas concessões sobre 
um mesmo objeto, a determinação de infratores e detentores dos direitos será alvo de disputas judiciais. Além disso, pedidos com reivindicações 
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sem clareza quanto ao escopo de proteção poderão ser deferidas, tornando insegura a determinação dos limites da liberdade para operar com 
uma dada tecnologia. Em suma, estaria sendo resolvido um problema atual que estaria gerando um problema futuro, maior e mais dispendioso. 
A concessão automática de patentes pode, ainda, afetar a economia do país, tendo em vista que a grande maioria dos pedidos depositados no 
INPI provém de não residentes. É grande a possibilidade de que o Brasil passe a depender quase exclusivamente de tecnologias concedidas a 
titulares estrangeiros, o que reduz a força e o potencial de inovação da indústria nacional e coloca o país à mercê dos anseios dos detentores de 
patentes que, se examinadas com maior profundidade, poderiam vir a ser indeferidas parcial ou integralmente.  
Neste sentido, como alternativa à norma proposta e para contornar possíveis efeitos indesejados do procedimento simplificado, sugere-se que 
sejam consideradas as opiniões escritas dos pedidos que entrem em fase nacional no Brasil a partir do PCT nos moldes da Resolução 193/2017, do 
INPI, revogada em 22 de junho de 2017. Desta maneira, a análise de patenteabilidade preliminar executada por autoridades internacionais de 
busca – dentre elas, o próprio INPI - permitiria que apenas reivindicações dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial viessem 
a ser concedidas, minimizando os possíveis problemas acima elencados. 
  
  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Nome: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual 
 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 X Outros, especificar:  Organização da Sociedade Civil_ 

E-mail: secretariagtpi@abiaids.org.br  

Telefone: (21)  
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1º 
Supressão do artigo 1º e, em consequência, não edição do ato 
administrativo objeto da presente consulta. 

                   O “procedimento simplificado de deferimento de pedidos de 

patente” tal como estabelecido na normativa, ora objeto de consulta pública, 

pretende sob a justificativa de criar maior celeridade na análise dos pedidos de 

patentes, estabelecer procedimento simplificado de deferimento de pedidos 

de patentes, criando um “regime emergencial para a análise de patentes”. A 

proposta fere frontalmente o Regime Constitucional e a Lei de Patentes e não 

pode ser promulgada nos termos propostos pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial.  A primeira razão para tanto, está no fato de criar um regime de 

flexibilização dos requisitos, condições e procedimentos legais indispensáveis à 

análise dos pedidos de patentes, possibilitando o deferimento automático de 
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pedidos de patente, sem exame técnico devido, o que não é, de maneira 

nenhuma, possível sem atentar violentamente contra o sistema de patentes. 

  A Constituição Federal de 1988, ao determinar a proteção da 

propriedade e, por conseguinte, da propriedade industrial, estabeleceu que toda 

propriedade deverá atender a sua função social (artigo 5º, XXIII). Especificamente 

em relação à proteção de inventos industriais, a Constituição previu sua 

vinculação à cláusula finalística específica contida no inciso XXIX de seu artigo 

5º, in verbis: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País” (grifo nosso). 

Desse modo, a patente visa conferir ao seu titular monopólio 

temporário, impedindo que o objeto seja explorado economicamente por terceiros. 

O titular desfruta, portanto, de uma posição de vantagem no mercado. Ao criar um 

monopólio, excepciona a regra geral da livre concorrência, trazida como 

fundamento da nossa ordem econômica pelo artigo 170, IV, da Constituição 

Federal. Por se tratar de um privilégio, uma exceção ao princípio da livre 

concorrência, a concessão de um privilégio temporário de monopólio de 

exploração tem como contrapartida a obrigação do inventor em revelar à 

sociedade o conhecimento pelo qual obteve a sua invenção, representando um 
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conhecimento adicional para a sociedade. 

Pelo exposto acima, a proteção à propriedade industrial deve ser 

interpretada restritivamente e nunca de forma ampliada, ou seja, caso as 

condições necessárias à concessão do monopólio não sejam inteiramente 

satisfeitas, este não poderá ser concedido sem incorrer em ilegalidade. Dessa 

forma, a concessão do direito de propriedade industrial deve prezar pelo 

cumprimento dos marcos estabelecidos pela Constituição e pelas normas 

infraconstitucionais, respeitando os procedimentos e requisitos legais necessários 

à sua concessão.  

Nesse sentido, a lei 9.279/96 que regulamentou o sistema de patentes 

no Brasil, em seu art. 6º, estabelece que a concessão de patentes deve atentar 

para as condições estabelecidas em Lei:  “Art. 6º - Ao inventor de invenção ou de 

modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta 

a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.  

 As principais condições de patenteabilidade estabelecidas são o 

cumprimento dos requisitos: (i) novidade, (ii) atividade inventiva e (iii) aplicação 

industrial (art. 8, LPI) e das condições: i) suficiência descritiva; ii) clareza e 

precisão e iii) unidade (art. 22, 24 e 25, LPI). O não cumprimento de tais requisitos 

e condições gera a nulidade da patente, tal como ressalta artigo 46 da Lei. 

A presença dos requisitos e condições de patenteabilidade é 

pressuposto lógico da patente (do direito em si e de suas consequências 
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jurídicas). A verificação desses requisitos visa a prevenção de situação sobre a 

qual haverá proteção a um privilégio concorrencial indevido que gera 

consequências jurídicas a uma situação fática na qual o direito à patente não 

existe, de modo que a patente exerce um impacto especialmente negativo, ilegal, 

inconstitucional, ilegítimo, caracterizando inclusive o enriquecimento ilícito do seu 

detentor, sem que haja nenhuma contrapartida a sociedade.  

Além disso, é preciso atentar que a Lei 9.279/96 vincula a administração 

pública e os administrados à observância de rigorosos e qualitativos critérios para 

a concessão de uma patente e não pode ser desconsiderada por instrumento 

normativo hierarquicamente inferior. Logo, ainda que em seu conteúdo não 

houvesse a ilegalidade apontadas, do ponto de vista procedimental/formal, o 

Decreto não pode ser promulgado sem violar a legislação pátria. 

Além da flagrante ilegalidade – formal e material -, é preciso atentar 

ainda para as consequências da promulgação do Decreto para a perpetração de 

distorções ao sistema de patente no Brasil.  Embora a normativa proposta 

“exclua” o setor farmacêutico, a questão do backlog no exame de patentes é uma 

preocupação para o setor Saúde. Embora a normativa proposta interfere no 

sistema de patentes como um todo, ela propõe medidas desvinculadas do 

interesse social, não se tratando apenas de uma medida relacionada à 

política industrial do país, mas também com significativo impacto em 

políticas públicas de âmbito social, como as políticas públicas de saúde. 
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Nesse ponto, é preciso considerar que o aumento do backlog tem 

relação direta com o número excessivo de pedidos na área farmacêutica. Esse 

número excessivo é fruto de estratégias adotadas por depositantes com vistas a 

burlar o sistema brasileiro. Por exemplo, citamos os pedidos feitos pelos 

depositantes em torno de uma mesma invenção. Os solicitantes fazem pedidos à 

exaustão, mesmo cientes da ausência de cumprimento dos requisitos necessários 

para a concessão da patente, com a finalidade de causar insegurança jurídica e 

atrasar a entrada de concorrentes no mercado.  

 Com a nova medida, o sistema de patentes fica ainda mais exposto a 

esse tipo de manobra, legitimando o requerimento de pedidos secundários como 

ferramenta de extensão do monopólio de produtos para além dos vinte anos 

estabelecidos no Acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio.  

Outro exemplo importante de consequências deletérias ao sistema de 

patentes oriundo da flexibilização dos requisitos de patenteabilidade à revelia dos 

princípios constitucionais e legais, está nas patentes de revalidação, as chamadas 

patentes pipeline. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) permitiu que 

patentes fossem concedidas sem a análise dos requisitos legais, o que implicou 

em prejuízos significativos para o Sistema Único de Saúde, impedindo o acesso 

de milhões de pessoas a medicamentos e prejuízos significativos ao erário. 

Com no intuito de ilustrar os prejuízos causados pelas patentes pipeline 

para no sistema público de saúde no Brasil, Hasenclever et al. estimaram¹ 
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quanto o Ministério da Saúde pagou a mais do que se tivesse comprado versões 

genéricas disponíveis no mercado. Internacional para seis ARVs protegidos por 

patentes pipeline. Apenas para período de 2001 e 2007, a estimativa do prejuízo 

foi de aproximadamente US$519 milhões. 

Ademais, se analisarmos países que adotam regime similar à proposta 

pela nova normativa, aumenta ainda mais a possibilidade de distorções ao regime 

de propriedade intelectual.  Um exemplo a África do Sul, pais no qual a 

concessão de pedidos de patentes já ocorre sem o exame técnico. De acordo 

com estudo², no período de 2003 a 2008, enquanto no Brasil foram concedidas 

278 patentes no setor farmacêutico, na África do Sul foram concedidas 2.442.  

Devido às distorções no sistema de patentes, o país passa por um 

processo de reformulação e há, inclusive, consulta pública em andamento 

para colher opiniões que possam melhorar a análise dos pedidos de 

patentes. 

Entendemos que o problema do backlog é um importante entreve do 

sistema de patentes no Brasil, mas não nos parece razoável fragilizar ainda mais 

esse sistema, possibilitando a concessão sumária de pedidos. Ao contrário, deve-

se buscar a possibilidade de a administração pública ter quadro funcional 

necessário para verificação do cumprimento das normas jurídicas estabelecidas 

no país.  Optar por uma solução à revelia do rigor legal necessário para 

concessão de patentes possibilitando a concessão automática desses pedidos 
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não pode ser, em hipótese alguma, a solução.  

Portanto, caso seja editada a presente proposta, a autoridade irá de 

encontro a finalidade e o próprio sentido da proteção patentária estabelecido no 

texto constitucional. O que contraria toda a legislação supramencionada 

incorrendo em inconstitucionalidade e ilegalidade passíveis de serem 

questionadas nas esferas judiciais cabíveis. 
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 Representante de instituição governamental 
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 X   Outros, especificar:  Aluno de Doutorado - UNICAMP 
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e-mail: gborelli@lge.ibi.unicamp.br  

Telefone:019 997655895 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
 
Ao presidente do INPI, 
 
Cientes do problema enfrentado pelo INPI com o backlog de patentes, enaltecem-se os esforços da instituição na busca por soluções que tornem 
o sistema mais eficaz e confiável. No entanto, com relação à consulta pública nº2 de 2017, que “dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente”, faz-se necessário pontuar alguns itens que merecem atenção caso a norma proposta entre em vigor com 
seu teor atual. 
Frente ao artigo 2° da minuta, existe o risco de que muitos pedidos sejam concedidos sem que cumpram com os requisitos de patenteabilidade, o 
que tornaria díspar o tratamento das patentes compreendidas no backlog com relação às que serão depositadas após a data de publicação da 
norma. 
Outra possível consequência é o fato de que, sem um exame criterioso dos documentos, dois ou mais pedidos de patente que reivindiquem o 
mesmo objeto poderão ser concedidos, criando um cenário de insegurança jurídica para os seus titulares. Em caso de múltiplas concessões sobre 
um mesmo objeto, a determinação de infratores e detentores dos direitos será alvo de disputas judiciais. Além disso, pedidos com reivindicações 
sem clareza quanto ao escopo de proteção poderão ser deferidas, tornando insegura a determinação dos limites da liberdade para operar com 
uma dada tecnologia. Em suma, se resolveria o problema de estagnação na análise das patentes, mas seria gerado um problema futuro maior,  
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mais dispendioso e que tornaria questionável a idoneidade do processo de patenteamento. 
A concessão automática de patentes pode, ainda, afetar a economia do país, tendo em vista que a grande maioria dos pedidos depositados no 
INPI provém de não residentes. É grande a possibilidade de que o Brasil passe a depender quase exclusivamente de tecnologias concedidas a 
titulares estrangeiros, o que reduz a força e o potencial de inovação da indústria nacional e coloca o país à mercê dos anseios dos detentores de 
patentes que, se examinadas com maior profundidade, poderiam vir a ser indeferidas parcial ou integralmente.  
Neste sentido, como alternativa à norma proposta e para contornar possíveis efeitos indesejados do procedimento simplificado, sugere-se que 
sejam consideradas as opiniões escritas dos pedidos que entrem em fase nacional no Brasil a partir do PCT nos moldes da Resolução 193/2017, do 
INPI, revogada em 22 de junho de 2017. Desta maneira, a análise de patenteabilidade preliminar executada por autoridades internacionais de 
busca – dentre elas, o próprio INPI - permitiria que apenas reivindicações dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial viessem 
a ser concedidas, minimizando os possíveis problemas acima elencados. 
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Nome: 
Honda Motor Co., Ltd. 
Intellectual Property and Standardization Supervisory Unit 
Motorcycle and Power Product Intellectual Property Division 
General Manager 
Yoshihiro Endo 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 
e-mail: 
Yoshihiro_A_Endo@hm.honda.co.jp 

 

Telefone: 

＋81- 48-462-3057 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 2º  

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI 
quando atendidas as seguintes condições: 
I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 
de entrada na fase nacional realizado até 31 de junho de 2017; 

Caso todos os pedidos de patente que forem depositados 
até a data da emissão da [ NORMA ] há a possibilidade de 
que um grande número de pedidos que não cumprem os 
requisitos de patentabilidade sejam depositados para 
aproveitar à NORMA. Neste sentido, parece razoável 
estabelecer uma data anterior. 

 
Art. 6o 

Art. 6º A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições dos 
arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996. 
§1º As cartas-patente expedidas de acordo com a presente [ NORMA ] 
não poderão ser objeto de decisões judiciais de caráter liminar, tais 
como as do Art. 209 e afins, bem como outras tutela provisórias, salvo 

Se tutelas de urgência (especialmente diligências de 
busca e apreensão) forem permitidas para patentes que 
não tenham sofrido exame de mérito, há o risco de haver 
confusão social decorrente disto, como por exemplo pelo 
aparecimento de "patent trolls".Por outro lado, caso haja 
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se obtiverem previamente uma opinião técnica do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial ou caso o titular prove que a patente tenha 
a prioridade de um país com o qual o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial tenha um acordo de PPH e que o conteúdo da 
patente seja identica ao do pedido concedido no país de origem da 
prioridade.  
 

a completa proibição de tutelas de urgência para casos 
relacionados ao exame simplificado, há o risco de 
impedir titulares com patentes que efetivamente 
cumprem os requisitos de patentabilidade de usar seus 
direitos de forma efetiva.Com as condições 
apresentadas, é possível manter os interesses de titulares 
de patentes efetivas enquanto se mantem a estabilidade 
jurídica do sistema.Para se criar uma limitação natural do 
número de pedidos a requerirem uma Opinião Técnica, é 
possível estabelecer um valor alto para a retribuição so 
serviço prestado referente à Opinião Técnica. 
Ainda que haja uma patente que não cumpra os 
requisitos de patentabilidade seja utilizada como base 
para uma ação judicial, entende-se que o juiz pode por 
via de uma análise preliminar determinar uma 
expectativa de cumprimento com os requisitos de 
patentabilidade e assim reduzir o tempo e custo com 
demandas. Ainda, entende-se ser necessário dedicar 
pessoal para fazer isto. 

Art. 6o 

Art. 6º A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições dos 
arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996. 
§2º No tocante às cartas-patente expedidas de acordo com a presente 
[ NORMA ], o Processo Administrativo de Nulidade conforme a Lei da 
Propriedade Industrial terá um prazo diferente daquele estabelecido 
pelo Art. 51 da mesma lei e poderá ser instaurado a qualquer tempo 
da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo 
interesse. 

Considerando o risco de haverem patentes que não 
preencham os requisitos de patentabilidade, é melhor 
que haja um julgamento administrativo em segunda 
instância no tocante à nulidade de patentes. Um prazo 
diferenciado reduziria custo e tempo e garantiria maior 
estabilidade jurídica.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Hypermarcas 

  Agente 

 Usuário 

  Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
  X   Outros, especificar: Empresa __________ 

e-mail: leticia.covesi@hypermarcas.com.br  

Telefone: (11) 3627-4340 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1º 
Parágrafo único 

Art. 1º Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica 
aos requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e 
aos pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos, insumos 
farmacêuticos ativos (IFAs), ainda que classificados em outras áreas 
científicas, sempre e quando puderem ser correlacionados ou 
puderem gerar direitos exclusivos na área da saúde, incluindo, mas 
não se limitando a biotecnologia, nanotecnologia, processos 
químicos para a saúde e produtos para a saúde, química orgânica. 

Excluir do Procedimento Simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico. Sugestão: considerar exclusão de toda 
classe A61 e C07. 

Artigo 2º  
  

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI 
quando atendidas as seguintes condições: 
I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 
de entrada na fase nacional realizado até 31/07/2017; 
II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação 

Vincular data anterior para evitar a enxurrada de pedidos 
de patentes “fracas” até a publicação da norma. Nesse 
caso, para manter coerência, estamos sugerindo a data 
da publicação da consulta pública no DOU. 
Inclusão de parágrafo único para possibilitar que os 
setores industriais executem uma triagem dos pedidos de 
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antecipada até 31/07/2017; 
III - Requerimento de exame do pedido de patente até 31/07/2017; 
IV – Pagamento das retribuições anuais em dia; 
V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos 
do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996. 
 
Parágrafo único. A notificação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado na RPI será publicada por lotes de no 
máximo, 300 pedidos de patentes por setor a cada semana. 

patentes de interesse para entrada de subsídios ao 
exame técnico no INPI.  

  
 Artigo 3º 

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para a publicação de seu deferimento.  

O aumento de prazo é necessário para que haja tempo 
hábil entre a notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado, a triagem de 
documentos de interesse e a elaboração e submissão de 
subsídio técnico ao exame destes pedidos de patentes. 

Artigo 5º 

Art. 5º...  
§1º. A vigência das patentes concedidas pelo procedimento 
simplificado será de 20 anos contados da data do depósito. 
§2º. Não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 40, da Lei 
9.279/96. 

Como não haverá exame de mérito por motivo de força maior, 
será uma exceção ao paragrafo único do artigo 40 da LPI:  
 
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) 
anos contados da data de depósito. 
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 
(dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a 
patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de 
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência 
judicial comprovada ou por motivo de força maior. 

 
A despeito de o procedimento ser simplificado, visando 
equilibrar os interesses público e privado, deve-se 
estabelecer uma regra sem exceções capazes de 
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estender proteções por prazo indeterminável. 

Artigo 7º 

Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expedirá normas  
que deverão ser abertas à Consulta Pública para disciplinar o 
procedimento simplificado de deferimento de pedido de patente.  
 
 

As normas para disciplinar o procedimento precisam 
estar adequadas às necessidades dos setores 
impactados. 

Comentários 
gerais  
  

A aprovação da norma deverá ser única e exclusivamente considerada após demais propostas de aperfeiçoamento do INPI 
estejam em vigor. Só será viável a execução deste procedimento simplificado e em caráter emergencial após a contratação de 
mais examinadores, plano de carreira para retenção de pessoal, melhoria de sistemas e equipamentos de análise, ou seja, 
medidas concretas de reestruturação do INPI, no âmbito financeiro, organizacional, patrimonial e de recursos humanos. 
 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e 
Técnicos  

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X Outros, especificar: Instituição de Estudos Jurídicos 

e-mail: mwolff@dannemann.com.br  

Telefone: 021 22378884 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
  

Art. X Em relação à patente concedida de acordo com o procedimento 
simplificado, a nulidade administrativa a que se referem os artigos 51-
54 poderá ser requerida a qualquer tempo da vigência da patente. 
Parag. único. O titular poderá se fazer uso do mesmo processo para 
requerer a revisão administrativa de sua patente, submetendo os 
documentos do estado da técnica e as emendas às reivindicações que 
julgue pertinentes para análise pelo INPI.    
 

 O IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos 
Jurídicos e Técnicos manifesta seu apoio às propostas da 
ABPI e da ANPEI no sentido de que os titulares de 
patentes concedidas pelo procedimento simplificado 
disponham da possibilidade de requerer a qualquer 
momento um exame substantivo de sua patente. 
Contudo, ciente de comentários de que o INPI poderia 
ter dificuldade de viabilizar esse pleito, apresenta-se 
como alternativa a um exame completo a proposta a 
seguir, com a ressalva de que o exame substantivo 
completo proposto por aquelas entidades ainda constitui 
a solução preferencial:   
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Igor Simões 
 

  X Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: isimoes@simoes-ip.com.br  

Telefone: 21 – 3811-0888 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
3º 

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 

simplificado inicia-se o prazo de noventa dias para a publicação de seu 

deferimento, sendo facultado ao requerente a apresentação de novo 

quadro reivindicatório, conforme concedido no exterior. 

 Obter um escopo mais restrito, por exemplo, 

apresentando novo quadro conforme concedido no 

exterior, para evitar alto número de patentes muito 

amplas. 

 
 5º 

 O pedido de patente será deferido tal como consta no INPI até 90 dias 

a contar da publicação de admissão 

 

 

O texto atual diz que “O pedido de patente será deferido 

tal como publicado ou notificado na sua entrada na fase 

nacional”. No entanto, a resolução não esclarece que 

modificações no pedido para a entrada na fase nacional do 

PCT serão aceitas ou mesmo modificações posteriores 

que restringem a invenção. 

 2º  
  

 Exclusão 

 A minuta exige apresentação de “Requerimento de 

exame do pedido de patente até trinta dias da data de 

publicação desta [NORMA].” No entanto, não haverá um 

exame técnico substancial, então por que o requerente 

deve pagar as taxas de exame? Pensamos que é razoável 
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reduzir ou devolver a taxa de exame pelos casos 

concedidos pelo deferimento simplificado. 

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa

São Paulo, 21 de agosto de 2017.

Sua Excelência, o Senhor
Presidente do INPI, Dr. Luiz Otávio Pimentel
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial-
Rua São Bento, 1, Centro. Rio de Janeiro/RJ

Ref.: Consulta Pública No 02/ 2017 (Proced. Simplif. Def. Pedidos de Patente)-
Contribuições INTERFARMA

Excelentíssimo Senhor.

Servimo-nos da presente para encaminhar formulário com as contribuições da
INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa à Consulta
Publica n. O2/2017, relativa à NORMA que dispõe sobre o procedimento
simplificado de deferimento de pedidos de patente.

Respeitosamente,

Anto B itto Lilho
Pres| ente Executivo

Rua Verbo Divino. 1488 cj. 7A - Chác. Sto. António - São Paulo -SP ~ 04719-904
t +55 ll 5180-3499 f. +55 ll 5183-42/+7

www.interfarma.org.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome:	
Interfarma	Associação	da	Indústria	Farmacêutica	de	Pesquisa	
Tatiane	Garcia	Schofield	–	Diretora	Jurídica	

	 * Agente	
* Usuário	
xRepresentante	de	órgão	de	classe	ou	associação	
* Representante	de	instituição	governamental	
* Representante	de	órgãos	de	defesa	do	consumidor	
* Outros,	especificar:	_____________________	

e-mail:	
tatiane@interfarma.org.br	

	

Telefone:	
+55(11)5180-3487	ou	+55(11)94595-7139	
	
	

	
A	 INTERFARMA	 –	 Associação	 da	 Indústria	 Farmacêutica	 de	 Pesquisa,	 há	 alguns	 anos,	 vem	 lutando	 pelo	

fortalecimento	do	INPI	–	Instituto	Nacional	da	Propriedade	Industrial	–	através	da	defesa	do	Instituto	como	competente	pelo	exame	
dos	 critérios	 de	 patenteabilidade	 dos	 pedidos	 de	 patente	 referentes	 a	 produtos	 ou	 processos	 farmacêuticos;	 da	 realização	 de	
evento	 sobre	 “O	 Papel	 do	 INPI	 nos	 20	 anos	 da	 Lei	 de	 Propriedade	 Industrial”;	mediante	 o	 apoio	 ao	 pedido	 de	 contratação	 dos	
aprovados	do	cadastro	de	 reserva	do	último	concurso	público	 realizado	pelo	 Instituto	–	sempre	em	busca	da	construção	de	um	
ambiente	que	permita	no	Brasil,	estabelecer	o	verdadeiro	ciclo	virtuoso	da	inovação,	como	já	é	realidade	em	inúmeros	países.	
	

Mais	 recentemente,	 diante	 da	 proposta	 elaborada	 pelo	 Instituto	 para	 o	 procedimento	 simplificado	 de	
deferimento	 de	 pedidos	 de	 patente,	 apesar	 das	 dúvidas	 e	 algumas	 reticencias	 sobre	 o	 projeto,	 a	 INTERFARMA	decidiu	 também	
apoiá-lo,	especialmente	em	razão	do	cenário	político	e	econômico	do	país	e	das	proporções	 insustentáveis	e	 inaceitáveis	que	o	
backlog	atingiu,	como	medida	excepcionalíssima	e	única,	desde	que	atinja	seus	propósitos	e	equalize	o	backlog.		
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Entretanto,	se	de	forma	concomitante,	as	demais	medidas	imprescindíveis	(que	deveriam	ter	sido	anteriores)	
não	forem	implementadas	pelo	Governo	Federal,	para	garantir	a	verdadeira	autonomia	administrativa	e	financeira	ao	INPI	essa	
ação	pontual	será	inútil	ou	insuficiente.	Lembre-se,	a	propósito,	que	uma	agenda	realmente	reformadora	do	Instituto	deveria,	ao	
menos,	contemplar:	
	

a) Regulamentar	 o	 Art.	 239,	 da	 Lei	 9.279,	 de	 1996,	 para	 dar	 ao	 Instituto	 a	 sua	 autonomia	 administrativa	 e	
financeira	que,	aliás,	o	legislador	quis	lhe	garantir	há	mais	de	duas	décadas;	

	
b) Liberar	os	recursos	para	movimentação	e	empenho	das	despesas	de	custeio	e	investimento	do	Instituto	e	

demais	verbas	contingenciadas;	
	

c) Autorizar	a	realização	de	concurso	público	pelo	 Instituto	para	permitir	a	contratação	de	examinadores	em	
número	suficiente	para	dar	conta,	pelo	menos,	da	demanda	recebida	anualmente;	e	

	
d) Realizar	 de	 forma	 sistemática	 e	 prioritária	 a	 revisão	 de	 processos	 internos,	 combatendo	 ineficiências	 e	

burocracia	sem	sentido	prático.	
	

Para	aqueles	que	acompanham	de	perto	a	situação	orçamentária	do	INPI,	esse	procedimento	simplificado	de	
deferimento	de	pedidos	de	patente,	isolado	das	demais	medidas	(imprescindíveis),	deixa	a	percepção	de	que	não	passará	de	“ação	
com	grande	visibilidade,	mas	resultados	discutíveis”.	
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Basta	 ler	 a	 justificativa	da	proposta	em	consulta	pública,	 para	 concluir	 que	SEM	A	CONTRATAÇÃO	de,	 pelo	
menos,	mais	163	EXAMINADORES	DE	PATENTES,	o	 INPI	continuará,	por	mais	que	tente	aumentar	sua	produtividade,	a	NÃO	dar	
conta,	nem	mesmo	DA	DEMANDA	QUE	ENTRA	POR	ANO.	

	
“(...)	O	INPI	possui,	hoje,	326	servidores	dedicados	ao	exame	de	patentes.	(...)”		
	
“(...)	a	estrutura	de	quadros	de	examinadores	do	INPI	exige,	hoje,	para	atendimento	da	demanda	corrente,	um	
total	de	489	servidores	(...)”	
	

489	(necessidade)	
–	

326	(realidade)	
=	

163	(faltam)	
	
Relembre-se	que,	mesmo	ARRECADANDO	da	sociedade	em	torno	de	R$	422	milhões	anuais,	o	INPI	tem	suas	

despesas	 de	 CUSTEIO	 E	 INVESTIMENTO	 fixadas	 na	 casa	 dos	 R$	 55	milhões,	 valor	 que	 equivale	 a	meros	 13%	 da	 arrecadação	
estimada	para	2017	(números	publicados	no	site	do	Instituto,	no	“Relatório	Gerencial	do	Orçamento	do	1o	bimestre	de	2017).		
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Cabe,	ainda,	estranhar	a	exclusão	do	setor	farmacêutico	desta	proposta.		
	
O	setor	já	sofreu	praticamente	18	anos	com	a	desgastante	polemica	dentro	do	Governo,	entre	a	ANVISA	e	o	

INPI,	em	função	do	Art.	229-C,	da	Lei	9.279,	de	1996	que	envolveu	e	confrontou	Ministros,	Diretorias,	Procuradorias,	o	Judiciário,	a	
AGU,	 até	 que,	 finalmente,	 em	meados	 de	 abril	 desse	 ano,	 as	 duas	 instituições,	 impulsionadas	 pela	 determinação	 de	 seus	 dois	
Presidentes,	chegaram	a	um	modelo	aceitável.	

	
Pela	nova	regra,	a	ANVISA	fica	com	a	obrigação	de	examinar	o	os	pedidos	de	patente	à	luz	da	saúde	pública.	

Sendo	 contrário	 à	 saúde,	 o	 produto	 ou	 o	 processo	 farmacêutico	 que	 apresentar	 risco	 à	 saúde,	 configurado	 quando	 o	 produto	
compreender,	ou	o	processo	 resultar,	em	substância	 cujo	uso	 tenha	sido	proibido	no	país.	E	 fica	com	a	 faculdade	de	apresentar	
parecer	com	base	em	requisitos	de	patenteabilidade,	nos	pedidos	de	patente	que	contenham	produtos	ou	processos	farmacêuticos,	
considerados	de	interesse	para	as	políticas	de	medicamentos	ou	de	assistência	farmacêutica	no	âmbito	do	SUS,	que	corresponderá	
a	subsídios.		

	
Como	a	Portaria	Conjunta	nº	1,	de	12	de	abril	de	2017,	estabeleceu	expressamente	que	suas	disposições	são	

aplicáveis	aos	pedidos	em	andamento,	inclusive	aqueles	que	tiveram	o	encerramento	da	instância	administrativa	na	ANVISA,	e	que	
os	 pareceres	 de	 não	 anuência	 correspondem	 a	 subsídios,	 ficou	 a	 não	 anuência,	 por	 consequência,	 convertida	 tácita	 e	
automaticamente	em	anuência	com	subsídios.		

	
A	bem	da	verdade,	o	Art.	229-C,	da	Lei	9.279,	de	1996,	nunca	precisaria	ter	existido,	pois,	com	ou	sem	ele,	a	

ANVISA,	 sempre	 foi,	 e	 sempre	 será,	 tão	 legítima	quando	 qualquer	 outro	 interessado,	para	 apresentar	 subsídios	 em	 quaisquer	
pedidos	de	patente,	à	luz	do	Art.	31,	da	mesma	Lei.		
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Os	prejuízos	da	morosidade	da	decisão	da	concessão	(ou	não)	de	uma	patente	ao	sistema,	especialmente	ao	

setor	 farmacêutico,	são	gigantescos,	pois	a	 longa	espera,	não	confere	segurança	 jurídica	aos	medicamentos	 inovadores	e	ainda	
atrasa	a	entrada	de	medicamentos	genéricos	no	mercado.		

	
Por	mais	que	o	setor	farmacêutico	tenha	suas	peculiaridades	–	seja	pela	existência	do	art.	229-C	da	Lei	9.279,	

de	 1996;	 seja	 pelo	 interesse	 de	 determinados	 produtos	 ou	 processos	 farmacêuticos	 para	 as	 políticas	 de	 medicamentos	 ou	 de	
assistência	farmacêutica	no	âmbito	do	SUS	–		não	pode,	MAIS	UMA	VEZ,	ser	discriminado	e	excluído	do	projeto	ora	em	discussão.		

	
Seriam	tão	poucos	os	pedidos	de	patente	de	produtos	ou	processos	farmacêuticos	elegíveis	ao	procedimento	

simplificado	de	deferimento	de	pedidos	de	patente	(em	torno	de	636	pedidos	de	patente,	segundo	apresentação	do	INPI,	realizada	
no	GTPI/GECIS),	que	não	há	 justificativa	plausível	para	a	não	 inclusão	de	um	setor,	 que	 como	muitos	outros,	gera	empregos	e	
renda,	além	de	trazer	soluções	inovadoras	para	o	País.		

	
Pela	proposta	de	norma	em	consulta	pública,	seriam	elegíveis	apenas	os	pedidos	de	patente	que	já	tiverem	

cumprido	 o	 Art.	 229-C,	 da	 Lei	 9.279,	 de	 1996,	 sem	 terem	 recebido	 subsídios	 da	 ANVISA	 (antes	 encaminhados	 ao	 INPI	 como	
“anuídos”),	 respeitadas	 as	 disposições	 da	 Portaria	 Conjunta	 nº	 1,	 de	 12	 de	 abril	 de	 2017,	 assinada	 pela	 ANVISA	 e	 INPI,	 ou	 seja,	
aqueles	 pedidos	 que	 estão	 no	 INPI	 com	 subsídios	 (antes	 encaminhados	 ao	 INPI	 como	 “não	 anuídos	 com	 base	 em	 requisitos	 de	
patenteabilidade”),	seriam	automaticamente	excluídos	do	procedimento	simplificado,	pela	preexistência	de	subsídios.		
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Com	 base	 nas	 exposições	 e	 justificativas	 acima,	 a	 INTERFARMA	 apresenta,	 no	 formulário	 abaixo,	 as	

adequações	que	entende	necessárias	no	texto	em	consulta	pública,	reitera	a	importância	da	inclusão	dos	pedidos	de	patente	de	
produtos	ou	processos	 farmacêuticos,	bem	como,	de	serem	asseguradas	ao	 Instituto	Nacional	da	Propriedade	 Industrial	–	 INPI	
todas	 as	 ferramentas	 necessárias	 para	 que	 seus	 entraves	 possam	 ser	 solucionados	 e	 cumpridas	 suas	 finalidades,	 bem	 como,	
implementadas	suas	“iniciativas	prioritárias”,	que	constam	do	“Plano	de	Ação	do	INPI	para	2017”,	publicado	em	seu	website,	em	02	
de	maio	de	2017,	que	incluí,	dentre	outras,	a	realização	de	novo	concurso	público	e	o	desenvolvimento	da	"máquina	de	estado"	dos	
pedidos	 de	 patentes,	 que	 permitirá	 ao	 INPI	mapear	 o	 fluxo	 processual	 e	 as	 regras	 de	 enquadramento	 conforme	 estados	 legais	
definidos	de	todos	os	pedidos	de	patente.		
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Consulta	Pública	
relativa	à	NORMA,	que	dispõe	sobre	o	procedimento	simplificado	

de	deferimento	de	pedidos	de	patente	
Artigo	da	Minuta	 Proposta	de	Alteração	 Justificativa	
	
Art.	1o		
		

	
Uma	 agenda	 realmente	 reformadora	 do	 Instituto	 deveria,	 ao	
menos,	contemplar:	
	
a) Regulamentar	o	Art.	239,	da	Lei	9.279,	de	1996,	para	dar	

ao	 Instituto	 a	 sua	 autonomia	 administrativa	 e	 financeira	
que,	 aliás,	 o	 legislador	 quis	 lhe	 garantir	 há	mais	 de	 duas	
décadas;	

	
b) Liberar	 os	 recursos	 para	movimentação	 e	 empenho	 das	

despesas	de	custeio	e	investimento	do	Instituto	e	demais	
verbas	contingenciadas;	

	
c) Autorizar	a	 realização	de	concurso	público	pelo	 Instituto	

para	permitir	a	contratação	de	examinadores	em	número	
suficiente	 para	 dar	 conta,	 pelo	 menos,	 da	 demanda	
recebida	anualmente;	e	

	
d) Realizar	 de	 forma	 sistemática	 e	 prioritária	 a	 revisão	 de	

processos	internos,	combatendo	ineficiências	e	burocracia	
sem	sentido	prático.	

	

	
É	 imprescindível	 que	 as	 medidas	 sugeridas	 sejam	
implementadas	 de	 forma	 concomitante	 com	 o	
procedimento	simplificado	de	deferimento	de	pedidos	
de	patente,	sob	pena	do	problema	do	backlog	não	ser	
solucionado.	
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Art.	1o	
Parágrafo	único	
		

	
Parágrafo	 único.	 O	 procedimento	 simplificado	 não	 se	 aplica	
aos	 requerimentos	 de	 certificado	 de	 adição,	 aos	 pedidos	
acatados	 como	 prioritários,	 aos	 pedidos	 divididos	 e	 aos	
pedidos	 objeto	 de	 disputa	 judicial	 comunicada	 ao	 Instituto	
Nacional	da	Propriedade	Industrial	–	INPI.	objeto	de	relativos	a	
produtos	e	processos	farmacêuticos.	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Pedidos	prioritários	acatados	pelo	INPI	e	Pedidos	
de	patente	objeto	de	disputa	judicial		
O	 procedimento	 simplificado	 não	 deverá	 ser	
aplicável	 a	 tais	 pedidos,	 pois	 não	 é	 possível	
enquadrá-los	 dentre	 os	 elegíveis,	 nos	 termos	 da	
norma	em	consulta	pública.	
	
Produtos	e	processos	farmacêuticos		
Como	colocado	no	arrazoado	acima,	por	mais	que	
o	 setor	 farmacêutico	 tenha	 suas	 peculiaridades	 –	
seja	pela	existência	do	art.	229-C	da	Lei	9.279,	de	
1996;	 seja	 pelo	 interesse	 de	 determinados	
produtos	 ou	 processos	 farmacêuticos	 para	 as	
políticas	 de	 medicamentos	 ou	 de	 assistência	
farmacêutica	no	âmbito	do	SUS	–		não	pode,	MAIS	
UMA	VEZ,	 ser	discriminado	e	excluído	do	projeto	
ora	em	discussão.		
	
Seriam	 tão	 poucos	 os	 pedidos	 de	 patente	 de	
produtos	ou	processos	 farmacêuticos	elegíveis	ao	
procedimento	 simplificado	 de	 deferimento	 de	
pedidos	de	patente	 (em	torno	de	636	pedidos	de	
patente,	segundo	apresentação	do	 INPI,	 realizada	
no	GTPI/GECIS),	 que	não	há	 justificativa	 plausível	
para	a	não	inclusão	de	um	setor,	que	como	muitos	
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outros,	 gera	 empregos	 e	 renda,	 além	 de	 trazer	
soluções	inovadoras	para	o	País.		
	
Pela	 proposta	 de	 norma	 em	 consulta	 pública,	
seriam	elegíveis	apenas	os	pedidos	de	patente	que	
já	tiverem	cumprido	o	Art.	229-C,	da	Lei	9.279,	de	
1996,	 sem	 terem	 recebido	 subsídios	 da	 ANVISA	
(antes	 encaminhados	 ao	 INPI	 como	 “anuídos”),	
respeitadas	as	disposições	da	Portaria	Conjunta	nº	
1,	de	12	de	abril	de	2017,	assinada	pela	ANVISA	e	
INPI,	 ou	 seja,	 aqueles	 pedidos	 que	 estão	 no	 INPI	
com	subsídios	(antes	encaminhados	ao	INPI	como	
“não	 anuídos	 com	 base	 em	 requisitos	 de	
patenteabilidade”),	 seriam	 automaticamente	
excluídos	 do	 procedimento	 simplificado,	 pela	
preexistência	de	subsídios.		
	

	
Art.	2o	
Caput	
		

	
Art.	2o	A	admissão	dos	pedidos	de	patente	no	procedimento	
simplificado	 será	 notificada	 publicada	 na	 Revista	 de	
Propriedade	 Industrial	 -	 RPI	 quando	 atendidas	 as	 seguintes	
condições:	
	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	a	redação	
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Art.	2o	
II	

	
II	 –	 Pedidos	 de	 patente	 publicados	 ou	 com	 requerimento	 de	
publicação	 antecipada	 até	 30	 (trinta)	 dias	 após	 da	 data	 de	
publicação	desta	[NORMA];	
	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	a	redação	

	
Art.	2o	
III	
		

	
III	-	Requerimento	de	exame	do	pedido	de	patente	até	30	
(trinta)	dias	após	da	data	de	publicação	desta	[NORMA];	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	a	redação	

	
Sem	Corresp.	
Incluir	
	

	
Parágrafo	 único	 –	 Em	 pedido	 de	 patente	 relacionado	 a	
produto	 ou	 processo	 farmacêutico,	 além	 das	 condições	
listadas	nos	incisos	I	a	V,	deste	Art.	2o,	se	enquadrado	no	Art.	
229-C	da	Lei	9.279,	de	1996,	deverá	ser	observada	a	Portaria	
Conjunta	nº	01/2017.	
	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Dispositivo	a	ser	 incluído,	na	hipótese	de	acatada	
a	sugestão	de	inclusão	de	fármacos	na	proposta.	

	
Art.	3o	
Caput	

	
Art.	 3o	Da	 publicação	 de	 admissão	 do	 pedido	 de	 patente	 no	
procedimento	 simplificado,	 inicia-se	 o	 prazo	 de	 90	 (noventa)	
dias,	ao	término	do	qual,	será	publicado	para	a	publicação	de	
seu	 deferimento,	 na	 Revista	 de	 Propriedade	 Industrial	 –	 RPI	
subsequente.	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	 a	 redação	 e	 especificar	 a	 RPI	
subsequente	ao	término	do	prazo	para	publicação	
do	 deferimento,	 tendo	 em	 vista	 remota	
possibilidade	 da	 data	 do	 término	 dos	 90	 dias	
coincidir	com	a	data	da	RPI.	
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Art.	4o	
Caput	

	
Art.	4o	O	pedido	de	patente	que	tiver	recebido	receber	subsídio	
fundamentado	por	quaisquer	terceiros,	no	prazo	do	art.	3o	desta	
norma	ou	em	data	anterior	à	publicação	de	 sua	admissão,	 será	
excluído	do	procedimento	simplificado.		
	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	a	redação.	
Esse	 artigo	 e	 seu	 parágrafo	 único	 seriam	
automaticamente	aplicáveis	 aos	pedidos	 relativos	
a	produtos	ou	processos	farmacêuticos,	caso	estes		
sejam	incluídos	na	norma.	
	

	
Art.	6o	
Caput	

	
Art.	 6o	 A	 carta-patente	 será	 expedida	 com	 a	 ressalvas	 de	
concessão	pelo	procedimento	simplificado	de	deferimento	de	
pedidos	 de	 patente,	 previsto	 nesta	 [NORMA]	 das	 proibições	
dos	arts.	10	e	18	da	Lei	no	9.279,	de	1996.	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Com	 ou	 sem	 a	 ressalva	 na	 carta-patente,	 essas	
patentes	são	anuláveis	(ou	sujeitas	ao	reexame	do	
INPI,	 caso	 assim	determinado),	 seja	pelo	produto	
ou	 processo	 não	 ser	 considerado	
invenção/patenteável,	 por	 se	 enquadrar	 nas	
matérias	 previstas	 nos	 artigos	 10	 e	 18	 da	 LPI,	 ou	
por	 não	 preencher	 os	 requisitos	 de	
patenteabilidade	 previstos	 no	 artigo	 8o	 da	 LPI	
(novidade,	 atividade	 inventiva	 e	 aplicação	
industrial).		
	
A	ressalva,	seja	qual	for	(nenhuma,	artigos	10	e	18,	
ou	 referência	 ao	procedimento	 simplificado),	 não	
altera	 a	 possibilidade	 da	 patente	 ser	 anulada	 no	
judiciário,	 apenas	 facilita	 a	 prova	 da	 ausência	 do	
exame,	na	hipótese	demanda	judicial.	
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Art.	7o	
Caput	

	
Art.	7o	O	Instituto	Nacional	da	Propriedade	Industrial	expedirá	
normas,	 caso	 entenda	 serem	 necessárias,	 para	 disciplinar	 o	
procedimento	 simplificado	 de	 deferimento	 de	 pedido	 de	
patente.	
	

	
INCLUSÕES			EXCLUSÕES	
Melhorar	a	redação.	O	INPI	deverá	expedir	outras	
normas,	 apenas	 se	 necessário,	 não	
obrigatoriamente.	

Este	formulário	deverá	ser	encaminhado	ao	INPI,	em	formato	odt	ou	doc,	para	o	endereço	eletrônico:	consulta.backlog@inpi.gov.br.	
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Associação de propriedade Intelectual do Japão 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail:  
nagano@jipa.or.jp 

 

Telefone: 
+81 3 5205 3433 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

3 

Embora exista um período de 90 dias durante o qual é possível fazer a 
solicitação de exclusão dos procedimentos de simplificação, 
gostaríamos que este período fosse estendido, no caso de um 
requerente estrangeiro. 

Quando o requerente for estrangeiro e tiver necessidade 
de contatar com o representante local em um idioma que 
não seja o português, precisa de muito mais tempo em 
comparação com um requerente doméstico, para fazer a 
tradução dos documentos e também pelo fuso horário 
etc. Normalmente, os procedimentos tanto para 
requerimento estrangeiro quanto doméstico, são feitos 
no prazo de 90 dias, no entanto, gostaríamos que fosse 
admitida a extensão do prazo em relação aos 
requerentes estrangeiros, pois o número de casos 
correspondentes tende a aumentar em relação a este 
procedimento simplificado. 

5,7 
Para os pedidos de patente corrigidos espontaneamente após a 
publicação do mesmo, gostaríamos que fossem registrados com o 

Como titular da patente, não é desejável que a patente 
seja registrada de uma forma que inclua o motivo claro 

V 
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conteúdo da correção espontânea refletida. E ainda, gostaríamos que 
fosse admitida a correção espontânea do mesmo intervalo da 
correção espontânea admitida antes do pedido de exame, no caso de 
usar o procedimento simplificado mesmo depois de solicitar o exame. 

da invalidade. Considera-se que em pedidos antes do 
exame contém motivos potencialmente inválidos e, se 
não é dada a oportunidade para correção espontânea 
para excluir estes motivos de invalidade, serão feitos 
pedidos de exclusão do procedimento simplificado em 
muitos dos pedidos de patente, consequentemente, 
consideramos que isso não levará à eliminação de 
pedidos pendentes. Além disso, ser registrado como uma 
patente válida, também levará à realização de negócios 
tranquilos no Brasil. 

7 

Para receber a aplicação do procedimento simplificado, segundo o 
Artigo 2º, o requisito é que esteja sendo solicitado o exame, mas no 
caso de receber a aplicação do procedimento simplificado, 
gostaríamos que os custos de solicitação de exame fossem devolvidos 
para o requerente. 

Consideramos que os custos de solicitação de exame são 
os custos para o examinador realizar o exame de mérito, 
que aumenta conforme o número de reivindicações. 
Portanto, se o examinador não realizará o exame de 
mérito, devido à aplicação do procedimento simplificado, 
os referidos custos devem ser devolvidos ao requerente. 

7 

Gostaríamos que, no caso de registrar a patente através do 
procedimento simplificado, que esta seja publicada de forma distinta 
da patente que foi registrada pelo exame normal. 

Quando for submetida a uma reinvindicação, é 
importante que seja facilmente confirmada se a patente 
foi registrada pelo procedimento simplificado ou se foi 
registrada através de exame normal. 

- 

No caso da patente ser registrada pelo procedimento simplificado, 
gostaríamos que fosse imposta ao titular da patente, a obrigação de 
provar a validade da patente, quando este for reivindicar os direitos a 
uma terceira parte. Por exemplo, pode-se considerar a introdução de 
um sistema no qual é exigida, no caso do titular da patente reivindicar 
os seus direitos para uma terceira parte, que faça a solicitação para o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para avaliação se é 
patenteável e a apresentação do resultado da avaliação para a terceira 
parte. 

No caso de receber reivindicação de direitos da patente 
que tem motivo evidente de invalidade, é cruel fazer com 
que a pessoa que receber a reivindicação tenha que 
assumir a responsabilidade de provar a invalidade dos 
direitos, além de reivindicar a invalidade para titular dos 
direitos, fazer a solicitação do julgamento de invalidade 
para a agência administrativa, para requerer a decisão de 
invalidades ao tribunal. 
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- 

Se no procedimento simplificado não for dada oportunidade de 
correção espontânea da patente após a sua divulgação, gostaríamos 
de pedir que seja admitida a oportunidade de correção da patente, a 
fim de corrigir erros de escrita e erros de tradução, exclusão de 
reivindicação, restrição da gama dos direitos e esclarecimento da 
descrição.  

Sem um mecanismo como este, dificultará o uso da 
patente emitida pelo procedimento simplificado. Ao 
considerar a dificuldade de uso, não haverá outra forma 
a não ser a solicitação de exclusão da aplicação do 
procedimento simplificado e consequentemente, não 
levará à eliminação de pedidos pendentes.  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br










 

 

 

 
MINISTRY OF DEVELOPMENT, INDUSTRY AND FOREIGN COMMERCE 

BRAZILIAN PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

Comments and Suggestions Form 
Name: 
 
 

  Agent 
 User 
 Representative of professional association  
 Representative of Government institution 
 Representative of consumer protection agencies  
 Other, specify: _____________________ 

e-mail:  

Telephone: 
 

 

Public Consultation 
Regarding the ACT, that establishes the simplified procedure  

for the allowance of patent applications  
Article of the 

draft act Amendment Proposal Justificative 

   

   

   

   

   

This form must be sent to the BRPTO, in doc or odt format, to the electronic address: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

Public Consultation 
# 02/ 2017 

 

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association

fujii@jpma.or.jp

+81-3-3241-0335

Single 
Paragraph

Please consider to expand the subjects of the simplified 
procedures for the allowance of pending patent applications 
to the applications for pharmaceutical products and processes.
That, is, single Paragraph must be amended into that "The 
simplified procedure does not apply to the application for 
certificates of addition of invention, divisional applications.".

We believe that the proposed simplified procedure excluding 
pharmaceutical related applications violate the 
nondiscrimination provision in TRIPS Article 27.1. Many of 
new drug products approved and launched in Brazil have not 
yet obtained patent protection due to backlog of pending 
patent applications. Originators of such new drug products do
not have any way of protecting their products from generic 
erosion. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome: Examinadores de Patentes do INPI: � Agente

� Usuário

� Representante de órgão de classe ou associação

� Representante de instituição governamental

� Representante de órgãos de defesa do

consumidor

� Outros, especificar: _Pesquisadores em PI____

ALESSANDRA ALVES DA COSTA
AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA
ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI
GIANY OLIVEIRA DE MELO
JULIANA MANASFI FIGUEREDO
LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA
NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO
NATHALY NUNES UCHOA
ROSANA BERNARDO DA SILVA
VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA
ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 
TATIANA CARESTIATO DA SILVA
LUIZ EDUARDO KAERCHER 
JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 
SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 
ALINE MARA BARBOSA PIRES 
MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 
CIBELE CRISTINA OSAWA 
DÁRCIO GOMES PEREIRA
RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 
EDILSON GRÜNHEIDT BORGES
JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
VITOR BRAIT CARMONA 
SANDRA REGINA GOMES FRAGA
RONNEY ADRIANO RIBEIRO
PATRICIA CARVALHO DOS REIS

 
RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 
RENATA FITTIPALDI PESSÔA 
MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 
CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 
MÁRCIA TIE KAWAMURA
MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 
MARIA HERCILIA PAIM FORTES 
AI REN TAN
PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 
CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 
ANICET OKINGA
THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 
MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 
PAULA CANDIDA FONSECA 
NELCY DA SILVA GONÇALVES 
AIRTON JOSÉ DE LUNA
EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 
IAN NASCIMENTO VIEIRA 
MICHELE DE MORAES SEDREZ 
CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 
ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 
LUCIANA PORTAL DA SILVA 
HELIO SANTA ROSA COSTA 
JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 
JOSÉ MAURO BERNARDO MERQUITA 
ADRIANA MACHADO FRÓES 
CRISTIANE FONSECA HÜBNER 

E-mail: examinadores.inpi@gmail.com

Telefone:
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Consulta Pública 

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado excepcional e temporário

de deferimento de pedidos de patente



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Artigo da

Minuta
Proposta de Alteração Justificativa

[NORMA] LEI Nº _____, DE _____ DE _____
DE 2017.

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Da ilegalidade da norma

1. Anexamos  formulário  com  comentários  e  sugestões  preparadas  pelos
Pesquisadores em Propriedade Industrial abaixo assinados, relativos à minuta
“Proposta  de  norma para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado  de
deferimento de pedidos de patente.” em resposta à Consulta Pública INPI nº
02/2017. 

2. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões
ao documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a
ação  por  ele  proposto.  Neste  sentido,  gostaríamos  de  destacar  que
consideramos que o procedimento de deferimento de pedidos de patente, sem
exame técnico,  infringe diretamente  o  disposto  nos  Artigos  35  e  36  da  LPI,
podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 24, 25
e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é nula a
patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente, é de grande importância destacar que os examinadores deste
Instituto  estão  sensíveis  ao  impacto  que  o  backlog de  pedidos  de  patente
provoca  em  todos  os  envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,
potenciais  investidores,  e  sociedade  como  um  todo. Neste  sentido,
despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo e para evitar que
este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os
pedidos de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não
estão restritos  ou fogem à competência  do diminuto corpo de examinadores
frente ao acúmulo de exames de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os  examinadores  deste  Instituto  não  podem  concordar  que
problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho, possam provocar a
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tomada de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes,
sem  que  contudo,  tais  medidas  sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de
eficiência e da qualidade das patentes concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da
sociedade  em  termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo,
descuidarmos de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 

Dispõe sobre o procedimento simplificado de
deferimento de pedidos de patente.
Acresce à Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,
que  regula  direitos  e  obrigações  relativos  à
propriedade  industrial,  e  dá  outras
providências.

Práticas não previstas na LPI não podem ser aplicadas com normas hierarquicamente
menores  (portarias,  instruções normativas,  resoluções,  ofícios  ou mesmo,  decretos),
pois são meramente executórias.

 Art. 1º Art.  1º  Esta  [NORMA] LEI dispõe  sobre  o
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário de  deferimento  de  pedidos  de
patente  com  depósito  até  [mês]  de  2014  e
ainda pendentes de decisão. 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 (cf. Art. 33
da  LPI)  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos
contabilizados fora desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog
já tão significativo. 

Do backlog

1. Na  justificativa  da  proposta,  especificamente  com  relação  ao  montante  do
backlog, são fornecidos números que carecem de informações de como foram
levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado
foi calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro
exame) ou a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como,
por exemplo, acesso a todos os dados, números e estatísticas do backlog seriam
de grande valia para que a participação dos interessados ocorresse de maneira
democrática e  de forma equânime.  A falta  de amplo  acesso às  informações
administrativas gera ainda importante grau de desigualdade na capacidade de
argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.

2. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-
se  a  todos  os  requerimentos  não  examinados;  para  outros,  a  todos  os
requerimentos pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além
da  capacidade  de  processamento  do  escritório.  No  nosso  entendimento,
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considerando a data de agosto de 2017 (prazo final  da Consulta Pública),  o
backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de 2014 e
ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos
contabilizados fora desta premissa como, por exemplo, pedidos em sigilo ou que
não solicitaram o exame técnico,  estará superestimando de forma indevida o
backlog. Isto porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

3.  Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre
estão  relacionadas  à  ineficiência  da  Instituição,  dentre  as  quais  podem  ser
citadas  o  aumento  do número de  pedidos  de patentes,  a  complexidade  das
tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes, conflito de competências
governamentais, sobreposição de legislações estranhas à LPI e até mesmo os
atrasos  causados  pelo  próprio  depositante  ou  por  terceiros,  por  exemplo,
subsídios ao exame do pedido de patente pouco fundamentados e às constantes
alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

4. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog
encontram-se pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio
depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até
36 meses ou uma resposta às ações do examinador (3 meses); pedidos com
problemas  de  imagens  que  impossibilitam o  exame;  e  aqueles  pedidos  que
aguardam a anuência da ANVISA. 

5. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje
em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios
de referência.  De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por
países  com  índices  de  desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil
enfrentam desafios semelhantes de combate ao  backlog,  indicando que esse
problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

6. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a
segurança do sistema. Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção
significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido
como, por exemplo, cumprimento de exigências legais, apresentação voluntária
antes no início  do exame técnico de quadros reivindicatórios  já  adaptados à
legislação vigente e que estejam de acordo das alterações permitidas não são
praticadas pelos depositantes. Por este motivo, não é adequada a inclusão de
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tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua decisão final.
7. Logo,  antes  de  medidas  drásticas  como  a  ora  proposta,  estudos  bem

fundamentados  devem  ser  realizados  para  a  revisão  do  cálculo  do  nosso
backlog e, então, amplamente divulgados.

Parágrafo
Único
(Art. 1º)
 

Parágrafo único. O procedimento  simplificado
excepcional  e  temporário não  se  aplica  aos
requerimentos  de  certificado  de  adição,  aos
pedidos  divididos,  aos  pedidos  relativos  a
produtos  e  processos  farmacêuticos  não
anuídos  pela  ANVISA  e  pedidos  que  não
atendam a Lei 13.123/2015.

A  concessão  de  patentes  deve  atender  a  LPI,  assim  como  observar  as  regras
internacionais tal como, o Acordo TRIPS, e Leis nacionais que apresentem interface
com a LPI. 

Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

1. Um  problema  observado  em  relação  ao  conteúdo  da  minuta,  refere-se à
exclusão  de uma área tecnológica na aplicação da referida norma. Se a real
intenção é acabar com o  backlog,  não há motivo que justifique os pedidos da
área  farmacêutica,  que  se  encontram  com  14  anos1 de  atraso  na  análise,
estarem excluídos do procedimento simplificado de deferimento. A concessão de
patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras internacionais, tal
como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e fundador
do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a
exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de
moléculas  químicas,  de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de
nanotecnologia,  de sequências genéticas,  de biotecnologia e de outras áreas
correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA em sua manifestação em relação a
esta proposta2.

2. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos
no trâmite administrativo, a prática proposta na minuta em questão, criará ainda
um ambiente de proteção composto de pedidos que, embora possuam matéria
do  mesmo  campo  tecnológico  e  com  mesmo  ano  de  depósito,  terão  sido
submetidos  ou  não  ao  exame  técnico  antes  da  concessão  do  privilégio.
Acreditamos que tal situação de desigualdade de tratamento gerará uma grave e

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 
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onerosa insegurança da real situação de proteção das áreas tecnológicas no
País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que seu mérito
fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido
direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais
inclusive, com questionamentos da sua constitucionalidade.

3. Visto que a proposta de ação de solução para o backlog, estabelece que pedidos
protocolados  ou  com requerimento  de  entrada  na  fase  nacional,  com prazo
mínimo de 30 dias anteriores a data de publicação da norma, estarão aptos a
participarem  do  procedimento  simplificado,  pode  haver  uma  corrida  para  o
depósito de pedidos amplos sem fundamentação querendo pegar “carona” no
“deferimento de ofício”. 

4. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda
outros  entraves  administrativos  e  de  infraestrutura.  Podemos  listar,  como
exemplo,  problemas relacionados com a digitalização dos pedidos,  a falta de
mão de obra para a expedição do imenso número de cartas-patente, atraso na
admissibilidade  de  pedidos  internacionais,  problemas  relacionados  com  a
apresentação  da  listagem de  sequências  biológicas  em formato  eletrônico  e
autorização do acesso aos recursos genéticos. 

5. Em única  oportunidade de diálogo com a Presidência  do INPI  a respeito de
soluções para  o  combate  ao  backlog,  nos  foi  categoricamente  afirmado que
medidas como a admissão de novos examinadores, ganho de produtividade, os
serviços de busca e exame técnico ad hoc e a validação de patentes concedidas
no  exterior  (Alternativas  para  agilizar  exame  de  pedidos  de  patentes)3

mostrariam-se  ineficazes  e  não  factíveis.  Neste  contexto,  em  resposta  à
solicitação de propostas para a solução do backlog, realizada em reunião interna
em 07/07/2017 pela Administração, alguns examinadores consideraram que o
“deferimento de ofício”  seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe
ressaltar que esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por
terem sido, conforme os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria
a solução mais eficaz. 

6. No entanto, diferente do apresentado na minuta, na hipótese da implementação
do  “deferimento  de  ofício”,  acreditamos  que  tal  ação  só  poderia  ter  caráter

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.
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excepcional e temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.
7. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto

piloto” em que pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão
em vias de incidir) no Artigo 40 da LPI.

8. O INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de exame tais  como:  PPH,
Patentes  Verdes,  Prioritários  da  saúde,  Prioritários  Micro  Empresa,  dentre
outros,  contudo, a procura por tais programas tem se mostrado insignificante
frente ao backlog das áreas envolvidas. Neste sentido, tendo em vista que outros
meios  de  aceleração  da  concessão  de  pedidos  não  têm sido  utilizados  em
números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,  questiona-se  a  real
necessidade  de  que  uma medida  tão  drástica  seja  tomada  sem um estudo
técnico de análise de risco. 

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao

backlog

9. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a
solução  mais  eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da
Proposta),  precisamos destacar  que projetos  já  implantados vêm alcançando
resultados consideráveis no ganho da produtividade (aumento de decisões) e
vêm promovendo avanços em áreas específicas para a redução do atraso na
concessão de patentes. 

10. A dedicação do corpo funcional e algumas medidas internas que ainda estão em
andamento, destaque para o programa de teletrabalho onde 57 examinadores
aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de
decisões por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção
da própria Diretoria de Patentes. 

11. Além  disto,  ao  contrário  do  que  vem  sendo  afirmado,  consideramos  que  o
aumento do corpo funcional  de  examinadores traz resultados efetivos.  Como
exemplo disto, podemos citar o que tem sido observado em algumas divisões de
patentes do Instituto. Por força da alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA
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e o INPI, algumas divisões tiveram que compartilhar seus pedidos de patentes
com as divisões impactadas por  esta alteração.  Esta distribuição de pedidos
proporcionou  mais  examinadores  analisando  pedidos  de  tais  áreas
compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas
tecnológicas  do  atraso  de  mais  de  10  anos  na  concessão  da  patente  e
diminuindo a aplicação do Paragrafo único do Art. 40 da LPI. Logo, o aumento
no número de examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

12. É  importante  destacar  também que o  processo de  formação  integral  de  um
pesquisador é longo (duração de 3 anos) e a curva inicial  de aprendizado do
exame de patentes pode chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No
03 de 1026).  Isto quer dizer  que alguns examinadores  recém-contratados só
estarão com sua força total de trabalho 18 meses após sua nomeação. Dos 138
pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  (Edital  INPI  nº.  01,  de  22  de
setembro 2014), apenas os primeiros convocados (67 pesquisadores) estão com
produção máxima. Os demais que foram convocados posteriormente ainda estão
em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de produtividade fruto
da  contratação  dos  pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  ainda  não
atingiu o máximo esperado. 

13. Em  relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos
aguardando exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo.
Entre 2015 e 2016, foi observado um aumento de 23% no número de primeiros
exames realizados. Já no primeiro semestre deste ano, o número de primeiras
ações superou a meta estabelecida para todo 2016. Isto significa que com a
contratação  de  novos  Pesquisadores  e  com o  projeto  piloto  de  teletrabalho,
espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a isso, na
sua capacidade de combate ao  backlog em relação à meta estabelecida para
todo ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações  têm se  mostrado eficazes
para redução do backlog. 

14. No  entanto,  ressalta-se  que  a  continuidade  destas  contratações  deve  ser
fundamentada em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração
ritos de aposentaria e evasões do serviço público, de forma a evitar a possível
ociosidade alegada na justificativa da minuta.
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15. Considerando ainda que a prestação de um serviço de qualidade é o que os
atores envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com
justificativa de  que a contração de novos servidores geraria “ociosidade”. Hoje,
trabalhamos com sobrecarga de trabalho  dos examinadores. O exame de um
pedido, independentemente de sua complexidade, deve ser realizado em poucas
horas. Obviamente, este cenário pode levar ao comprometimento da realização
de um exame criterioso e com a qualidade devida pelo INPI.  Neste sentido, a
contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de forma legítima o
combate  ao  backlog poderá  ainda  em  momento  oportuno,  ser  revertida  em
ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de
fato poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do
Instituto com ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

16. Adicionalmente, consideramos que melhorias na infraestrutura de Tecnologia da
Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de
busca e a documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico
individual tornando-o mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de
baias,  transparência  das  ações  administrativas,  flexibilização  controle  de
frequência e expansão do home-office, são exemplos de ações que podem ser
implementadas para melhor aproveitamento do potencial de trabalho e efetivo
avanço no combate ao backlog. 

17. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma
resposta  mais  rápida  à  sociedade  sem  a  geração  de  um  ambiente  de
insegurança,  consideramos que a prejudicial  ação de “deferimento de ofício”,
principalmente, nos moldes sugeridos, não deve ser considerada.

Art. 2º 

 

Art.  2º  A admissão do pedido de patente no
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário será  notificada  na  Revista  de
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas
as seguintes condições: 

 Para clareza do texto

Inciso I

 

I - Protocolo do depósito do pedido de patente
ou  do  requerimento  de  entrada  na  fase
nacional realizado até a data da publicação da

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 e ainda
pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos  contabilizados  fora
desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog já tão significativo. 
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[NORMA]; 

Inciso II
 

II – Pedidos publicados  ou com requerimento
de  publicação  antecipada  até  trinta  dias  da
data de publicação desta [NORMA]; 

Para clareza do texto

Inciso III
III -  Requerimento  de  exame  do  pedido  de
patente até  trinta dias da data de publicação
desta [NORMA] LEI; 

Para clareza do texto

Art. 3º

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido
de  patente  no  procedimento  simplificado
excepcional e temporário inicia-se o prazo de
noventa  dias  para  a  publicação  de  seu
deferimento. 

Para clareza do texto

Art. 5º Art. 5º O pedido de patente será deferido, sem
exame  técnico,  somente  pelo  Presidente  do
INPI tal como publicado ou notificado na sua
entrada na fase nacional. 

De acordo com o Art. 35 da LPI e o Art 96 (I) da Portaria Nº 11 de 27/01/2017 é de
competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico dos
pedidos de patentes nacionais e internacionais. Desta forma, atos impostos por esta Lei
devem ser praticados pela autoridade máxima do INPI.

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

1. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função
primordial  a verificação do atendimento da matéria pleiteada aos requisitos e
condições  de  patenteabilidade.  Para  isso,  torna-se  necessário  que  o
Pesquisador  realize  o  exame  do  pedido  de  patente  com  base  na  Lei  da
Propriedade  Industrial,  nas  Diretrizes  de  exame  do  INPI  e  nas  Instruções
Normativas.

2. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame
técnico dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a
natureza  técnica  e  especializada  do  exame  de  um  pedido  de  patente  e  a
responsabilidade técnica assumida pelo examinador no desempenho de suas
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funções para a concessão de direitos de propriedade industrial, como determina
o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

3. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro
dos limites do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para
o  avanço  tecnológico.  Caso  contrário,  serão  concedidos  direitos  excludentes
ilegítimos que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem
qualquer mérito, em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio
público, ou ainda, direitos que podem paralisar avanços futuros.

4. De  acordo  com  nossa  experiência,  observa-se  que  os  pedidos  tal  como
depositados,  em  geral,  solicitam  proteção  para  matéria  mais  ampla  que  a
invenção de fato. Há casos de pedidos com matéria insuficientemente descrita
(infringe o Artigo 24 da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas
invenções que não compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo
22 da LPI); com falta de novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI), com falta
de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI); e, ainda, há casos que
o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI, e, com as
Diretrizes e Instruções Normativas. 

5. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de
matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou
não são patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI), 

6. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015
(Acesso  aos  recursos  genéticos) ou  incidem em outras  proibições  legais  tal
como, a Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

7. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra
que  pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada
pedido,  pode resultar  em um número infinito  de  concessões de  patentes  de
mérito duvidoso. Tais patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar
do que estimular a inovação, criando incertezas e litígios.  

8. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.
Art. 6º Art.  6º  A  carta-patente  será  expedida  com

ressalvas  das  proibições desde  que
respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279,
de 1996, bem como os arts. 5º e 6º da Lei nº

A concessão de matéria que incide nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, bem
como nos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.105, de 2005 é vedada por Leis atualmente em vigor
no País.  A simples ressalva na carta patente conforme proposto no texto atual,  não
exclui a possibilidade de concessão de matéria vedada por Lei.
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11.105, de 2005. dos arts. 10 e 18 da Lei nº
9.279, de 1996.

Art. 7º

Art.  7º  O  Instituto  Nacional  da  Propriedade
Industrial  expedirá  normas  para  disciplinar  o
procedimento  simplificado excepcional  e
temporário de  deferimento  de  pedido  de
patente  em trinta dias da data de    publicação  
desta Lei.

 Para clareza da execução desta Lei.

Art. 8º Art. 8º. Esta  [NORMA] LEI entra em vigor na
data de sua publicação. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Do prazo da Consulta Pública Do prazo da Consulta Pública

1. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados
em  assuntos  e  temas  de  alta  relevância  quando  destinados  a  um ou  mais
setores envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado
com o seu § 1º.  O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com
data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma questão altamente complexa
para  a Instituição,  buscando resolver  o problema do atraso nos exames dos
pedidos de patentes depositados no INPI.

2. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União
e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando
apenas 26 dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância,
oferecendo  somente  um  link para  preenchimento  de  formulário  e  envio  de
sugestões. Consideramos que este exíguo prazo dificulta a participação efetiva
de todos interessados. No processo de uma Consulta Pública é importante que
sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior número possível de
manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública legítimo
qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena
da futura norma ser contestada por não ter sido debatida satisfatoriamente pelos
interessados. 

3. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada
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as proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos
econômicos  e  sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação,
conclui-se que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões
para uma decisão já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram
observadas as  propostas que estão sendo discutidas no momento dentro do
INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não consideramos que a ação
apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos interessados,
prejudicando o processo democrático. 

Conclusão

Considerações finais

1. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de  ofício”  só
apresentem resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que
estas  medidas  devem  ser  tomadas  antes desta  resolução  excepcional  de
“deferimento  de  ofício”.  Embora  tais  medidas  possam  não  trazer  efeitos
imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e  legalmente  respaldados,
impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de concessão de
patentes, que acarreta elevado custo financeiro, desmerecimento Institucional e
acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

2. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de
análise  dos  pedidos  aqui  depositados,  mas  que  a  qualidade  das  patentes
concedidas por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental
importância para o desenvolvimento econômico do nosso País.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  



Manifestação quanto à Consulta Pública INPI nº 02/2017

Ref.  Proposta  de  norma  para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado  de
deferimento de pedidos de patente.

Prezados Senhores,

1. Anexamos formulário com comentários e sugestões preparadas pelos Pesquisadores em

Propriedade Industrial  abaixo assinados,  relativos à minuta “Proposta de norma para

dispor sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente.”

em resposta à Consulta Pública INPI nº 02/2017. 

2. Cumpre  informar  que  as  modificações  propostas  configuram  apenas  sugestões  ao

documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação por ele

proposto. Neste sentido, gostaríamos de destacar que consideramos que o procedimento

de deferimento de pedidos de patente, sem exame técnico, infringe diretamente o disposto

nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º,

10, 18, 22, 24, 25  e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é

nula a patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente,  é de grande importância  destacar  que os examinadores deste Instituto

estão sensíveis ao impacto que o  backlog de pedidos de patente provoca em  todos os

envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,  potenciais  investidores,  e  sociedade

como um todo. Neste sentido, despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo

e para evitar que este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os pedidos

de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão restritos ou

fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao acúmulo de exames

de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os examinadores deste Instituto não podem concordar que problemas, que

fogem do  caráter  técnico  do  nosso  trabalho,  possam provocar  a  tomada  de medidas

extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem que contudo, tais medidas

sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de  eficiência  e  da  qualidade  das  patentes

concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da sociedade

em  termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo,  descuidarmos  de  um

exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 



Do prazo da Consulta Pública

7. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados em assuntos

e temas de alta relevância quando destinados a um ou mais setores envolvidos, conforme

dispõe o Art.  31 da Lei  9.784/1999, já combinado com o seu § 1º.  O INPI  publicou a

Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma

questão altamente complexa para a Instituição, buscando resolver o problema do atraso

nos exames dos pedidos de patentes depositados no INPI.

8. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União e no site

do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 26 dias para

discussão e debate sobre este tema de alta relevância, oferecendo somente um link para

preenchimento de formulário e envio de sugestões. Consideramos que este exíguo prazo

dificulta  a  participação  efetiva  de  todos  interessados.  No  processo  de  uma  Consulta

Pública é importante que sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior

número possível de manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública

legítimo qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena da

futura  norma  ser  contestada  por  não  ter  sido  debatida  satisfatoriamente  pelos

interessados. 

9. A concessão  de  pedidos  de  patente  é  um  assunto  de  altíssima  relevância  dada  as

proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos econômicos e

sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação,  conclui-se  que  o  prazo

oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para uma decisão já tomada pela

Administração do INPI, visto que não foram observadas as propostas que estão sendo

discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não

consideramos que a ação apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos

interessados, prejudicando o processo democrático. 

Do backlog

10. Na justificativa da proposta, especificamente com relação ao montante do  backlog, são

fornecidos  números  que  carecem  de  informações  de  como  foram  levantados  ou

calculados. Não está claro no documento se o montante levantado foi calculado com base

nos  pedidos  que  não  sofreram  a  primeira  ação  (primeiro  exame)  ou  a  decisão  final.

Informações para a  contabilização do  backlog  como,  por  exemplo,  acesso a todos  os

dados, números e estatísticas do backlog seriam de grande valia para que a participação

dos interessados ocorresse de maneira democrática  e  de forma equânime.  A falta  de

amplo acesso às informações administrativas gera ainda importante grau de desigualdade

na capacidade de argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.



11. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-se a todos

os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos pendentes e,

para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de processamento do

escritório. No nosso entendimento, considerando a data de agosto de 2017 (prazo final da

Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de

2014  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos

contabilizados fora desta  premissa como,  por  exemplo,  pedidos  em sigilo  ou  que não

solicitaram o exame técnico,  estará superestimando de forma indevida  o  backlog.  Isto

porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

12.  Deve ser lembrado ainda que o  backlog tem origens múltiplas que nem sempre estão

relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o aumento do

número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de

recursos  suficientes,  conflito  de  competências  governamentais,  sobreposição  de

legislações estranhas à LPI e até mesmo os atrasos causados pelo próprio depositante ou

por  terceiros,  por  exemplo,  subsídios  ao  exame  do  pedido  de  patente  pouco

fundamentados e às constantes alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

13. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog encontram-

se  pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio depositante como,

por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 36 meses ou uma resposta

às  ações  do  examinador  (3  meses);  pedidos  com  problemas  de  imagens  que

impossibilitam o exame; e aqueles pedidos que aguardam a anuência da ANVISA. 

14. Ressalta-se  que  em diversas  áreas  tecnológicas  há  inúmeros  pedidos  ainda  hoje  em

exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de referência.

De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por países com índices de

desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil  enfrentam  desafios  semelhantes  de

combate ao backlog, indicando que esse problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

15. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a segurança

do sistema.  Nossa experiência  tem mostrado que em uma proporção significativa  dos

pedidos,  ações  que obviamente,  acelerariam o  exame do pedido  como,  por  exemplo,

cumprimento  de  exigências  legais,  apresentação  voluntária  antes  no  início  do  exame

técnico de quadros reivindicatórios já adaptados à legislação vigente e que estejam de

acordo das alterações permitidas não são praticadas pelos depositantes. Por este motivo,

não é adequada a inclusão de tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua

decisão final.

16. Logo,  antes  de medidas drásticas  como a  ora  proposta,  estudos  bem fundamentados

devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, então, amplamente

divulgados.



Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

17. Um problema observado em relação ao conteúdo da minuta, refere-se à exclusão de uma

área tecnológica  na aplicação da referida  norma.  Se  a real  intenção é  acabar  com o

backlog, não há motivo que justifique os pedidos da área farmacêutica, que se encontram

com 14 anos1 de atraso na análise, estarem excluídos do procedimento simplificado de

deferimento. A concessão de patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras

internacionais, tal como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e

fundador do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a

exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de moléculas

químicas,  de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de  nanotecnologia,  de  sequências

genéticas, de biotecnologia e de outras áreas correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA

em sua manifestação em relação a esta proposta2.

18. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos no trâmite

administrativo,  a prática proposta na minuta em questão,  criará ainda um ambiente de

proteção  composto  de  pedidos  que,  embora  possuam  matéria  do  mesmo  campo

tecnológico  e  com mesmo ano  de depósito,  terão sido  submetidos  ou não ao exame

técnico antes da concessão do privilégio. Acreditamos que tal situação de desigualdade de

tratamento gerará uma grave e onerosa insegurança da real situação de proteção das

áreas tecnológicas no País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que

seu mérito fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido

direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais inclusive,

com questionamentos da sua constitucionalidade.

19. Visto  que  a  proposta  de  ação  de  solução  para  o  backlog,  estabelece  que  pedidos

protocolados ou com requerimento de entrada na fase nacional, com prazo mínimo de 30

dias  anteriores  a  data  de  publicação  da  norma,  estarão  aptos  a  participarem  do

procedimento simplificado, pode haver uma corrida para o depósito de pedidos amplos

sem fundamentação querendo pegar “carona” no “deferimento de ofício”. 

20. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda outros

entraves administrativos e de infraestrutura.  Podemos listar,  como exemplo,  problemas

relacionados com a digitalização dos pedidos, a falta de mão de obra para a expedição do

imenso número de cartas-patente,  atraso na admissibilidade de pedidos internacionais,

problemas relacionados com a apresentação da listagem de sequências biológicas em

formato eletrônico e autorização do acesso aos recursos genéticos. 

21. Em única oportunidade de diálogo com a Presidência do INPI a respeito de soluções para

o combate ao backlog, nos foi categoricamente afirmado que medidas como a admissão

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 



de novos examinadores, ganho de produtividade, os serviços de busca e exame técnico

ad hoc e a validação de patentes concedidas no exterior (Alternativas para agilizar exame

de pedidos de patentes)3 mostrariam-se ineficazes e não factíveis.  Neste contexto,  em

resposta  à  solicitação  de  propostas  para  a  solução do  backlog,  realizada  em reunião

interna  em  07/07/2017  pela  Administração,  alguns  examinadores  consideraram  que  o

“deferimento de ofício” seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe ressaltar que

esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por terem sido, conforme

os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria a solução mais eficaz. 

22. No  entanto,  diferente  do  apresentado  na  minuta,  na  hipótese  da  implementação  do

“deferimento de ofício”,  acreditamos que tal  ação só poderia ter  caráter  excepcional  e

temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.

23. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto piloto” em

que  pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão em vias de incidir)

no Artigo 40 da LPI.

24. O INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de  exame tais  como:  PPH,  Patentes

Verdes, Prioritários da saúde, Prioritários Micro Empresa, dentre outros, contudo, a procura

por tais programas tem se mostrado insignificante frente ao backlog das áreas envolvidas.

Neste sentido, tendo em vista que outros meios de aceleração da concessão de pedidos

não  têm  sido  utilizados  em  números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,

questiona-se a real necessidade de que uma medida tão drástica seja tomada sem um

estudo técnico de análise de risco. 

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

25.O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função primordial

a  verificação  do  atendimento  da  matéria  pleiteada  aos  requisitos  e  condições  de

patenteabilidade. Para isso, torna-se necessário que o Pesquisador realize o exame do

pedido de patente com base na Lei da Propriedade Industrial, nas Diretrizes de exame do

INPI e nas Instruções Normativas.

26. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico

dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a natureza técnica e

especializada do exame de um pedido de patente e a responsabilidade técnica assumida

pelo  examinador  no  desempenho  de  suas  funções  para  a  concessão  de  direitos  de

propriedade industrial, como determina o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

27. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro dos limites

do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para o avanço tecnológico.

Caso contrário,  serão concedidos direitos excludentes ilegítimos que irão além da real

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.



contribuição revelada, ou que podem incidir, sem qualquer mérito, em direitos de terceiros,

ou direitos  sobre  matéria  em domínio  público, ou  ainda,  direitos  que  podem paralisar

avanços futuros.

28.De acordo com nossa experiência, observa-se que os pedidos tal como depositados, em

geral, solicitam proteção para matéria mais ampla que a invenção de fato. Há casos de

pedidos  com  matéria  insuficientemente  descrita  (infringe  o  Artigo  24  da  LPI),  que

impossibilitam  sua  reprodução  e  com  múltiplas  invenções  que  não  compartilham  do

mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 da LPI); com falta de novidade (infringe os

Artigos 8º e 11 da LPI), com falta de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI);

e, ainda, há casos que o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI,

e, com as Diretrizes e Instruções Normativas. 

29. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de matérias

que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não são patenteáveis

(infringe o Artigo 18 da LPI), 

30. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 (Acesso

aos  recursos  genéticos) ou  incidem  em  outras  proibições  legais  tal  como,  a  Lei

11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

31. Desta forma,  medidas  extremas como a em questão,  assim como qualquer  outra que

pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada  pedido,  pode

resultar  em  um  número  infinito  de  concessões  de  patentes  de  mérito  duvidoso.  Tais

patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que estimular a inovação,

criando incertezas e litígios.  

32. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao backlog

33. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a solução mais

eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da  Proposta),  precisamos

destacar que projetos já implantados vêm alcançando resultados consideráveis no ganho

da produtividade (aumento de decisões) e vêm promovendo avanços em áreas específicas

para a redução do atraso na concessão de patentes. 

34. A  dedicação  do  corpo  funcional  e  algumas  medidas  internas  que  ainda  estão  em

andamento,  destaque  para  o  programa  de  teletrabalho  onde  57  examinadores

aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de decisões

por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção da própria Diretoria

de Patentes. 

35. Além disto, ao contrário do que vem sendo afirmado, consideramos que o aumento do



corpo funcional de examinadores traz resultados efetivos. Como exemplo disto, podemos

citar o que tem sido observado em algumas divisões de patentes do Instituto. Por força da

alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA e o INPI, algumas divisões tiveram que

compartilhar seus pedidos de patentes com as divisões impactadas por esta alteração.

Esta distribuição de pedidos proporcionou mais examinadores analisando pedidos de tais

áreas  compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas

tecnológicas do atraso de mais de  10 anos na concessão da patente  e  diminuindo a

aplicação  do  Paragrafo  único  do  Art.  40  da  LPI.  Logo,  o  aumento  no  número  de

examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

36. É importante destacar também que o processo de formação integral de um pesquisador é

longo (duração de 3 anos) e a curva inicial de aprendizado do exame de patentes pode

chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 03 de 1026). Isto quer dizer que

alguns examinadores  recém-contratados só estarão com sua força total  de trabalho 18

meses após sua nomeação. Dos 138 pesquisadores nomeados no último concurso (Edital

INPI  nº.  01,  de  22  de  setembro  2014),  apenas  os  primeiros  convocados  (67

pesquisadores)  estão  com  produção  máxima.  Os  demais  que  foram  convocados

posteriormente ainda estão em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de

produtividade fruto da contratação dos pesquisadores nomeados no último concurso ainda

não atingiu o máximo esperado. 

37. Em relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos  aguardando

exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. Entre 2015 e 2016, foi

observado um aumento de 23% no número de primeiros exames realizados. Já no primeiro

semestre deste ano, o número de primeiras ações superou a meta estabelecida para todo

2016. Isto significa que com a contratação de novos Pesquisadores e com o projeto piloto

de teletrabalho, espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a

isso, na sua capacidade de combate ao backlog em relação à meta estabelecida para todo

ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações têm se mostrado eficazes para redução do

backlog. 

38. No entanto, ressalta-se que a continuidade destas contratações deve ser fundamentada

em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração ritos de aposentaria e

evasões do serviço público, de forma a evitar a possível ociosidade alegada na justificativa

da minuta.

39. Considerando  ainda que a  prestação de  um serviço  de qualidade  é  o  que  os  atores

envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com justificativa de

que  a  contração  de  novos  servidores  geraria  “ociosidade”.  Hoje,  trabalhamos  com

sobrecarga de trabalho dos examinadores. O exame de um pedido, independentemente de

sua complexidade, deve ser realizado em poucas horas. Obviamente, este cenário pode



levar ao comprometimento da realização de um exame criterioso e com a qualidade devida

pelo INPI. Neste sentido, a contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de

forma legítima o combate ao backlog poderá ainda em momento oportuno, ser revertida

em ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de fato

poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do Instituto com

ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

40. Adicionalmente,  consideramos  que  melhorias  na  infraestrutura  de  Tecnologia  da

Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de busca e a

documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico individual tornando-o

mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de baias, transparência das ações

administrativas,  flexibilização  controle  de  frequência  e  expansão  do  home-office, são

exemplos  de  ações  que  podem  ser  implementadas  para  melhor  aproveitamento  do

potencial de trabalho e efetivo avanço no combate ao backlog. 

41. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma resposta

mais rápida à sociedade sem a geração de um ambiente de insegurança, consideramos

que a prejudicial ação de “deferimento de ofício”, principalmente, nos moldes sugeridos,

não deve ser considerada.

Das considerações finais

42. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de ofício”  só  apresentem

resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que estas medidas devem

ser tomadas  antes desta resolução excepcional de “deferimento de ofício”. Embora tais

medidas  possam  não  trazer  efeitos  imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e

legalmente respaldados, impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de

concessão  de  patentes,  que  acarreta  elevado  custo  financeiro,  desmerecimento

Institucional e acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

43. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de análise dos

pedidos aqui depositados, mas que a qualidade das patentes concedidas por este Instituto

tenha maior peso como ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento

econômico do nosso País.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

1 ALESSANDRA ALVES DA COSTA 1440341



2 AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA 1711587

3 ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI 1472698

4 GIANY OLIVEIRA DE MELO 1568356

5 JULIANA MANASFI FIGUEREDO 1568179

6 LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA 2316810

7 NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO 2317366

8 NATHALY NUNES UCHOA 1358886

9 ROSANA BERNARDO DA SILVA 1358315

10 VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA 1473306

11 ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 1549895

12 TATIANA CARESTIATO DA SILVA 1547186 

13 LUIZ EDUARDO KAERCHER 1549287 

14 JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 1215506

15 SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 1743604

16 ALINE MARA BARBOSA PIRES 2316421 

17 MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 1549175 

18 CIBELE CRISTINA OSAWA 1741228 

19 DÁRCIO GOMES PEREIRA 1741666

20 RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 1741878

21 EDILSON GRÜNHEIDT BORGES 1550609

22 JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 1550195

23 VITOR BRAIT CARMONA 2317407

24 SANDRA REGINA GOMES FRAGA 1375692

25 RONNEY ADRIANO RIBEIRO 1549985

26 PATRICIA CARVALHO DOS REIS 1523698 

27 RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 1548959 

28 RENATA FITTIPALDI PESSÔA 1482105 

29 MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 2317393

30 CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 1548780

31 MÁRCIA TIE KAWAMURA 1358397

32 MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 1548925

33 MARIA HERCILIA PAIM FORTES 1181691

34 AI REN TAN 2314901 

35 PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 1568284 

36 CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 2358790 

37 ANICET OKINGA 2390318

38 THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 2317633 

39 MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 1549647 

40 PAULA CANDIDA FONSECA 1546982 



41 NELCY DA SILVA GONÇALVES 1522028 

42 AIRTON JOSÉ DE LUNA 1133704

43 EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 2357042 

44 IAN NASCIMENTO VIEIRA 1741604 

45 MICHELE DE MORAES SEDREZ 1740784 

46 CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 1546944 

47 ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 2315191 

48 LUCIANA PORTAL DA SILVA 1413254 

49 HELIO SANTA ROSA COSTA 1569200 

50 JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 1547093 

51 JOSÉ MAURO BERNARDO MERQUITA 1742380 

52 ADRIANA MACHADO FRÓES 2390275 

53 CRISTIANE FONSECA HÜBNER 1446195 
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CONTRIBUIÇÕES DE KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA A 
CONSULTA PÚBLICA QUE VISA REDUZIR O ACÚMULO DE PEDIDOS DE PATENTE 
PENDENTES DE EXAME 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2017 
 
 
Através de ato publicado no Diário Oficial da União de 31.07.2017 o INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - iniciou um procedimento de Consulta Pública (nº 2, 
de 27.07.2017) através do qual faculta à sociedade que ofereça críticas e sugestões a 
um procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente, com o objetivo 
de reduzir o acúmulo de pedidos pendentes de exame (problema conhecido em todo o 
mundo como “backlog”). 
 
O escritório KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL vem, pela presente, 
apresentar os comentários que entende pertinentes a essa Consulta Pública, e, desde 
logo, parabeniza o INPI pela iniciativa de ouvir a sociedade civil antes de editar uma 
norma que poderá ter profundas consequências no sistema de propriedade industrial 
nacional. 
 
Inicialmente, deve-se salientar que o problema do backlog é antigo, já existe há várias 
décadas, e tem se agravado continuamente, sem haver qualquer perspectiva de solução. 
 
Os malefícios à sociedade com a demora no exame de pedidos de patentes atingem 
diretamente tanto as empresas inovadoras, que não dispõem de proteção efetiva para 
as criações e, como tal, deixam de realizar ou adiam investimentos relevantes em 
capacidade de produção, marketing, vendas e assistência pós-venda, como também 
prejudica as empresas “seguidoras” que não realizam atividades de inovação, e desejam 
simplesmente, e de forma leal, suprir o mercado consumidor, fabricando ou 
comercializando produtos e processos que já estão em domínio público, uma vez que 
estas últimas igualmente deixam de realizar os investimentos necessários para atender 
a este mercado, devido à insegurança jurídica resultante da existência de pedidos de 
patente ainda não examinados pelo INPI. 
 
Ou seja, a reduzida capacidade de exame do INPI desagrada a “gregos e troianos”, e 
prejudica significativamente o desenvolvimento econômico e social brasileiro. 
 
A melhor análise realizada nesta década a respeito do sistema de propriedade industrial 
brasileiro foi feita pela ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que em 
2014 publicou alentado estudo chamado de “Proposta para a Inovação e a Propriedade 
Intelectual”, o qual foi, então, oferecido a todos os candidatos à Presidência da 
República. Esse estudo é composto de 2 volumes, sendo o 1º volume intitulado “Fatores 
de Crescimento Econômico, Competitividade”, de vários autores, e o 2º volume “O Brasil 
e a Importância Econômica da Indústria Intensiva em Conhecimento”, de autoria do 
Prof. Jorge Arbache, do Depto. de Economia da UnB. Os 2 volumes podem ser baixados 
gratuitamente nos seguintes links: 



 

2 
 

 
http://www.abpi.org.br/materiais/diversos/Vol1-
PropostasdaABPIparaaInovacaoeaPInoBrasil.pdf 
 
http://www.abpi.org.br/materiais/diversos/Vol2-
OBrasileaImportanciaEconomicadaIndustriaIntensivaemCo.pdf 

 
 
No Vol. 1 desse estudo consta como a primeira sugestão de medida a ser adotada no 
Brasil, exatamente a seguinte: 
 

“Redução do tempo de concessão das patentes e das marcas e fortalecimento 
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio da efetiva autonomia 
estrutural e financeira da autarquia, propulsionando modernização de 
estruturas, contratação e capacitação de pessoal e redução dos prazos para 
análise e concessão de direitos industriais (backlog);” 

 
 
A respeito do backlog, transcrevemos a seguir a análise percuciente ali publicada, cujo 
preparo foi coordenado por nossa sócia, Dra. Elisabeth Kasznar Fekete, então Presidente 
da ABPI: 
 

“1. Redução do tempo de concessão das patentes e das marcas e 
fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
 
Proposta: 
 

Prover o INPI de toda a infraestrutura de que precisa e de suficientes 
examinadores de Patentes que completem o seu quadro. 

 
Patentes e Desenvolvimento 

 
A importância da Inovação para o desenvolvimento de um país pode ser 
constatada no relatório de 2012 da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual - OMPI, vinculada à Organização das Nações Unidas - ONU, sobre 
patentes. O estudo, apurado junto aos 20 maiores escritórios de registro de 
patentes do mundo, aponta os Estados Unidos em primeiro lugar no ranking, 
com 2,2 milhões de patentes, seguido do Japão, que tem 1,6 milhão de patentes, 
China (875 mil), Coreia do Sul (738 mil), Alemanha (549 mil), França (490 mil) e 
Reino Unido (459 mil). O Brasil consta na 19ª posição do ranking, com 41.453 
patentes – 211 a mais que o último lugar, ocupado pela Polônia. [No recente PCT 
Yearly Review, relativo a 2013 (http://www.wipo.int/ipstats/en/), é informado 
que de um total de 205.274 pedidos de patente, 661 pedidos eram oriundos do 
Brasil, ou seja, 0,3% do total de pedidos mundiais. Isto coloca o Brasil em 25° 
lugar no mundo, muito atrás de quase 20 países que possuem PIB muito inferior 
ao Brasil.} 
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De acordo com a OMPI, o número de pedidos de patentes no conjunto dos países 
analisados cresceu 9,2% em 2012 – um recorde nos últimos 18 anos. Entre os 
que registraram crescimento, os maiores destaques foram China (24%), Nova 
Zelândia (14,3%), México (9%), Estados Unidos (7,8%) e Rússia (6,8%). No Brasil, 
o aumento foi de 5,1%.  
 
A patente é promotora do desenvolvimento, não só tecnológico e científico, mas 
também econômico e social. O sistema de patentes é, fundamentalmente, um 
instrumento de estímulo aos inventores e às empresas e instituições de pesquisa. 
 
A legislação brasileira da Propriedade Intelectual tem mecanismos eficientes 
para equilibrar a recompensa às empresas e entidades inovadoras com o 
interesse social, uma vez que a patente outorga um direito temporário, 
geograficamente limitado e com alcance limitado ao escopo da criação técnica 
específica. 
 
A simples divulgação do invento, por meio da publicação do respectivo pedido 
de patente, já estabelece um novo patamar a partir do qual novas tecnologias 
poderão ser desenvolvidas, o que já implica em enorme benefício social. O passo 
seguinte, a sua disponibilização no mercado, beneficia diretamente o 
consumidor, o que é particularmente importante nas áreas farmacêutica, do 
agronegócio e da defesa nacional. Deve-se ao sistema de patentes, por exemplo, 
o lançamento de medicamentos de ponta para tratar doenças até bem pouco 
tempo consideradas incuráveis. A última etapa é a fabricação local, que propicia 
em maior grau a absorção de novas tecnologias e a geração de empregos, 
incrementando a atividade econômica como um todo. 
 
Apesar de seus benefícios para o inventor e para toda a sociedade, ainda há um 
relativo desconhecimento do sistema de patentes em si e de sua utilização 
proveitosa para a indústria nacional. Note-se, porém, que as empresas 
estrangeiras, de forma geral, têm um conhecimento maior de como usar e 
aproveitar adequadamente esse sistema. 
 
A ABPI tem trabalhado intensamente para disseminar informações para as 
empresas junto a parlamentares, no meio acadêmico e de pesquisa e no 
Judiciário, esclarecendo, entre outros, que o sistema de patentes não somente 
impede terceiros de usarem indevidamente uma invenção, mas também significa 
importante ferramenta para as oportunidades de investimento e financiamento 
da Inovação. 
 
O problema do backlog 
 
Os esforços em disseminar o sistema esbarram nas dificuldades enfrentadas pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI com relação à produtividade 
para a concessão de patentes, especialmente se comparada aos padrões 
internacionais: entre 2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes, uma 
média de 3.108 por ano. Some-se a isso o fato de que o tempo médio de espera 
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pela concessão da patente quase dobrou no período. Em 2003, a demora era de 
pouco mais de seis anos. Em 2008, subiu para nove anos. Em 2013, alcançou 11 
anos. 
 
Dependendo da área em que o direito de patente é requerido, a demora pode 
ser ainda maior. No ano passado, os registros que mais esperaram pela 
concessão foram os de telecomunicações (14,2 anos). Em seguida, vieram 
alimentos e plantas (13,6 anos); biologia molecular (13,4 anos); física e 
eletricidade (13 anos); bioquímica (12,9 anos); computação e eletrônica (12,6 
anos); farmácia (12,3 anos); e agroquímicos (12,2 anos). 
 
 
Uma das causas dessa longa espera deve-se ao backlog, ou seja, a quantidade de 
pedidos em espera para análise. Segundo o INPI, o aumento do backlog nos 
últimos anos foi motivado pela elevação do número de depósitos. De fato, ainda 
de acordo com a autarquia, só em 2013, pelo menos 507,4 mil marcas e 184,2 
mil patentes estavam pendentes de decisão. Entre janeiro e maio deste ano, 
83,5% dos pedidos referentes a marcas deferidos no período demoraram entre 
três e quatro anos para serem analisados. Em relação às patentes, 63,3% 
demoraram mais de dez anos. 
 
O problema do backlog está diretamente associado ao limitado número de 
examinadores e as deficiências estruturais do INPI. De fato, em 2012, havia no 
INPI 225 profissionais para avaliar 166.181 pedidos de patentes, o que resulta 
em 738 pedidos por examinador. No ano passado, o número de examinadores 
caiu para 192 e o total de pedidos aumentou para 184.224. Com isso, a relação 
passou para 980 pedidos de patente por examinador. 
 
Nos Estados Unidos, em 2012, eram 603.898 pedidos para 7.831 examinadores, 
ou 77 pedidos por examinador. Na Europa, a relação era de 363.521 para 3.987, 
sendo que cada examinador teve naquele ano 91,2 pedidos para analisar. 
Comparativamente a esses países, no Brasil, cada examinador precisa dar conta 
de oito ou nove vezes mais análises do que os seus colegas estrangeiros. 
 
Fato é que, no Brasil, o número de examinadores de patentes é insuficiente. A 
ampliação do quadro de servidores do INPI é condição indispensável para 
redução do tempo de tramitação dos pedidos de patentes. 
 
É fundamental que o exame técnico de um pedido de patente seja criterioso, 
suportado por uma busca de anterioridades bem feita, e que resulte em uma 
patente forte que propicie segurança a seu detentor. Mas uma avaliação 
excessivamente restritiva por parte do INPI dos parâmetros de atividade 
inventiva, suficiência descritiva e outros, o que não raro acontece, resulta que 
invenções importantes, patenteadas em outros países, têm comumente seus 
pedidos de patente rejeitados no Brasil. 
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São notórias as dificuldades em se agendar reuniões com os examinadores no 
INPI, geralmente solicitadas para esclarecimentos na fase de exame de primeira 
instância e/ou com o Colegiado de Recurso nos exames de segunda instância. O 
INPI já estabeleceu novo modus operandi para permitir aos inventores marcar 
entrevistas com os examinadores com mais rapidez. 
 
Não se pode esperar, contudo, que com poucos examinadores, a autarquia possa 
dar conta de todas as demandas de entrevistas solicitadas. Atualmente, estes 
pedidos não estão sendo aceitos pelo INPI, prejudicando a qualidade do exame 
técnico e a imagem do próprio órgão no atendimento de seus usuários. 
 
A emissão de um primeiro parecer técnico de mérito para pedidos de patente 
tem levado em média sete a dez anos contados da data de depósito. Esta 
lentidão prejudica a imagem do Brasil e deixa de ser um incentivo para que 
depositantes nacionais e estrangeiros venham fazer seus investimentos no País. 
Tal cenário acarreta insegurança aos depositantes. 
 
Esses gargalos impactam nos procedimentos internos do órgão e dificultam a 
obtenção do número do depósito, do primeiro relatório técnico, da entrega de 
documentos de terceiros e da própria carta-patente, entre outros. 
 
Note-se que o atraso na concessão de patentes não impacta somente na 
proteção das invenções pelos agentes inovadores, mas também dificulta a 
avaliação da matéria protegida por patentes de terceiros que possam impedir a 
produção e a comercialização de determinada tecnologia. 
 
O INPI está trabalhando muito para reduzir o seu backlog, mas é imprescindível 
prover o órgão de mais recursos para que seus esforços gerem resultados 
urgentes. Somente com a adoção dessas medidas o Brasil atenderá às demandas 
de crescimento, competitividade e investimento que alçarão o País a um 
patamar sólido e sustentável de desenvolvimento. 
 
Acelerar a contratação de novos examinadores, bem como prever um programa 
acelerado de treinamento destes profissionais é medida de extrema urgência. 
Está prevista pelo INPI a contratação anual de grupos de cerca de 150 
examinadores até 2018, mas não será suficiente para resolver em curto prazo o 
backlog. Isso significa que ainda por alguns anos, o problema persistirá, e ainda 
poderá ser agravado em virtude do previsto aumento exponencial dos depósitos 
de pedidos de patente, mesmo com o País crescendo a taxas medianas.  
 
Para a concessão de registros de marcas, devido à elevada quantidade anual de 
pedidos, com crescimento de 9% em 2013, também é necessário manter um 
quadro de examinadores suficiente.” 

 
Reiteramos, aqui, integralmente, a análise e as sugestões acima transcritas, publicadas 
em 2014 e ainda mais atuais nos dias de hoje. E, diante do contínuo agravamento do 
quadro de backlog, entendemos ser justificado o remédio agora cogitado pelo INPI, que 
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consiste em deferir um número significativo de pedidos de patente sem que seja 
realizado o exame de mérito em relação aos requisitos de patenteabilidade.  
 
São gigantescos os prejuízos à nação, já acima mencionados, com a existência 
atualmente de aproximadamente 240.000 pedidos de patente pendentes, o que 
equivale a mais de 8 anos de depósitos de patentes (tomando-se como premissa o 
número de 29.000 pedidos de patente depositados anualmente no INPI). Diante dos 
prejuízos causados pelo backlog aos interesses sociais e econômicos brasileiros, 
eventuais questões originadas pelo novo procedimento simplificado deverão ser 
ponderadas em função dos benefícios  obtidos. E, de toda forma, a eventual 
possibilidade de algumas invenções desprovidas de novidade ou inventividade virem a 
ser deferidas sempre poderá posteriormente vir a ser corrigida pela via judicial. 
 
Com relação à forma pela qual será adotada essa norma transitória de deferimento 
acelerado de patentes pendentes, alertamos o INPI que, a fim de evitar objeções 
relacionadas à sua legalidade, e diante dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial 
(Lei nº 9.279, de 14.05.1996 – LPI), a mesma deveria ser promulgada através de ato com 
força de lei; ou seja, através de lei ordinária ou de medida provisória posteriormente 
convertida em lei. Receamos que a adoção da norma pela via infra-legal possa dar 
margem a contestações jurídicas que apenas aumentarão a insegurança jurídica, em 
lugar de reduzi-la. 
 
Desejamos, porém, ir além da norma agora sugerida pelo INPI nesta Consulta Pública. 
Parece evidente que a menos que o INPI modifique seu modo de atuação, continuará a 
existir um volume significativo de pedidos pendentes de exame (não abrangidos pelo 
sistema simplificado de deferimento), o qual, no dia seguinte à edição da norma, voltará 
a crescer exponencialmente. 
 
Neste ponto, é essencial que seja conferida ao INPI a autonomia financeira prevista no 
art. 239 da LPI, e jamais implementada, com o aumento do número de examinadores e 
melhoria da sua estrutura de trabalho, mas isso também não bastará. De forma a 
atender à demanda que surgirá por conta de implementação desta Norma, entendemos 
como muito provável a necessidade de previsão orçamentária e de pessoal 
extraordinária a ser suprida em caráter emergencial pelo governo. 
 
A cooperação no exame de patentes entre repartições oficiais de diferentes países é 
uma realidade, e convênios para compartilhamento de exame conhecidos como PPH – 
Patent Prosecution Highway são comuns. Nos últimos anos, até mesmo o INPI firmou 
tais convênios com os EUA e o Japão, muito embora, lamentavelmente, em ambos os 
casos o escopo tecnológico seja muito reduzido, com apenas um número muito 
pequeno de pedidos provenientes daqueles países efetivamente podendo se beneficiar 
do procedimento. Nesse sentido, apoiamos a ampliação significativa de convênios PPH 
com o maior número possível de países, e sem restrições de áreas tecnológicas. 
 
Paralelamente, e independentemente de haver mais e melhores convênios de PPH, 
sugerimos igualmente a adoção unilateral pelo INPI de um sistema de ratificação interna 
do exame realizado em outros países, conforme já existiu, no passado, durante a 



 

7 
 

vigência do Ato Normativo do INPI (AN) nº 152, de 09.09.1999, o qual produziu 
excelentes resultados, até ter sido revogado, poucos anos depois, devido a um enfoque 
de que haveria alguma perda de soberania nacional pelo fato do examinador brasileiro 
não precisar refazer as buscas já realizadas no exterior. 
 
Neste ponto, alertamos que é notório que o exame de patentes realizado pelo INPI é 
mais rígido e exigente, no que tange à avaliação dos requisitos de atividade inventiva e 
suficiência descritiva, do que os exames realizados pelas repartições oficiais da Europa, 
EUA, Japão e de diversos outros países desenvolvidos. 
 
O INPI deve encontrar procedimentos internos, discutidos junto aos seus examinadores, 
no sentido de coibir os excessos em que o examinador brasileiro, diante de uma patente 
já examinada e concedida por repartições oficiais respeitadas no exterior (muitas das 
quais possuindo até mesmo acordos de cooperação técnica com o INPI), realiza 
exigências ou profere decisões de indeferimento com fundamentos não cogitados em 
outras jurisdições. 
 
Esse tipo de decisão deve ser desestimulado e tratado como algo excepcionalíssimo, 
sujeito a uma revisão prévia e interna dentro do próprio INPI, sob pena de persistir a 
demora infindável no exame (podendo inclusive haver a posterior contestação judicial 
da decisão indeferitória do INPI), com prejuízos para a segurança jurídica, e para o 
espaço do Brasil como país que deseja atrair investimentos dos países com maior grau 
de inovação que o nosso. 
 
Feitas as considerações acima de ordem geral, passamos a analisar com maior detalhe 
cada um dos artigos da nova norma sugerida pelo INPI, no , Formulário de Comentários 
e Sugestões disponibilizado especificamente para esta Consulta Pública, conforme 
anexo. 
 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

 
Formulário de Comentários e Sugestões 

 

Nome: KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

  X Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: mail@kasznarleonardos.com 
 

 

Telefone: (21) 2113-1919 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 1º 
 

 
 

A NORMA que disporá sobre o procedimento 
simplificado de deferimento de pedidos de patente 
deve estar pelo menos no mesmo nível de 
hierarquia legal da Lei da Propriedade Industrial 
(LPI), uma vez que contraria artigos desta. 
 
 

Parágrafo Único: 
 

Texto original: Parágrafo único. O procedimento simplificado 
não se aplica aos requerimentos de certificado de adição, aos 
pedidos divididos e aos pedidos relativos a produtos e 
processos farmacêuticos. 
 
Texto sugerido: Parágrafo único. O procedimento 
simplificado não se aplica aos pedidos relativos a produtos e 

Não há razão para excluir da medida a ser 
implementada os certificados de adição ou pedidos 
divididos. 
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processos farmacêuticos. 

Art. 2º 

Texto original: Art. 2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado será notificada na Revista de 
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas as seguintes 
condições: 
 
Texto sugerido: Art. 2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado será notificada na Revista de 
Propriedade Industrial - RPI quando o pedido atender a todas 
as seguintes condições: 

O pedido deve atender a todos os requisitos 
cumulativamente. 

Art. 2º II 
 

Texto original: II – Pedidos publicados ou com requerimento 
de publicação antecipada até trinta dias da data de 
publicação desta [NORMA]; 
 
Texto sugerido: Pedidos publicados ou com requerimento de 
publicação antecipada protocolados em até 60 (sessenta) 
dias após a data da publicação desta Norma. 

Atribuir um prazo para que os requerentes possam 
adequar seus pedidos aos requerimentos para 
procedimento simplificado. 

Art. 2º III 
 
 

Texto original: III - Requerimento de exame do pedido de 
patente até trinta dias da data de publicação desta [NORMA]; 
 
Texto sugerido: Requerimento de exame do pedido de 
patente até 60 (sessenta) dias contados após a data de 
publicação desta Norma. 

Permitir prazo razoável para decidir pela 
participação ou não no procedimento simplificado.   

Art. 3º 

 
Texto original: Art. 3º Da publicação de admissão do pedido 
de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de 
noventa dias para a publicação de seu deferimento. 
 
Texto Sugerido: Da publicação de admissão do pedido de 

Conferir tempo hábil para que o requerente decida 
optar ou não pelo procedimento simplificado  
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patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de 
noventa dias para que o requerente solicite a retirada do 
procedimento simplificado. 

Parágrado único 
Texto sugerido: O deferimento do pedido de patente será 
publicado em até noventa dias após a conclusão do prazo 
definido no caput deste artigo 

Evitar que o deferimento seja publicado antes que o 
requerente opte por não utilizar o procedimento 
simplificado. 

Art. 5º 

Texto original: Art. 5º O pedido de patente será deferido tal 
como publicado ou notificado na sua entrada na fase 
nacional. 
 
Texto sugerido: Art. 5º O pedido de patente será deferido 
contendo o quadro reivindicatório para o qual foi requerido o 
exame 

Permitir que alterações desejáveis no pedido de 
patente, em relação ao depósito original, sejam 
consideradas.  

Art. 8º 

Texto original: Esta [NORMA] entra em vigor na data de sua 
publicação  
 
 
Texto sugerido: Esta Medida Provisória entra em vigor 30 
(trinta) dias após a data de sua publicação 

 
Um prazo de trinta (30) de vacância seria necessário 
para que o INPI faça os ajustes administrativos para 
a adoção do procedimento simplificado. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: 
consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Gustavo Starling Leonardos 

 

 X Agente 
X Usuário 

� Representante de órgão de classe ou associação 

� Representante de instituição governamental 

� Representante de órgãos de defesa do consumidor 

� Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: gleonardos@llip.com  

Telefone: 2135140400 

 

 

Consulta Pública 

relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 

Todos 

 

Em anexo 

 Propostas que prevejam a concessão de patentes sem 

exame de mérito têm que ser implementadas por 

medidas legislativas apropriadas para que não sejam 

nulas e prever os efeitos jurídicos que teriam as patentes 

sem exame de mérito. A proposta em anexo não requer 

mudança de lei, pois mantém o exame de mérito, 

podendo ser logo implementada por ato normativo, 

atingindo a maior parte do backlog. Pode ainda coexistir 

com outras propostas, como a do procedimento 

simplificado legalmente implementado. 

  

  
    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 



RESOLUÇÃO No.  

Assunto: Dispõe sobre o procedimento administrativo do exame 

prioritário de pedidos de patente sujeitos ao parágrafo único do 

artigo 40 da Lei No. 9.279/1996 (LPI). 

 

 

Considerando que o parágrafo único do artigo 40 da LPI dispõe que: “O prazo de 

vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) 

anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, 

ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do 

pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”; 

Considerando que há um grande número de pedidos de patente pendentes há mais 

de 10 anos;  

Considerando a existência de projetos de lei pendentes que visam eliminar o 

parágrafo único do artigo 40 da LPI tendo em vista que a extensão do prazo das 

patentes pode resultar em excesso prejudicial à difusão da inovação e sua 

apropriação pela sociedade, até mesmo pela impossibilidade de importar o produto 

em referência de fontes mais baratas; 

Considerando os princípios da territorialidade e da independência dos direitos de 

propriedade industrial, e o princípio constitucional da eficiência; 

RESOLVEM: 

Art. 1º. Esta Resolução dispõe sobre o procedimento administrativo prioritário de 

pedidos de patente incidentes ou prestes a incidir no parágrafo único do artigo 40 da 

LPI. 

Art. 2º. Estão sujeitos a esta disposição legal todos os pedidos de patente pendentes 

há mais de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses contados da data do respectivo depósito 



a que se refere o artigo 40 da LPI. 

Art. 3º. Para os efeitos desta Resolução, os depositantes ou titulares dos pedidos de 

patente que se enquadram no artigo anterior, ou ainda terceiros, poderão submeter 

pedido de exame prioritário ao INPI baseado em decisão de deferimento ou 

indeferimento desses pedidos de patente emitida por qualquer dos escritórios 

participantes do Patent Prosecution Highway (PPH), como, por exemplo, o escritório 

de patentes europeu (EPO), o escritório de patentes norte-americano (USPTO) e o 

escritório de patentes japonês (JPO). 

Art. 4º. O requerente do pedido de priorização de exame nas condições acima deverá: 

1) recolher taxa ao INPI no valor de R$ [10.000,00 (dez mil reais)]; 

2) atestar a correspondência entre o pedido de patente ou patente na qual se baseia 

o pedido de priorização de exame e o pedido nacional a ter prioridade, sendo 

permitida a apresentação de emendas restritivas, pelo titular, no quadro 

reivindicatório para tal fim, respeitando o disposto na Resolução n° 93/2013; 

3) apresentar tradução juramentada do pedido estrangeiro ou patente que serviu de 

base ao requerimento do exame prioritário. 

Art. 5º. A decisão de deferimento do pedido de exame prioritário, nas condições 

acima, deverá manifestar sua concordância com a decisão do pedido de patente 

estrangeiro ou patente correspondente. 

Art. 6º. A decisão de indeferimento do pedido do exame prioritário, nas condições 

acima, deverá detalhar os pontos em que baseia sua discordância.   

Art. 7º. Os pedidos de patente cujo exame prioritário se der nas condições acima 

terão sua concessão ou indeferimento final publicados na Revista da Propriedade 

Industrial (RPI) no prazo de 6 (seis) meses do protocolo do pedido de exame 

prioritário, respeitando o princípio da eficiência, disciplinado no artigo 37, caput e § 

3º e § 6º da Constituição Federal. 

Art. 8º. Esta Resolução não se aplica aos pedidos de patente que dependam da prévia 



anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA nos termos do artigo 

229-C da LPI.  

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor no dia ....  
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Libbs Farmacêutica LTDA 
 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: ana.cecilia@libbs.com.br; amanda.gimenez@libbs.com.br   

Telefone: 
(11) 38792500, ramal 1281 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art. 1º 
  

PROPOSTA LIBBS Parágrafo único. O procedimento simplificado se 
aplica apenas aos requerimentos de certificado de adição aos pedidos 
relativos a produtos e processos químico-farmacêuticos e 
biotecnológicos relacionados à produção, comercialização e uso de 
medicamentos. 
 

Melhor definição da matéria relacionada aos pedidos que 
serão excluídos desta norma. 

Art. 2º 
  

 PROPOSTA LIBBS -  Exclusão do inciso I  
 

 Sugerimos que a medida se aplique apenas para os 
pedidos publicados até a data da vigência da norma e 
não abranja os pedidos em sigilo. Em razão da norma 
haverá a publicação e concessão de um número muito 
grande de pedidos e patentes e, se ela se aplicar também 
aos pedidos que ainda estão em sigilo o impacto será 
ainda maior, dificultando a atuação dos interessados. 

X 

mailto:ana.cecilia@libbs.com.br
mailto:amanda.gimenez@libbs.com.br
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 Art. 3º 
  

 Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de 180 dias para a 
publicação de seu deferimento.  
 

 O aumento de prazo é necessário para que haja tempo 
hábil entre a notificação de admissão do pedido de 
patente no procedimento simplificado, a triagem de 
documentos de interesse e a elaboração e submissão de 
subsídio técnico ao exame destes pedidos de patentes. 

 Art. 6. 
 

Art. 6o A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições 
dos arts. 10 e 18 da Lei no 9.279, de 1996 e indicará que a patente foi 
concedida sem exame de mérito que validasse os requisitos de 
patenteabilidade 
 

No caso de litígios sobre as patentes com concessão 
simplificada é importante que conste na carta patente a 
ressalva da concessão sem exame de mérito, de modo 
que se possa demonstrar ao juiz que este tipo de patente 
não deve gozar de presunção de validade. 

 Art. 6. 
  

 Inclusão do artigo 6º A O processo administrativo de nulidade para 
patentes concedidas de acordo com o presente procedimento 
simplificado de exame poderá ser instaurado de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse durante 
toda a vigência da patente. 
        Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que 
extinta a patente. 

 O prazo ordinário para o processo administrativo de 
nulidade de 6 meses é muito diminuto para uma patente 
que não teve exame administrativo no Brasil e pode 
prejudicar pequenas e médias empresas que não tiveram 
conhecimento da patente a tempo de apresentar 
subsídios e que teriam dificuldades em acessar o 
judiciário especializado para uma ação de nulidade. 
Ainda, a ação judicial de nulidade poderá ser temerária 
sem antes se ter um parecer do INPI, a autarquia 
legalmente autorizada a opinar sobre patentes.  

Art. 7º 
Inclusão de artigo Art. 7ºA. O parágrafo único do artigo 40 da Lei 9729 
não se aplicará às patentes concedidas de acordo com este 
procedimento simplificado de exame. 

Dada a situação extrema do backlog que justifica uma 
medida tão drástica é evidente que o parágrafo único do 
artigo 40 não tem razão para ser mantido. Uma vez que o 
INPI esteja novamente capacitado para realizar o exame 
o parágrafo único deve voltar a ter vigência. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Luciana Pellegrini Drucker 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar:  servidora no NIT do Inmetro 

e-mail: lpdrucker@inmetro.gov.br  

Telefone: 
(21)21453264 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 5º  

O pedido de patente não será deferido tal como publicado ou notificado 

na sua entrada na fase nacional. 
 Não acho bom que os pedidos sejam deferidos sem 
análise prévia 

 
 6º  

 A carta-patente será expedida (...)  Não me parece ser uma boa medida 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Maria Elisa Marciano Martinez 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Examinador de Patentes 

e-mail: melisa@inpi.gov.br  

Telefone: (11) 99880-6238 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência 

acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o regramento da 

tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil. 

CAPÍTULO II 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de 
solução do backlog  dos pedidos de patentes em trâmite 
no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 
praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro 
grave e oneroso para o país, relativo à suposta 
incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 
razoável, não se vislumbraria outra solução. 
Antes de se aclamar maciço apoio de determinados 
segmentos do empresariado, urge a exposição de todas 
as alternativas possíveis para o enfrentamento do 
backlog, de modo a garantir a legitimidade da consulta 
em referência. 
Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo 
menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de baixo 
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DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 

1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do 

art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução 

observará as disposições relativas ao processamento prioritário dos 

pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após 

custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 
resultados em curto prazo. 
O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, 
ainda que se possa teorizar a respeito, os resultados 
podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser 
catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 
Um possível e provável efeito seria a judicialização 

exacerbada dos direitos de propriedade industrial, onde a 

Administração Pública estaria tão somente transferindo o 

problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” 

tácita, “descentralização”. Como existem pouquíssimas 

turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um 

backlog para essas turmas especializadas ou juízes não 

especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões 

heterogenias, divergentes. Consequentemente, seria bem 

provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios é deletério para a universalidade de 

acesso aos direitos de propriedade industrial devido aos 

gastos em longas e caras disputas judiciais, o que os 

tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias 

empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o 

mal e o remédio, pois que tal decisão poderia acarretar 

problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à 

concorrência e à livre iniciativa, afetando o 

desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os 

custos sociais, em função de estratégias oportunistas de 
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recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em país 

de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE 

PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a 

concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio de 

mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no 

que concerne a royalties remetidos ao exterior relativos a 

patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa 

de concessão de títulos provisórios, que podem ser 

revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, 

em si, pode ser revogada ou anulada por força do 

princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, 

evitaria ou proporcionaria formas de resolver eventuais 

problemas de maneira ágil e independente de outras 

instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a 

ampla defesa por lançar luz sobre matéria que antes se 

encontrava obscurecida por uma expectativa de direito em 

uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder 

uma patente provisória, incentivam-se os interessados a se 

manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção 

dessa proposta levaria o Brasil a equiparar-se aos países 

mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos 

deletérios do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa 

medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois 

que se baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o 

disposto na LPI, não excluindo o exame técnico de todos 

os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua 

constitucionalidade, seja por evitar a propriedade 

industrial a mais de um titular, seja por não proteger 
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parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 da 

Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 

9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, 

suficientes para a superação de eventuais óbices apontados no país a 

que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a caracterização 

da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o inciso 

I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou revela 

escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º desta 

matéria já em domínio público. 
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Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob pena do 

arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 

9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 

10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 

1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, 

sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a concessão da 

patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 

patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a 

matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 

patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 
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concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos 

requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 

2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica opinativa que 

instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo depositante 

ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente 

provisória ou ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme 

o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 
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Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em exame 

definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 

efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, pelo 

prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 da 
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Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 

os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 

1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 

e informações para evidenciar a hipótese de revogação do inciso III do 

caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente 
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seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante 

responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela 

administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica, dados relativos ao 

exame de patentes10 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 no mesmo período, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram de 

deferimento 

 de julho de 2016 a junho de 2017, 33% das decisões da DICEL foram 

administrativas, ou seja, indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário 

acabará por conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até 

ser consideradas como já pertencentes ao domínio público) as quais poderão 

acarretar altos custos com litígio e, dessa forma, deslocando recursos dos setores 

produtivos para os setores improdutivos da sociedade, ou seja, recursos 

valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e desenvolvimento 

econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. A 

concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares 

oportunistas utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra 

atores do Sistema Nacional de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar 

inovações efetivamente relevantes, trazendo desenvolvimento para o País. 

Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame decorrente das patentes pipeline 

resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse 

caminho de disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam 

acusadas de contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é 

demasiadamente ampla ou porque é trivial. Na EPO (European Patent Office), a 

grande maioria das patentes que são concedidas sofrem restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam 

                                                           

10 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  

 



consequências negativas para o País, mas também patentes que serão 

indiscriminadamente concedidas com seu escopo indevidamente amplo. 

O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente 

até causar a falência de empresas11 já que os custos para anular uma patente e 

para se defender em uma acusação de infração são significativos ou até 

proibitivos, principalmente, para pequenas e médias empresas (Bouju, 1988 apud 

Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se avaliado um esquema de 

seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. Segundo um 

estudo efetuado para a Comissão Europeia12, esse seguro incentivaria particularmente 

empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de infração, ao 

invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer 

(2008, p. 52) os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa 

de uma empresa caso seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda 

segundo esses autores, na indústria de software, o custo de um seguro contra infração 

de patentes de terceiros seria proibitivo para a maioria das empresas, devido aos altos 

custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é 

muito alto não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao 

tempo gasto em tais disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente 

considerados principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas 

contribuíram com cerca de 27% do PIB do Brasil13.  

                                                           

11 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent 

quality“ 

 

12
CJA Consultants (2003). 

13 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 
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Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só 

em termos de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de 

empregados e gerentes. O titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o 

que pode colocar em risco a sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes 

empresas estão vulneráveis a este risco e, por isso, hesitam em entrar em um litígio, e 

muitas vezes acabam entrando em um acordo com o titular da patente supostamente 

infringida, ainda que ela pareça fraca. 

3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário 

irá aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a 

produtos/serviços com conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes 

triviais, indevidamente amplas e relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum 

na técnica, serão indevidamente remetidos ao exterior. 

 

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de 

patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são 

revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois 

envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas 

são inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá 

estar atuando no sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, 

motivo pelo qual foi concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de 

processos judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não 

desenvolvem nem lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) 

(Heath et al., 2006, p. 135) e por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque 

em casos de infração (FTC, 2003). A estas empresas, a literatura vem designado 

como patent trolls. Patent trolls cobram royalties muito além do razoável devido ao 

seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 2007). Nesses casos o que 



mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o valor da tecnologia 

patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia alternativa 

(Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do 

deferimento sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com 

tecnologias complexas frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a 

fim de garantir maior poder de barganha em negociações de licenciamento cruzado. 

Nas empresas que lidam com tecnologias complexas, tal procedimento é motivado por 

uma estratégia defensiva, a fim de evitar que sejam impedidos de comercializar 

seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não possuem tecnologia para 

negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em muitos casos, 

são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a estratégia 

de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos 

litigiosos (Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas 

patentes de baixa qualidade levará outros titulares a adorarem o mesmo 

comportamento e, dessa forma, tal comportamento, com o tempo, pode se tornar 

comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E GERAM ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. 

Segundo (EPO, 2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa 

que há maior probabilidade de concessão, criando um incentivo ainda maior para que 

as empresas depositem mais patentes, realimentando uma propensão a patentear 

ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, 

incentiva-se a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência 

de patentes de qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso 

(Prudhomme, 2012, p. 28-29).  



O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. 

Patentes de baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais 

(Prudhomme, 2012, p. 28), deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O 

aumento de ações judiciais acarretaria não apenas aumento nos custos do setor 

privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 2009, p. 2143). Assim, 

todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de migração para 

tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 

menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de 

preços nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das 

principais responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e 

quanto a se uma patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, 

sendo que tais incertezas tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, 

potenciais licenciadores, investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A 

simples existência uma patente pode desencorajar a entrada de um concorrente 

no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a consequência natural é a 

possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de produtos no 

mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo 

amplo é exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente 

que foi concedida em 1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões 

nos Estados Unidos. Segundo os autores, há evidências de que essa patente tenha 

atrasado o desenvolvimento da indústria de aeronaves nos Estados Unidos e a 

situação era tão séria que, sob a insistência da marinha americana, durante a Primeira 

Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças cruzadas entre as 

empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a concessão 

de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento 

cruzado, os investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas 

concorrentes receavam sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas 

próprias ideias de como avançar no projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram 

ao investimento ante a possibilidade de serem bloqueados pela referida patente 

(Merges e Nelson, 1990). 



9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou 

inviabilizam que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa 

judicial. Além disso, há outro desincentivo para que patentes de má qualidade sejam 

anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um exemplo hipotético onde uma empresa A 

tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como 

válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz 

sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação 

de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre 

para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a 

empresa B têm grande interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um 

pool de patentes. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e 

aumentar a probabilidade de manter novos concorrentes fora do mercado. Nesse 

caso o interesse público fica prejudicado pois em um mercado onde há menor 

concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos diversificados.   

O mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de 

patentes de concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente 

de seu concorrente, e vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas 

patentes ainda que sejam fracas e evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a 

sociedade é prejudicada com uma redução não razoável na concorrência.. 

  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do 

acordo TRIPS (Art. 7) onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica, promoção da transferência e disseminação da 

tecnologia para vantagem mútua de produtores e usuários da tecnologia de forma a 

proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para equilibrar direitos e 

obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão violados 

pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas 

elencados anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição 

não razoável à ordem econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se 

assim, o Art. 170, IV, da Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem 



exame na ocasião das patentes pipeline resultou em uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela Procuradoria Geral da República e 

que aguarda análise meritória do STF desde 2009. Adicionalmente, o deferimento sem 

busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 9.279/96 (Capítulo II Seção I e 

Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é inegável que a 

legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo 

que leis antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito 

critério. Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas 

ainda mais sérios que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais 

de patentes mal-concedidas são bem piores que os efeitos de patentes 

concedidas com atraso. As alternativas de soluções para se reduzir o backlog a 

níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto desse texto.  
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INTRÓITO 

2 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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3 

Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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4 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 



01 
PILAR JURÍDICO 

1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 

5 
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4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 
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9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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PILAR SOCIOECONÔMICO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

10 



02 
PILAR SOCIOECONÔMICO 

16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 
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Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 
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PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 
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Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 
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ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Mariana Savedra Pfitzner 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 
X   Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: msavedra@jundiai.sp.gov.br  

Telefone: 4589-8416 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
  

Não há proposta de alteração 
 A proposta do INPI é um importante avanço na 
desburocratização e vai reduzir o backlog de patentes. 
Sabemos que não será factível reduzir tal backlog de 
outra forma, ainda que seja possível realizar novas 
contratações. Este procedimento lança um novo olhar 
sobre a LPI sem feri-la, qual seja, confere a patente a seu 
requerente, desde que não haja oposição.  
Na cidade de Campinas, onde fui gestora pública entre 
2013 e 2016, fizemos similar procedimento para bens 
móveis, a fim de dusburocratizarmos e liberarmos 
pedidos de alvará de empreendimentos que estavam 
“presos” há muitos anos (Lei Complementar 142/2016). 
Os únicos critérios para liberação da licença eram as 
regularidades financeira e ambiental do 
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empreendimento e a falta de incomodidade do referido 
empreendimento. Com isso, demos às empresas a 
segurança jurídica via obtenção de sua licença de 
funcionamento. Do mesmo modo creio que o INPI, ao 
adotar este procedimento, dará segurança jurídica para 
pessoas e empresas que aguardam sua carta patente há 
anos. 
 
Parabéns pela iniciativa! 
 
  
  
  
  

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Mauricio da Silva Martins Almeida 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: Examinador de Patentes 

e-mail: msma@inpi.gov.br  

Telefone: (21) 99787-2927 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência 

acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o regramento da 

tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil. 

CAPÍTULO II 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de 
solução do backlog  dos pedidos de patentes em trâmite 
no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 
praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro 
grave e oneroso para o país, relativo à suposta 
incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 
razoável, não se vislumbraria outra solução. 
Antes de se aclamar maciço apoio de determinados 
segmentos do empresariado, urge a exposição de todas 
as alternativas possíveis para o enfrentamento do 
backlog, de modo a garantir a legitimidade da consulta 
em referência. 
Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo 
menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de baixo 
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DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 

1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do 

art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução 

observará as disposições relativas ao processamento prioritário dos 

pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após 

custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 
resultados em curto prazo. 
O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, 
ainda que se possa teorizar a respeito, os resultados 
podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser 
catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 
Um possível e provável efeito seria a judicialização 

exacerbada dos direitos de propriedade industrial, onde a 

Administração Pública estaria tão somente transferindo o 

problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” 

tácita, “descentralização”. Como existem pouquíssimas 

turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um 

backlog para essas turmas especializadas ou juízes não 

especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões 

heterogenias, divergentes. Consequentemente, seria bem 

provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios é deletério para a universalidade de 

acesso aos direitos de propriedade industrial devido aos 

gastos em longas e caras disputas judiciais, o que os 

tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias 

empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o 

mal e o remédio, pois que tal decisão poderia acarretar 

problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à 

concorrência e à livre iniciativa, afetando o 

desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os 

custos sociais, em função de estratégias oportunistas de 
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recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em país 

de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE 

PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a 

concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio de 

mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no 

que concerne a royalties remetidos ao exterior relativos a 

patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa 

de concessão de títulos provisórios, que podem ser 

revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, 

em si, pode ser revogada ou anulada por força do 

princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, 

evitaria ou proporcionaria formas de resolver eventuais 

problemas de maneira ágil e independente de outras 

instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a 

ampla defesa por lançar luz sobre matéria que antes se 

encontrava obscurecida por uma expectativa de direito em 

uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder 

uma patente provisória, incentivam-se os interessados a se 

manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção 

dessa proposta levaria o Brasil a equiparar-se aos países 

mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos 

deletérios do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa 

medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois 

que se baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o 

disposto na LPI, não excluindo o exame técnico de todos 

os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua 

constitucionalidade, seja por evitar a propriedade 

industrial a mais de um titular, seja por não proteger 
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parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 da 

Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 

9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, 

suficientes para a superação de eventuais óbices apontados no país a 

que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a caracterização 

da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o inciso 

I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou revela 

escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º desta 

matéria já em domínio público. 
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Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob pena do 

arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 

9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 

10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 

1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, 

sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a concessão da 

patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 

patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a 

matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 

patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 
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concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos 

requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 

2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica opinativa que 

instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo depositante 

ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente 

provisória ou ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme 

o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 
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Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em exame 

definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 

efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, pelo 

prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 da 
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Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 

os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 

1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 

e informações para evidenciar a hipótese de revogação do inciso III do 

caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente 
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seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante 

responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela 

administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica, dados relativos ao 

exame de patentes10 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 no mesmo período, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram de 

deferimento 

 de julho de 2016 a junho de 2017, 33% das decisões da DICEL foram 

administrativas, ou seja, indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário 

acabará por conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até 

ser consideradas como já pertencentes ao domínio público) as quais poderão 

acarretar altos custos com litígio e, dessa forma, deslocando recursos dos setores 

produtivos para os setores improdutivos da sociedade, ou seja, recursos 

valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e desenvolvimento 

econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. A 

concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares 

oportunistas utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra 

atores do Sistema Nacional de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar 

inovações efetivamente relevantes, trazendo desenvolvimento para o País. 

Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame decorrente das patentes pipeline 

resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse 

caminho de disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam 

acusadas de contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é 

demasiadamente ampla ou porque é trivial. Na EPO (European Patent Office), a 

grande maioria das patentes que são concedidas sofrem restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam 

                                                           

10 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  

 



consequências negativas para o País, mas também patentes que serão 

indiscriminadamente concedidas com seu escopo indevidamente amplo. 

O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente 

até causar a falência de empresas11 já que os custos para anular uma patente e 

para se defender em uma acusação de infração são significativos ou até 

proibitivos, principalmente, para pequenas e médias empresas (Bouju, 1988 apud 

Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se avaliado um esquema de 

seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. Segundo um 

estudo efetuado para a Comissão Europeia12, esse seguro incentivaria particularmente 

empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de infração, ao 

invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer 

(2008, p. 52) os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa 

de uma empresa caso seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda 

segundo esses autores, na indústria de software, o custo de um seguro contra infração 

de patentes de terceiros seria proibitivo para a maioria das empresas, devido aos altos 

custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é 

muito alto não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao 

tempo gasto em tais disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente 

considerados principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas 

contribuíram com cerca de 27% do PIB do Brasil13.  

                                                           

11 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent 

quality“ 

 

12
CJA Consultants (2003). 

13 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 
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Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só 

em termos de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de 

empregados e gerentes. O titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o 

que pode colocar em risco a sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes 

empresas estão vulneráveis a este risco e, por isso, hesitam em entrar em um litígio, e 

muitas vezes acabam entrando em um acordo com o titular da patente supostamente 

infringida, ainda que ela pareça fraca. 

3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário 

irá aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a 

produtos/serviços com conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes 

triviais, indevidamente amplas e relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum 

na técnica, serão indevidamente remetidos ao exterior. 

 

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de 

patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são 

revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois 

envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas 

são inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá 

estar atuando no sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, 

motivo pelo qual foi concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de 

processos judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não 

desenvolvem nem lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) 

(Heath et al., 2006, p. 135) e por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque 

em casos de infração (FTC, 2003). A estas empresas, a literatura vem designado 

como patent trolls. Patent trolls cobram royalties muito além do razoável devido ao 

seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 2007). Nesses casos o que 



mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o valor da tecnologia 

patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia alternativa 

(Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do 

deferimento sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com 

tecnologias complexas frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a 

fim de garantir maior poder de barganha em negociações de licenciamento cruzado. 

Nas empresas que lidam com tecnologias complexas, tal procedimento é motivado por 

uma estratégia defensiva, a fim de evitar que sejam impedidos de comercializar 

seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não possuem tecnologia para 

negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em muitos casos, 

são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a estratégia 

de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos 

litigiosos (Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas 

patentes de baixa qualidade levará outros titulares a adorarem o mesmo 

comportamento e, dessa forma, tal comportamento, com o tempo, pode se tornar 

comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E GERAM ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. 

Segundo (EPO, 2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa 

que há maior probabilidade de concessão, criando um incentivo ainda maior para que 

as empresas depositem mais patentes, realimentando uma propensão a patentear 

ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, 

incentiva-se a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência 

de patentes de qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso 

(Prudhomme, 2012, p. 28-29).  



O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. 

Patentes de baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais 

(Prudhomme, 2012, p. 28), deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O 

aumento de ações judiciais acarretaria não apenas aumento nos custos do setor 

privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 2009, p. 2143). Assim, 

todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de migração para 

tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 

menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de 

preços nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das 

principais responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e 

quanto a se uma patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, 

sendo que tais incertezas tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, 

potenciais licenciadores, investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A 

simples existência uma patente pode desencorajar a entrada de um concorrente 

no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a consequência natural é a 

possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de produtos no 

mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo 

amplo é exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente 

que foi concedida em 1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões 

nos Estados Unidos. Segundo os autores, há evidências de que essa patente tenha 

atrasado o desenvolvimento da indústria de aeronaves nos Estados Unidos e a 

situação era tão séria que, sob a insistência da marinha americana, durante a Primeira 

Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças cruzadas entre as 

empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a concessão 

de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento 

cruzado, os investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas 

concorrentes receavam sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas 

próprias ideias de como avançar no projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram 

ao investimento ante a possibilidade de serem bloqueados pela referida patente 

(Merges e Nelson, 1990). 



9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou 

inviabilizam que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa 

judicial. Além disso, há outro desincentivo para que patentes de má qualidade sejam 

anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um exemplo hipotético onde uma empresa A 

tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como 

válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz 

sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação 

de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre 

para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a 

empresa B têm grande interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um 

pool de patentes. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e 

aumentar a probabilidade de manter novos concorrentes fora do mercado. Nesse 

caso o interesse público fica prejudicado pois em um mercado onde há menor 

concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos diversificados.   

O mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de 

patentes de concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente 

de seu concorrente, e vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas 

patentes ainda que sejam fracas e evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a 

sociedade é prejudicada com uma redução não razoável na concorrência.. 

  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do 

acordo TRIPS (Art. 7) onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica, promoção da transferência e disseminação da 

tecnologia para vantagem mútua de produtores e usuários da tecnologia de forma a 

proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para equilibrar direitos e 

obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão violados 

pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas 

elencados anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição 

não razoável à ordem econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se 

assim, o Art. 170, IV, da Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem 



exame na ocasião das patentes pipeline resultou em uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela Procuradoria Geral da República e 

que aguarda análise meritória do STF desde 2009. Adicionalmente, o deferimento sem 

busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 9.279/96 (Capítulo II Seção I e 

Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é inegável que a 

legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo 

que leis antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito 

critério. Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas 

ainda mais sérios que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais 

de patentes mal-concedidas são bem piores que os efeitos de patentes 

concedidas com atraso. As alternativas de soluções para se reduzir o backlog a 

níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto desse texto.  
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PROLEGÔMENOS 
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INTRÓITO 

2 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 
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1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 

5 
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4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

6 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 
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9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

9 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

10 
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16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 
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Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 
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Art. 87, da LPI 
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da Proposta Normativa 

Aplicação dos  Arts. 11 e 15 

 da Proposta Normativa 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 

14 
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PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INPI AO 
TÉRMINO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 

17.626.440,00 
DO 3º AO 6º ANO 

68.583.520,00 
DO 7º AO 10º ANO 

17.895.955,00 
DO 11º AO 15º ANO 

92.230,00 
DO 16º ANO EM DIANTE 

PEDIDOS DE PATENTE 

À ESPERA DE EXAME 
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CONCEDIDOS PROVISORIAMENTE 
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72.962.055,00 
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Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 
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ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:

Nathalia Pereira Cavaleiro

 Agente

 Usuário

 Representante de órgão de classe ou associação

 Representante de instituição governamental

 Representante de órgãos de defesa do consumidor

 X Outros, especificar: Pesquisador PI 

E-mail:
nathalia.cavaleiro@inpi.gov.br
Telefone: 
(21)30374134

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente
Artigo da 
Minuta Proposta de Alteração Justificativa

 [NORMA] LEI Nº _____, DE _____ DE _____
DE 2017.

 Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente menores (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios ou
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Da ilegalidade da norma

1.  Anexamos  formulário  com  comentários  e  sugestões  preparadas  pelos 
Pesquisadores  em  Propriedade  Industrial  abaixo  assinados,  relativos  à  minuta 
“Proposta de norma para dispor sobre o procedimento simplificado de deferimento 
de pedidos de patente.” em resposta à Consulta Pública INPI nº 02/2017.

2. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões ao 
documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a ação 
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por    ele    proposto.   Neste    sentido,    gostaríamos    de    destacar    que 
consideramos  que o procedimento  de deferimento de pedidos  de patente,  sem 
exame técnico, infringe diretamente o disposto nos Artigos 35 e 36 da LPI, podendo 
desrespeitar  ainda as  disposições dos Artigos  6º,  8º,  10,  18,  22,  24,  25 e 32 da 
mesma Lei.  Além disso,  ressalta-se,  que segundo o  Artigo  46,  é  nula  a  patente 
concedida contrariando as disposições da LPI.

3. Primeiramente, é de grande importância destacar  que os examinadores deste 
Instituto estão sensíveis ao impacto que o backlog de pedidos de patente provoca 
em  todos  os  envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes,  potenciais 
investidores, e sociedade   como   um   todo.  Neste   sentido, despendemos toda 
nossa força de trabalho para combatê-lo e para evitar que este número aumente 
ainda mais.
 
4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os 
pedidos de patentes depositados, esbarra em obstáculos e entraves que não estão 
restritos ou fogem à competência do diminuto corpo de examinadores frente ao 
acúmulo de exames de pedidos não iniciados ou não decididos.

5.  Entretanto,  os  examinadores  deste  Instituto  não  podem  concordar  que 
problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho,  possam provocar a 
tomada de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes, sem 
que contudo, tais medidas sejam acompanhadas de um aumento de eficiência e da 
qualidade das patentes concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da 
sociedade   em   termos   de   análise   e   concessão   de   patentes,   sem,   contudo,
descuidarmos de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 
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Dispõe sobre o procedimento simplificado 
de deferimento de pedidos de patente.
Acresce à Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,
que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, e dá outras 
providências.

Práticas  não  previstas  na  LPI  não  podem  ser  aplicadas  com  normas 
hierarquicamente menores (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios ou 
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Art. 1º Art. 1º Esta  [NORMA] LEI dispõe sobre o 
procedimento simplificado excepcional e
temporário de deferimento de pedidos de
patente com depósito até   [mês] de 2014 e
ainda pendentes de decisão. 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 (cf. Art. 
33 da LPI) e ainda pendentes de decisão. Portanto, qualquer montante de pedidos 
contabilizados  fora  desta  premissa  estará  superestimando  de  forma indevida,  o 
backlog já tão significativo. 

Do backlog

1.  Na  justificativa  da  proposta,  especificamente  com  relação  ao  montante  do 
backlog,  são  fornecidos  números  que  carecem  de  informações  de  como  foram 
levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado 
foi calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro 
exame) ou a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como, por 
exemplo,  acesso a todos os dados,  números e estatísticas do backlog seriam de 
grande  valia  para  que  a  participação  dos  interessados  ocorresse  de  maneira 
democrática  e  de  forma  equânime.  A  falta  de  amplo  acesso  às  informações 
administrativas  gera  ainda  importante  grau  de  desigualdade  na  capacidade  de 
argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.

2. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-se 
a todos os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos 
pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além da capacidade de 
processamento  do  escritório.  No  nosso  entendimento,  considerando  a  data  de 
agosto de 2017 (prazo final da Consulta Pública), o backlog se refere aos pedidos de 
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patentes depositados até agosto de 2014 e ainda pendentes de decisão. Portanto, 
qualquer  montante  de  pedidos  contabilizados  fora  desta  premissa  como,  por 
exemplo,  pedidos  em  sigilo  ou  que  não  solicitaram  o  exame  técnico,  estará 
superestimando de forma indevida o backlog. Isto porque tais pedidos, não podem 
ser classificados como backlog.

3. Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre 
estão relacionadas à ineficiência da Instituição, dentre as quais podem ser citadas o 
aumento  do  número  de  pedidos  de  patentes,  a  complexidade  das  tecnologias 
envolvidas,  a  falta  de  recursos  suficientes,  conflito  de  competências 
governamentais,  sobreposição  de  legislações  estranhas  à  LPI  e  até  mesmo  os 
atrasos causados pelo próprio depositante ou por terceiros, por exemplo, subsídios 
ao exame do pedido de patente pouco fundamentados e às constantes alterações 
voluntárias nos quadros reivindicatórios.

4. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog 
encontram-se pedidos  pendentes que podem estar  aguardando ação do próprio 
depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 
36  meses  ou  uma  resposta  às  ações  do  examinador  (3  meses);  pedidos  com 
problemas  de  imagens  que  impossibilitam  o  exame;  e  aqueles  pedidos  que 
aguardam a anuência da ANVISA.

5. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje 
em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios de 
referência.  De  fato,  até  mesmo  os  escritórios  de  referência  representados  por 
países com  índices de desenvolvimento muito superiores aos do Brasil enfrentam 
desafios semelhantes de combate ao backlog, indicando que esse problema não é 
exclusivo do escritório brasileiro.
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6. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a 
segurança do sistema.  Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção 
significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido 
como,  por  exemplo,  cumprimento  de  exigências  legais,  apresentação  voluntária 
antes  no  início  do  exame  técnico  de  quadros  reivindicatórios  já  adaptados  à 
legislação  vigente  e  que  estejam  de  acordo  das  alterações  permitidas  não  são 
praticadas pelos depositantes. Por este motivo, não é adequada a inclusão de tais 
números para cálculo do atraso do Instituto em sua decisão final.

7.  Logo,  antes  de  medidas  drásticas  como  a  ora  proposta,  estudos  bem 
fundamentados devem ser realizados para a revisão do cálculo do nosso backlog e, 
então, amplamente divulgados.

Parágrafo
Único
(Art. 1º)

Parágrafo  único.  O  procedimento 
simplificado excepcional  e  temporário não 
se  aplica  aos  requerimentos  de  certificado 
de  adição,  aos  pedidos  divididos,  aos 
pedidos  relativos  a  produtos  e  processos 
farmacêuticos  não  anuídos  pela  ANVISA  e 
pedidos que não atendam a Lei 13.123/2015.

A  concessão  de  patentes  deve  atender  a  LPI,  assim  como  observar  as  regras 
internacionais tal como, o Acordo TRIPS, e Leis nacionais que apresentem interface 
com a LPI. 

Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

1. Um problema observado em relação ao conteúdo da minuta, refere-se à exclusão 
de uma área tecnológica na aplicação da referida norma. Se a real intenção é acabar 
com o backlog, não há motivo que justifique os pedidos da área farmacêutica, que 
se  encontram  com  14  anos  1  de  atraso  na  análise,  estarem  excluídos  do 
procedimento simplificado de deferimento. A concessão de patentes deve atender 
à LPI, assim como observar as regras internacionais, tal como o Acordo TRIPS, sob 
pena de o Brasil,  como membro da OMC e fundador  do acordo estar  sujeito a 
painéis  multilaterais.  Importante  pontuar  também  que  a  exclusão  da  área 
farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de moléculas   químicas, 
de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de  nanotecnologia,  de  sequências 
genéticas, de biotecnologia e de outras áreas correlatas, conforme pontuado pela 
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ABIFINA em sua manifestação em relação a esta proposta 2 .

2. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos no 
trâmite administrativo, a prática proposta na minuta em questão, criará ainda um 
ambiente  de  proteção  composto  de  pedidos  que,  embora  possuam  matéria  do 
mesmo   campo   tecnológico   e   com   mesmo   ano   de   depósito,   terão   sido 
submetidos   ou   não   ao   exame   técnico   antes   da   concessão   do   privilégio. 
Acreditamos que tal situação de desigualdade de tratamento gerará uma grave e 
onerosa insegurança da real situação de proteção das áreas tecnológicas no País. É 
importante  lembrar  que  a  concessão  de  patentes,  sem  que  seu  mérito  fosse 
analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido direitos 
excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais inclusive, 
com questionamentos da sua constitucionalidade.

3. Visto que a proposta de ação de solução para o backlog, estabelece que pedidos 
protocolados  ou com  requerimento de entrada  na  fase  nacional,  com  prazo 
mínimo  de  30  dias  anteriores  a  data  de  publicação  da  norma,  estarão  aptos  a 
participarem   do   procedimento   simplificado,   pode   haver   uma   corrida   para o 
depósito  de  pedidos  amplos  sem  fundamentação  querendo  pegar  “carona”  no 
“deferimento de ofício”.

4. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda
outros   entraves   administrativos   e   de   infraestrutura.   Podemos   listar,   como 
exemplo, problemas relacionados com a digitalização dos pedidos, a falta de mão 
de  obra  para  a  expedição  do  imenso  número  de  cartas-patente,  atraso  na 
admissibilidade  de  pedidos  internacionais,  problemas  relacionados  com  a 
apresentação  da  listagem  de  sequências  biológicasem  formato  eletrônico  e 
autorização do acesso aos recursos genéticos. 
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5.  Em  única  oportunidade  de  diálogo  com  a  Presidência  do  INPI  a  respeito  de 
soluções  para  o  combate  ao   backlog,  nos  foi  categoricamente  afirmado  que 
medidas  como a  admissão de  novos  examinadores,  ganho  de produtividade,  os 
serviços de busca e exame técnico ad hoc e a validação de patentes concedidas no 
exterior   (Alternativas para agilizar exame de pedidos de  patentes) 3 mostrariam-
se   ineficazes   e   não   factíveis.   Neste   contexto,   em   resposta   à solicitação de 
propostas para a solução do backlog, realizada em reunião interna em 07/07/2017 
pela  Administração,  alguns  examinadores  consideraram  que  o  “deferimento  de 
ofício” seria posição adequada a ser tomada. Contudo, cabe ressaltar que esta ação 
só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por terem sido, conforme os 
dados apresentados, levados a acreditar que esta seria a solução mais eficaz.

6. No entanto, diferente do apresentado na minuta, na hipótese da implementação 
do  “deferimento  de  ofício”,   acreditamos   que  tal  ação  só   poderia   ter 
caráter excepcional e temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.

7. Ademais, o “deferimento de ofício”, deveria ainda se iniciar como um “projeto 
piloto” em que pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão 
em vias de incidir) no Artigo 40 da LPI.

8. O INPI já tem alguns programas de aceleração de exame tais como: PPH, Patentes 
Verdes,   Prioritários   da   saúde,   Prioritários   Micro   Empresa,   dentre outros, 
contudo,  a procura por tais programas tem se mostrado insignificante frente ao 
backlog das áreas envolvidas. Neste sentido, tendo em vista que outros meios de 
aceleração  da  concessão  de  pedidos  não  têm  sido  utilizados  em  números 
significativos pelos que fazem  jus ao   direito,   questiona-se   a   real necessidade 
de que uma  medida tão  drástica  seja tomada sem um  estudo técnico de análise 
de risco.
Da contratação  de Pesquisadores  e  ganho de produtividade  para  o combate ao 
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backlog

9. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício” como a 
solução  mais   eficaz   e  a   menos   prejudicial   ao  sistema  (vide   Justificativa   da 
Proposta),  precisamos  destacar  que  projetos  já  implantados  vêm  alcançando 
resultados consideráveis no ganho da produtividade (aumento de decisões) e vêm 
promovendo avanços em áreas específicas para a redução do atraso na concessão 
de patentes.

10. A dedicação do corpo funcional e algumas medidas internas que ainda estão em 
andamento,  destaque  para  o  programa  de  teletrabalho  onde  57  examinadores 
aumentaram em média em 30% a sua produção,  visam aumentar  o  número de 
decisões por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção da 
própria Diretoria de Patentes.

11.  Além disto,  ao  contrário  do  que  vem sendo  afirmado,  consideramos  que  o 
aumento  do  corpo  funcional  de  examinadores  traz  resultados  efetivos.  Como 
exemplo disto, podemos citar o que tem sido observado em algumas divisões de 
patentes do Instituto. Por força da alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA e o 
INPI, algumas divisões tiveram que compartilhar seus pedidos de patentes com as 
divisões impactadas por esta alteração. Esta distribuição de pedidos proporcionou 
mais  examinadores  analisando  pedidos  de  tais  áreas  compartilhadas,  levando  à 
aceleração   do   exame   e   retirando   estas   áreas tecnológicas   do   atraso   de 
mais   de   10   anos   na   concessão   da   patente   e diminuindo a aplicação do 
Paragrafo único do Art. 40 da LPI. Logo, o aumento no número de examinadores 
representa sim parte da resolução do backlog.

12.  É  importante destacar  também que o processo de formação integral  de um 
pesquisador é longo (duração de 3 anos) e a curva inicial de aprendizado do exame 
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de patentes pode chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 03 de 1026). 
Isto quer dizer  que alguns examinadores recém-contratados  só estarão com sua 
força  total  de  trabalho  18  meses  após  sua  nomeação.  Dos  138  pesquisadores 
nomeados   no  último   concurso   (Edital   INPI   nº.   01,   de   22   de setembro  
2014),  apenas  os  primeiros  convocados  (67 pesquisadores)  estão  com produção 
máxima.  Os  demais  que  foram  convocados  posteriormente  ainda  estão  em 
processo  de  aprendizagem.  Sendo  assim,  os  ganhos  de  produtividade  fruto  da 
contratação dos pesquisadores nomeados no último concurso ainda não atingiu o 
máximo esperado.

13.  Em  relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos 
aguardando exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. 
Entre 2015 e 2016, foi observado um aumento de 23% no número de primeiros 
exames realizados. Já no primeiro semestre deste ano, o número de primeiras ações 
superou a meta estabelecida para todo 2016. Isto significa que com a contratação 
de novos  Pesquisadores e com o projeto piloto de teletrabalho, espera-se que o 
INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a isso, na sua capacidade de 
combate ao  backlog  em relação à meta estabelecida para todo ano de 2016. Neste 
sentido, estas duas ações têm se mostrado eficazes para redução do backlog.

14.  No  entanto,  ressalta-se  que  a  continuidade  destas  contratações  deve  ser 
fundamentada em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração ritos 
de aposentaria e evasões do serviço público, de forma a evitar a possível ociosidade 
alegada na justificativa da minuta.

15. Considerando ainda que a prestação de um serviço de qualidade é o que os 
atores  envolvidos  no sistema patentário  esperam,  não podemos concordar  com 
justificativa de  que a contração de novos  servidores geraria “ociosidade”.  Hoje, 
trabalhamos  com  sobrecarga  de  trabalho  dos  examinadores.  O  exame  de  um 
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pedido, independentemente de sua complexidade, deve ser realizado em poucas 
horas. Obviamente, este cenário pode levar ao comprometimento da realização de 
um  exame  criterioso  e  com  a  qualidade  devida  pelo  INPI.  Neste  sentido,  a 
contratação  de  novos  Pesquisadores,  além  de  impulsionar  de  forma  legítima  o 
combate  ao  backlog  poderá   ainda  em   momento  oportuno,   ser   revertida  em 
ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de fato 
poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do Instituto 
com ganhos de eficiência, mas não ociosidade.

16. Adicionalmente, consideramos que melhorias na infraestrutura de Tecnologia 
da Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de 
busca  e  a  documentos  não  patentários,  ambiência,  adaptação  do  espaço  físico 
individual  tornando-o  mais  adequado  ao  trabalho  intelectual  em vez  do  uso de 
baias, transparência das ações administrativas, flexibilização controle de frequência 
e expansão do home-office, são exemplos de ações que podem ser implementadas 
para melhor aproveitamento do potencial de trabalho e efetivo avanço no combate 
ao backlog.

17. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma 
resposta mais rápida à sociedade sem a geração de um ambiente de insegurança, 
consideramos que a prejudicial  ação de “deferimento de ofício”,  principalmente, 
nos moldes sugeridos, não deve ser considerada.

Art. 2º

Art. 2º A admissão do pedido de patente no
procedimento  simplificado excepcional  e  
temporário será  notificada  na  Revista  de 
Propriedade  Industrial  -  RPI  quando 
atendidas as seguintes condições: 

Para clareza do texto

Inciso I I  -  Protocolo  do  depósito  do  pedido  de  
patente ou   do   requerimento  de   entrada  

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 e ainda
pendentes   de   decisão.    Portanto,    qualquer   montante   de   pedidos 
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na   fase nacional  realizado até a data da  
publicação da [NORMA];

contabilizados   fora desta premissa estará superestimando de forma indevida, o 
backlog já tão significativo.

Inciso II

II   –  Pedidos  publicados ou  com 
requerimento de publicação antecipada até  
trinta  dias  da  data  de  publicação  desta  
[NORMA]; 

Para clareza do texto

Inciso III
III  -  Requerimento de exame do pedido de
patente até trinta dias da data de publicação
desta [NORMA] LEI;

Para clareza do texto

Art. 3º

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido
de   patente   no   procedimento  simplificado
excepcional e temporário inicia-se o prazo de
noventa   dias  para   a   publicação   de   seu
deferimento. 

Para clareza do texto

Art. 5º Art.  5º  O pedido de patente será  deferido,  
sem  exame  técnico,  somente  pelo  
Presidente  do INPI   tal  como publicado ou  
notificado na sua entrada na fase nacional. 

De acordo com o Art. 35 da LPI e o Art 96 (I) da Portaria Nº 11 de 27/01/2017 é de 
competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico 
dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Desta forma, atos impostos por 
esta Lei devem ser praticados pela autoridade máxima do INPI.

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

1. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função 
primordial  a  verificação  do  atendimento  da  matéria  pleiteada  aos  requisitos  e 
condições   de   patenteabilidade.   Para   isso,   torna-se   necessário   que   o 
Pesquisador   realize   o   exame   do   pedido   de   patente   com   base   na   Lei   da
Propriedade   Industrial,   nas   Diretrizes   de   exame   do   INPI   e   nas   Instruções
Normativas.
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2. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame 
técnico  dos  pedidos  de  patentes  nacionais  e  internacionais.  Destaca-se  aqui  a 
natureza   técnica   e   especializada   do   exame   de   um   pedido   de   patente   e a 
responsabilidade  técnica  assumida  pelo  examinador  no  desempenho  de  suas 
funções para a concessão de direitos de propriedade industrial, como determina o 
Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006.

3. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro dos 
limites do que foi  revelado e que,  de fato,  represente uma contribuição para o 
avanço  tecnológico.  Caso  contrário,  serão  concedidos  direitos  excludentes 
ilegítimos que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem 
qualquer mérito, em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio 
público, ou ainda, direitos que podem paralisar avanços futuros.

4. De   acordo   com   nossa   experiência,   observa-se   que   os   pedidos   tal   como
depositados,   em   geral,   solicitam   proteção   para   matéria   mais   ampla   que 
a
invenção  de  fato.  Há  casos  de  pedidos  com  matéria  insuficientemente  descrita 
(infringe o Artigo 24 da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas 
invenções que não compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 22 
da LPI);  com falta de novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI),  com falta de 
atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI);  e,  ainda, há casos que o 
quadro  reivindicatório  não  está  de  acordo  com  o  Artigo  25  da  LPI,  e,  com  as 
Diretrizes e Instruções Normativas. 

5. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de 
matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou não 
são patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI).
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6. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 
(Acesso aos recursos genéticos)  ou incidem em outras proibições legais tal como, a 
Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança).

7. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra 
que   pressione   o  examinador   a  comprometer   sua  análise   criteriosa   de  cada 
pedido, pode resultar em um número infinito de concessões de patentes de mérito 
duvidoso. Tais patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar do que 
estimular a inovação, criando incertezas e litígios.

8. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.

Art. 6º

Art.  6º  A carta-patente  será  expedida  com 
ressalvas  das  proibições desde  que 
respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279,
de 1996, bem como os arts. 5º e 6º da Lei  
nº11.105, de 2005. dos arts. 10 e 18 da Lei  
nº 9.279, de 1996.

A concessão de matéria que incide nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, bem
como nos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.105, de 2005 é vedada por Leis atualmente em 
vigor no País. A simples ressalva na carta patente conforme proposto no texto atual, 
não exclui a possibilidade de concessão de matéria vedada por Lei.

Art. 7º

Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial expedirá normas para disciplinar o  
procedimento  simplificado excepcional  e  
temporário de  deferimento  de  pedido  de  
patente  em  trinta  dias  da  data  de  
publicação  desta Lei.

Para clareza da execução desta Lei.

Art. 8º Art. 8º. Esta  [NORMA] LEI entra em vigor na
data de sua publicação. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas
hierarquicamente menores   (portarias, instruções normativas, resoluções, ofícios 
ou mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Do prazo da Consulta Pública Do prazo da Consulta Pública
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1. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados em 
assuntos   e  temas   de  alta relevância   quando  destinados  a  um  ou  mais setores 
envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado com o seu § 
1º. O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com data de 27 de julho 
de  2017,  para  tratar  de  uma  questão  altamente  complexa  para  a  Instituição, 
buscando  resolver  o  problema  do  atraso  nos  exames  dos  pedidos  de  patentes 
depositados no INPI.

2. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União 
e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando apenas 
26 dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância,  oferecendo 
somente   um  link  para   preenchimento   de   formulário   e   envio   de sugestões. 
Consideramos  que  este  exíguo  prazo  dificulta  a  participação  efetiva  de  todos 
interessados.  No  processo  de  uma  Consulta  Pública  é  importante  que  sejam 
fornecidas  todas  facilidades  para  que  ocorra  um  maior  número  possível  de 
manifestações.  Acreditamos  que  em  um  processo  de  Consulta  Pública  legítimo 
qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena da 
futura  norma ser  contestada  por  não  ter  sido  debatida  satisfatoriamente  pelos 
interessados.

3. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada as 
proporções  e  rumos  que  esta  decisão  pode  tomar,  no  que  tange  os  aspectos 
econômicos   e   sociais   do   País.  Dado   o  prazo   exíguo   para   a   manifestação,  
conclui-se que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões para 
uma decisão já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram observadas 
as propostas que estão sendo discutidas no momento dentro do INPI. Com o prazo 
somente até  dia  21 de agosto,  não consideramos que a  ação apresentada pela 
Presidência  permita  a  efetiva  participação  dos  interessados,  prejudicando  o 
processo democrático. 
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Conclusão

Considerações finais 

1.  Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de  ofício”  só 
apresentem resultados em médio ou longo prazo,  consideramos fortemente que 
estas  medidas  devem  ser  tomadas  antes  desta  resolução  excepcional  de 
“deferimento de ofício”. Embora tais medidas possam não trazer efeitos imediatos, 
elas  levarão  a  resultados  contínuos  e  legalmente  respaldados,  impedindo  o 
prejudicial aumento da judicialização do processo de concessão de patentes, que 
acarreta elevado custo financeiro, desmerecimento Institucional e acima de tudo, 
prejuízo à sociedade.

2. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de 
análise   dos   pedidos   aqui   depositados,   mas   que   a   qualidade   das   patentes 
concedidas por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental 
importância para o desenvolvimento econômico do nosso País.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  

mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Consulta Pública 
Nº 02/ 2017  

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome:  Natura Cosméticos S/A - Nathalie Albieri Laureano 

  Agente  Usuário  Representante de órgão de classe ou associação  Representante de instituição governamental  Representante de órgãos de defesa do consumidor X    Outros, especificar: Representante de empresa 

e-mail: nathalielaureano@natura.net  
Telefone: (11) 4571-7307  
 Consulta Pública relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

  Art. 3º  
Alteração do prazo previsto de 90 dias para 180 dias: “Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de cento e oitenta dias para a publicação de seu deferimento.” 

 A transferência da responsabilidade de análise do backlog para os usuários do sistema, considerando que o INPI é o órgão preparado tecnicamente para fazer uma análise apropriada desse processo, pode ser excessivamente onerosa às empresas ou pessoas físicas que, para garantir seus direitos e apresentar subsídios, teriam que realizar um altíssimo investimento em patent due diligence de todo o backlog, incorrendo, inclusive em honorários de especialistas, que terão por finalidade a verificação de: (i) possíveis infrações à sua propriedade intelectual; (ii) possíveis pedidos de patente que não atendam aos requisitos de patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Importante destacar que, o custo aproximado de uma 



 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017  

patent due diligence é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) por processo, além das taxas que serão cobradas para apresentação de subsídios. Portanto, o aumento do prazo para o procedimento simplificado justifica-se para mitigar seus impactos sobre os usuários do sistema de patentes na dimensão de investimentos financeiros que precisarão ser feitos, em especial àqueles com grande número de pedidos depositados, e para tornar mais hábil e consistente a gestão de análise e providências cabíveis. 
       
        
        
        

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Neide de Oliveira Gomes 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X   Outros, especificar: servidora do 
INPI____________________ 

e-mail: 
neide.gomes@inpi.gov.br 

 

Telefone: 
(21) 3037-3785 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 1 a 8 
Não a Norma que dispõe sobre o procedimento 

simplificado de deferimento de pedidos de patente 

Com a adoção do explanado abaixo, não haverá 
necessidade de exame simplificado de deferimento de 
pedidos de patente. O fluxo de pedidos será reduzido 
substancialmente.   
1. Com a criação de um parecer de não-conformidade a 
ser preenchido por um técnico de nível médio e 
assinado pelo chefe de divisão elaborando exigências 
administrativas por meio de preenchimentos com x em 
quadros (alterar a IN30/2013). 

2. Com a criação de uma força tarefa com o objetivo de 
examinar pedidos que estivessem inseridos no Art. 40, 
parágrafo único.  

3. Exame de pedidos por lote, agrupados por grupo 
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principal para cada examinador, para pedidos não 
inseridos no Art. 40, parágrafo único. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Formulário de Comentários e Sugestões
Nome: Nelson Posse Lago  Agente

 Usuário

 Representante de órgão de classe ou associação

 Representante de instituição governamental

 Representante de órgãos de defesa do consumidor

 Outros, especificar: Gerente tecnico CCSL/IME-USP

E-mail: lago@ime.usp.br

Telefone:(11) 9-9159-5949

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa

Artigo primeiro, 
parágrafo único 

Não se aplica […] a pedidos direta ou indiretamente relacionados a 
programas de computador, de acordo com o entendimento amplo 
dado ao tema pela Resolução 158/2016, em particular os casos nela 
elencados nos itens 6.4.2 e 6.4.3.

Em que pese o entendimento atual do INPI, as patentes 
envolvendo programas de computador, direta ou 
indiretamente, são controversas, tendo sido objeto de 
debates acalorados em todo o mundo há vários anos com 
foco nos poucos benefícios e muitos malefícios que 
podem trazer (inclusive no Brasil, quando da consulta 
pública do INPI sobre o tema). Já o processo simplificado 
de deferimento é, de acordo com a própria justificativa do 
INPI, “[a solução] menos prejudicial ao sistema”, ou seja, 
necessariamente há prejuízos em sua adoção. A 
combinação dos dois potencializa grandemente os 
problemas de ambos; o procedimento simplificado deve 
ser circunscrito, o mais possível, às áreas em que trará 
menos impacto destrutivo sobre o sistema.
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  

mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Paulo Parente Marques Mendes – CPIP Comissão de Propriedade 
Industrial e Pirataria da OAB/RJ  

  Agente 

 Usuário 
X Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail:Paulo.parente@diblasi.com.br  

Telefone: 
21 39810080 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

1º, caput 
  

 

 Entendemos que o texto da presente norma contraria 
dispositivos previstos na Lei da Propriedade Industrial, 
em especial os artigos 6º, 8º, 9º, 24, 33, 35, 37 deste 
dispositivo legal e, portanto, uma norma que não esteja 
no mesmo nível hierárquico da Lei não prosperará. Logo, 
entendemos que o instrumento legal pertinente seria, 
por exemplo, uma medida provisória e não uma norma 
do poder executivo. Caso a NORMA seja um ato infra 
legal, é bem provável que nem venha a produzir efeitos 
por conta das ações judiciais que muito provavelmente 
serão interpostas pedindo a sua suspensão em caráter 
liminar. 
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1º, parágrafo 
único 
  

 Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos 

requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos 

pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos. 

Entendemos que não há razão que justifique a não 
inclusão dos certificados de adição e pedidos divididos no 
procedimento simplificado.  

  
 2º, I 

 I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de 

entrada na fase nacional realizado até 36 meses antes da data da 

publicação da [NORMA]; 

 Acreditamos que é saudável para o ecossistema 
brasileiro da propriedade industrial que alguns pedidos 
sigam o procedimento normal de exame. 

 2º, II 
  

 II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação antecipada 

até trinta dias após a da data de publicação desta [NORMA]; 
 Apenas uma pequena correção de redação para deixar 
claro que os 30 dias são posteriores à publicação.  

2º, III 
III - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da 

data de publicação desta [NORMA]; 

Entendemos que não é razoável exigir o pagamento do 
requerimento de exame técnico quando na verdade tal 
serviço não será prestado. 

2º, IV IV – Pagamento das retribuições anuais em dia; 
Deveria haver uma exceção explícita aos casos que não 
estão com o pagamento das anuidades em dia por 
estarem sendo discutidos judicialmente.  

3º 

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado inicia-se o prazo de sessenta dias para que 

o requerente do pedido de patente solicite a sua retirada do 

procedimento simplificado. noventa dias para a publicação de seu 

deferimento. 

Da forma como o artigo 3º foi redigido, poderia gerar um 
conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 4º, 
uma vez que a norma permitiria a situação em que o 
deferimento pudesse ocorrer antes da manifestação do 
requerente. Nessa situação o requerente que desejaria 
que o exame de mérito tivesse sido realizado em seu 
pedido não poderia recorrer contra o deferimento do 
pedido.  

3º, parágrafo 
único 

O deferimento do pedido de patente será publicado em até noventa dias 

após o fim do prazo para que o requerente retire o pedido de patente do 

procedimento simplificado.  

Inserimos o parágrafo único por conta da mudança que 
propusemos para o caput desse artigo, dessa forma 
impedindo que o deferimento ocorra antes da 
manifestação por parte do Requerente 

4º 
Art. 4º O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no 

prazo de até 60 dias contados da referida admissão do pedido do art. 

Acreditamos que o termo “fundamentado” gerará 
incertezas e poderá até mesmo levar a decisões 
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3º desta norma ou em data anterior à publicação de admissão será 

excluído do procedimento simplificado. 
equivocadas bem como gerar-se-á um novo backlog, já 
que serão necessários servidores para avaliar a 
fundamentação de cada subsídio.  
Colocamos um prazo de 60 dias, para evitar a situação na 
qual os subsídios fossem apresentados após o 
deferimento do pedido. 

4º, parágrafo 
único 

Parágrafo único. O pedido de patente será excluído do 

procedimentosimplificado por solicitação do próprio requerente no 

prazo do art. 3º. 

Por conta das alterações propostas no artigo 3º desta 
norma, o parágrafo único deste artigo 4º torna-se 
desnecessário  

5º 

Art. 5º O pedido de patente será deferido levando-se em conta as 

emendas que foram realizadas no pedido até a data de entrada em 

vigor desta norma tal como publicado ou notificado na sua entrada na 

fase nacional. 

Acreditamos que excluir as emendas realizadas em cada 
processo poderá prejudicar o requerente, uma vez que 
muitas emendas visam a melhor delimitar a matéria a ser 
protegida e em muitos casos excluir matéria não 
patenteável e adaptar o pedido às normas do INPI. 

7º 
Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expedirá normas 

para disciplinar o procedimento simplificado de deferimento de pedido 

de patente. 

Entendemos ser importante que se abram consultas 
públicas sobre essas normas que forem expedidas pelo 
INPI 

8º 
Art. 8º. Esta [NORMA] entra em vigor em 30 dias contados dana data 

de sua publicação. 

Entendemos ser importante um período razoável de 
vacância para que os requerentes e procuradores 
estejam devidamente preparados para a entrada em 
vigor da nova norma. É importante que o INPI também 
esteja aparelhado e com pessoal disponível para sanear 
essa grande quantidade de pedidos que serão deferidos 
em tão curto espaço de tempo. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Milenni Garcia Michels 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
  x     Outros, especificar: Representante da empresa Ourofino 
Saúde Animal Ltda. 

e-mail: milenni.michels@ourofino.com  

Telefone: (16) 3518.2031 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Art 2º - I 
  

Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de 
entrada na fase nacional realizado até trinta e seis meses da 

publicação da [NORMA]; 

Pedidos depositados e que ainda estão sob o prazo de 
pagamento da taxa de requerimento de Exame Técnico 

conforme Art. 33 da LPI (ou seja 36 meses após depósito) 
não são considerados backlog. 

Art 2º - II 
  

Excluir Adequando ao exposto acima, o pedido somente será 
admitido após 36 meses de depósito e 

consequentemente já estará publicado (conforme Art. 30 
da LPI, quando será publicado com 18 meses de 

depositado). 

Art 3º 
  

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado inicia-se o prazo de cento e oitenta dias para publicação 

de seu deferimento 

O prazo de noventa dias proposto na minuta da Norma é 
pouco para a gestão dos interessados, conforme descrito 

no Art. 4º. Os titulares deverão avaliar quais de seus 
pedidos devem ser considerados na Norma e manifestar-
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se contra através da exclusão, além da avaliação do 
portfolio de seus concorrentes para ter chance de 
apresentação de subsídios, considerando que esse 

procedimento simplificado pode deferir documentos de 
patente que não atendam aos requisitos (Art. 8 da LPI) e 

gerar conflitos mercadológicos. 

Art 5º 
  

O pedido de patente será deferido tal como publicado ou notificado 
na sua entrada na fase nacional, e considerando as emendas de 

quadro reivindicatório quando elas existirem. 

Conforme Art. 32 da LPI é permitido ao 
titular/depositante alterações no pedido (emendas) até o 

requerimento de exame. Assim, entre o prazo de 
publicação do pedido de patente (18 meses pós 

depósito) até o requerimento de exame (até 36 meses 
pós deposito) o titular/depositante pode ter efetuado 
adequações relevantes em seu pedido que devem ser 

considerados para fins de deferimento. 

Art 8º 
  

Esta [NORMA] entra em vigor sessenta dias após sua publicação. Todas as entidades que efetuam processos no INPI 
precisam de prazo para adequar-se e avaliar ações 

pertinentes (como do Art. 4 da minuta). 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Thais Balbão Clemente Bueno de Oliveira 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
  x     Outros, especificar: Representante da empresa Ouro Fino 
Quimica Ltda. 

e-mail: thais.clemente@ourofinoagro.com.br  

Telefone: (16) 3518.2290 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

ART. 1º  
Parágrafo único 

O procedimento simplificado não se aplica aos requerimentos de 
certificado de adição, aos pedidos divididos e aos pedidos relativos a 
produtos e processos farmacêuticos, aí se incluindo produtos e 
processos farmacêuticos para uso veterinário. 

Muito documentos de patente que reivindicam proteção 
para aplicação farmacêutica humana, também envolvem 
aplicação farmacêutica veterinária. Nesses caos, via de 
regra, a diferenciação não está clara no documento de 
patente.  

Art 2º - I 
  

Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de 
entrada na fase nacional realizado até trinta e seis meses da 

publicação da [NORMA]; 

Pedidos depositados e que ainda estão sob o prazo de 
pagamento da taxa de requerimento de Exame Técnico 

conforme Art. 33 da LPI (ou seja 36 meses após depósito) 
não são considerados backlog. 

Art 2º - II 
  

Excluir 

Adequando ao exposto acima, o pedido somente será 
admitido após 36 meses de depósito e 

consequentemente já estará publicado (conforme Art. 30 
da LPI, quando será publicado com 18 meses de 
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depositado). 

Art 3º 
  

Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado inicia-se o prazo de cento e oitenta dias para publicação 

de seu deferimento 

O prazo de noventa dias proposto na minuta da Norma é 
pouco para a gestão dos interessados, conforme descrito 

no Art. 4º. Os titulares deverão avaliar quais de seus 
pedidos devem ser considerados na Norma e manifestar-

se contra através da exclusão, além da avaliação do 
portfolio de seus concorrentes para ter chance de 
apresentação de subsídios, considerando que esse 

procedimento simplificado pode deferir documentos de 
patente que não atendam aos requisitos (Art. 8 da LPI) e 

gerar conflitos mercadológicos. 

 
ART. 3º 
§ Único 

Inclusão:  
Parágrafo Único. Ficam suspensos os prazos para a consideração da 
data limite para o término de exame, para fins de manifestação por 
parte de terceiros. 

 Caso o entendimento de “fim de exame”1 abaixo 
transcrito, se mantenha, ocorrerá insegurança a terceiros 
que se manifestem, por exemplo, dentro do prazo 
posterior aos 120  dias (conforme proposta ao Art. 
3°)subsequentes à publicação da admissão, já que tal 
manifestação estará ocorrendo no prazo dentro dos 30 
dias que antecedem a publicação de deferimento, 
conforme a práxis do INPI. 

Art 5º 
  

O pedido de patente será deferido tal como publicado ou notificado 
na sua entrada na fase nacional, e considerando as emendas de 

quadro reivindicatório quando elas existirem. 

Conforme Art. 32 da LPI é permitido ao 
titular/depositante alterações no pedido (emendas) até o 

requerimento de exame. Assim, entre o prazo de 
publicação do pedido de patente (18 meses pós 

depósito) até o requerimento de exame (até 36 meses 
pós deposito) o titular/depositante pode ter efetuado 

                                                 
1
 Resolução 64/2013 de 18/03/2013 e IN 17/2013 de 18/03/2013 - Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico 

quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último. 
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adequações relevantes em seu pedido que devem ser 
considerados para fins de deferimento. 

ART. 7º 
 

 O Instituto nacional da Propriedade industrial expedirá normas 
diferenciadas para disciplinar o procedimento simplificado de 
deferimento de pedido de patente de invenção e de Modelo de 
Utilidade. 

 A avaliação das condições de patenteabilidade de 
patentes de modelo de utilidade são distintas das 
patentes de invenção, particularmente face às 
disposições da Resolução 85/2013 de 11/04/2013. 

Art 8º 
  

Esta [NORMA] entra em vigor sessenta dias após sua publicação e terá 
vigência pelo prazo de 1 ano. 

Todas as entidades que efetuam processos no INPI 
precisam de prazo para adequar-se e avaliar ações 
pertinentes (como do Art. 4 da minuta).  
O INPI não poderá ad eternum adotar um procedimento 
de exceção para a concessão de pedidos de patente no 
Brasil. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
PAULA CANDIDA FONSECA 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _EXAMINADOR DE 
PATENTES____________________ 

e-mail: fonsecapc@yahoo.com  

Telefone (21) 98867-9404 
 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

DOCUMENTO 
INTEIRO 
  

FAZER EXIGÊNCIA PARA QUE O REQUERENTE APRESENTE O QUADRO 
TAL COMO CONCEDIDO EM ALGUM ESCRITÓRIO DE PATENTE, 
RETIRANDO MATÉRIA QUE INCIDE NO ART. 10, 18 DA LPI E NA LEI DE 
BIOSSEGURAÇA 11.105/2005 SOMENTE PARA OS PEDIDOS QUE 
INCIDRIRÃO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 40 DA LPI 

 SOU CONTRA O DEFERIMENTO DE OFÍCIO PARA TODOS 
OS PEDIDOS DE PATENTES TENDO EM VISTA QUE ISSO 
APENAS TRANSFERIRÁ O PROBLEMA PARA O JUDICIÁRIO 
E ACARRETARÁ MUITOS PROBLEMAS PARA A 
SOCIEDADE. 
CONSIDERANDO QUE NENHUM EXAME TÉCNICO SERÁ 
FEITO, PATENTES COM MATÉRIA JÁ EM DOMÍNIO 
PÚBLICO SERÃO CONCEDIDAS 
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Paula Mendlowicz Mauller 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: público 

e-mail: mendlowicz@gmail.com  

Telefone: (21) 988203584 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigos 1º a 8º 
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como 

medida de tutela administrativa de urgência, concedida ante o 

preenchimento dos requisitos definidos na presente Resolução, 

pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência 

acauteladora preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e observará subsidiariamente, no que couber, o regramento da 

tutela provisória dos arts. 294 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil. 

CAPÍTULO II 

Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de 
solução do backlog  dos pedidos de patentes em trâmite 
no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 
praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro 
grave e oneroso para o país, relativo à suposta 
incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo 
razoável, não se vislumbraria outra solução. 
Antes de se aclamar maciço apoio de determinados 
segmentos do empresariado, urge a exposição de todas 
as alternativas possíveis para o enfrentamento do 
backlog, de modo a garantir a legitimidade da consulta 
em referência. 
Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo 
menos uma alternativa existe. Essa alternativa é de baixo 
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DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A 

CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os 

pedidos de patente que observarem as seguintes condições, 

cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, 

conforme disposto no art. 30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 

1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do 

art. 33, da Lei nº 9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do 

pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 

da Lei nº 9.279, de 1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de 

patente correspondente em país cujo escritório de propriedade 

industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como Autoridade 

Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução 

observará as disposições relativas ao processamento prioritário dos 

pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após 

custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 
resultados em curto prazo. 
O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, 
ainda que se possa teorizar a respeito, os resultados 
podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser 
catastróficos e irreversíveis ou de difícil reparação. 
Um possível e provável efeito seria a judicialização 

exacerbada dos direitos de propriedade industrial, onde a 

Administração Pública estaria tão somente transferindo o 

problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” 

tácita, “descentralização”. Como existem pouquíssimas 

turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um 

backlog para essas turmas especializadas ou juízes não 

especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões 

heterogenias, divergentes. Consequentemente, seria bem 

provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios é deletério para a universalidade de 

acesso aos direitos de propriedade industrial devido aos 

gastos em longas e caras disputas judiciais, o que os 

tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias 

empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o 

mal e o remédio, pois que tal decisão poderia acarretar 

problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à 

concorrência e à livre iniciativa, afetando o 

desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os 

custos sociais, em função de estratégias oportunistas de 
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recomendação técnica, e comprovado o pagamento da retribuição de 

que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.279, de 1996, 

expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo 

precedente observará o preenchimento dos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, 

que compartilha a mesma reivindicação de prioridade, deferido em país 

de que cuida o art. 3º, inciso V, desta Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do 

caput a similitude entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma, de modo que a matéria descrita não acrescenta, nem 

modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças 

devido a traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE 

PROVISÓRIA 

OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE 

PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a 

concessão provisória, a Diretoria de Patentes, Programas de 

Computador e Topografias de Circuitos Integrados exigirá, por meio de 

mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no 

que concerne a royalties remetidos ao exterior relativos a 

patentes indevidamente concedidas. 

A alternativa que se propõe é uma medida administrativa 

de concessão de títulos provisórios, que podem ser 

revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, 

em si, pode ser revogada ou anulada por força do 

princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, 

evitaria ou proporcionaria formas de resolver eventuais 

problemas de maneira ágil e independente de outras 

instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a 

ampla defesa por lançar luz sobre matéria que antes se 

encontrava obscurecida por uma expectativa de direito em 

uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder 

uma patente provisória, incentivam-se os interessados a se 

manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção 

dessa proposta levaria o Brasil a equiparar-se aos países 

mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos 

deletérios do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa 

medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois 

que se baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o 

disposto na LPI, não excluindo o exame técnico de todos 

os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua 

constitucionalidade, seja por evitar a propriedade 

industrial a mais de um titular, seja por não proteger 
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parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 

I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil 

tendo por objeto o pedido de patente, firmada pelo depositante ou por 

seus procuradores devidamente qualificados nos termos do art. 216 da 

Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 

9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos e listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, 

suficientes para a superação de eventuais óbices apontados no país a 

que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a caracterização 

da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente 

paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou 

na hipótese da falta de apresentação da declaração a que alude o inciso 

I do artigo precedente, o pedido de patente prosseguirá o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º 

desta Resolução, o depositante deverá submeter as reivindicações 

suficientemente correspondentes em observância ao preconizado nos 

arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente 

correspondentes aquelas em que a matéria pleiteada reproduz ou revela 

escopo mais restrito que a da patente paradigma, mesmo ante 

diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a 

apresentação dos documentos mencionados no inciso III do art. 7º desta 

matéria já em domínio público. 
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Resolução, em ordem sequencial e de forma consolidada, sob pena do 

arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 

9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 

10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do 

pedido de patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem 

satisfatoriamente atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 

34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e 

não vinculante, nos termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 

1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, 

relativa a cada processo e iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, 

sintética e fundamentadamente, o entendimento sobre a concessão da 

patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 

patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a 

matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 6º desta Resolução, a nota técnica recomendará a concessão da 

patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a 
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concessão provisória, a nota técnica recomendará o indeferimento 

liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de 

indeferimento liminar do pedido de patente em exame, somente serão 

considerados os recursos, procedimentos de nulidade, ações judiciais 

ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  

paradigma, se já tiverem sido decididos.  

SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 

DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os 

requisitos de que trata o art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos 

requisitos para a concessão provisória, o Diretor de Patentes, 

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 

decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 

2º, da Lei nº 9.784, de 1999, à falta da nota técnica opinativa que 

instrua o processo, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo depositante 

ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente 

provisória ou ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme 

o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e 

Topografias de Circuitos Integrados poderá delegar os atos 

administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-Gerais de 
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Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da 

Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de 

patente caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias 

nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o 

disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a 

contagem do prazo de vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente 

revogada não produzirá os efeitos previstos no artigo precedente 

mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de patente em exame 

definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o 

depositante fruirá dos direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes 

da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação ou até a extinção da 

patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o 

pedido de patente confirmará a concessão da patente provisória e os 

efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, pelo 

prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes 

do término do prazo de vigência de que trata o art. 21, caput, desta 

Resolução, a patente provisória será convalidada na forma do art. 55 da 
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Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 

os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser 

revogada de ofício ou a requerimento, em decisão fundamentada que 

considere as seguintes hipóteses: 

I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de 

patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação 

judicial ou medida de natureza equivalente que decida pelo 

indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria 

concedida no país a que se refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a 

que se refere o artigo precedente, ou prática de abuso do poder 

econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 

1996, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 

e informações para evidenciar a hipótese de revogação do inciso III do 

caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que 

tratam os incisos II a IV do caput, proceder-se-á ao exame técnico do 

pedido de patente segundo o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente 
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seguirá o processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante 

responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela 

administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento 

prosseguirá até decisão definitiva do pedido, de acordo com o trâmite 

ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a observância do 

processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução 

desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da 

Propriedade Industrial. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br


MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE DEFERIMENTO 

SUMÁRIO DE PATENTES (INPI/MDIC) 

AIRTON JOSE DE LUNA
1
 

ANA CÉLIA CASTRO
2
 

DENISE FREITAS SILVA
3
 

IAN NASCIMENTO VIEIRA
4
 

JORGE CARLOS FERNANDES CAMPOS
5
 

LUIZ CARLOS VILLAR ELAEL
6
 

MARIA TEREZA LEOPARDI MELLO
7
 

RAUL BITTENCOURT PEDREIRA
8
 

SANDRA REGINA GOMES FRAGA
9
 

 
1. Baixo percentual de deferimentos e alto índice de abandono ............................................. 2 

2. Aumento de litígios, impactos em PME´s e falência de empresas........................................ 2 

3. Remessa de royalties indevidos ao exterior.......................................................................... 4 

4. Patentes inativas ................................................................................................................... 4 

5. Patent trolls ........................................................................................................................... 4 

6. Outros comportamentos oportunistas ................................................................................. 5 

7. Patentes de baixa qualidade afetam o desenvolvimento tecnológico e geram altos custos 

sociais ............................................................................................................................................ 5 

8. Escopos amplos e redução na competição ........................................................................... 6 

9. Nulidades e subsídios são improváveis ................................................................................. 7 

10. Considerações Finais ......................................................................................................... 7 

  

                                                           
1
 Examinador de patentes da DIPAT V /CGPAT I 

2
 Professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vice-coordenadora do Programa de Pós-

graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (Instituto de Economia da UFRJ, vice-
coordenadora do INCT-PPED (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento, coordenadora da SPIDER Web (School for Policies, Innovation and 
Development Research Web). Possui doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de 
Campinas (1988) e pós-doutorado (Universidade da Califórnia, Berkeley, 1999/2000).  
3
 Examinadora de patentes da DIPAT XI/CGPAT III e doutora em Políticas Públicas, Estratégias e 

Desenvolvimento com ênfase em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento pelo Instituto de 
Economia da UFRJ.  
4
 Examinador de patentes da DIPAT XIII /CGPAT III 

5
 ex-pesquisador da DIRPA (aposentado) 

6
 Examinador de patentes da DIPAT XVI/CGPAT IV 

7
 Professora Associada do Instituto de Economia da UFRJ, doutora em Economia pela  IE/UNICAMP e 

Advogada. 
8
 Advogado, Tecnologista em PI, DIRMA 

9
 Examinadora de patentes da DIPOL/CGPAT I 



 

1. BAIXO PERCENTUAL DE DEFERIMENTOS E ALTO ÍNDICE DE ABANDONO 

Tomando como exemplo a Divisão de Computação e Eletrônica, dados relativos ao 

exame de patentes10 evidenciam que: 

 de junho de 2015 a maio de 2017, 49% das decisões foram de indeferimento;  

 no mesmo período, apenas 6% das decisões de primeiro exame foram de 

deferimento 

 de julho de 2016 a junho de 2017, 33% das decisões da DICEL foram 

administrativas, ou seja, indeferimento por falta de manifestação da requerente.  

2. AUMENTO DE LITÍGIOS, IMPACTOS EM PME´S E FALÊNCIA DE EMPRESAS 

De dados como os expostos na seção anterior, conclui-se que o deferimento sumário 

acabará por conceder patentes de baixa qualidade (que, de outra forma, poderiam até 

ser consideradas como já pertencentes ao domínio público) as quais poderão 

acarretar altos custos com litígio e, dessa forma, deslocando recursos dos setores 

produtivos para os setores improdutivos da sociedade, ou seja, recursos 

valiosos que poderiam ser usados na geração de inovação e desenvolvimento 

econômico acabarão sendo gastos em longas e caras disputas judiciais. A 

concessão de patentes sem exame substantivo dará margem a que titulares 

oportunistas utilizem suas patentes triviais ou indevidamente amplas contra 

atores do Sistema Nacional de Inovação que, de outra forma, poderiam gerar 

inovações efetivamente relevantes, trazendo desenvolvimento para o País. 

Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem exame decorrente das patentes pipeline 

resultou em mais de 200 processos judiciais.  

Porém muitas empresas, principalmente as menores, nem conseguirão seguir esse 

caminho de disputas judiciais pois não terão recursos para se defenderem caso sejam 

acusadas de contrafação de uma patente de má qualidade, seja porque tal patente é 

demasiadamente ampla ou porque é trivial. Na EPO (European Patent Office), a 

grande maioria das patentes que são concedidas sofrem restrição em seu escopo 

após serem examinadas e, dessa forma, não apenas patentes triviais teriam 

                                                           

10 Dados obtidos do Siscap em agosto de 2017.  

 



consequências negativas para o País, mas também patentes que serão 

indiscriminadamente concedidas com seu escopo indevidamente amplo. 

O deferimento sumário, ao permitir qualquer patente trivial, poderá lamentavelmente 

até causar a falência de empresas11 já que os custos para anular uma patente e 

para se defender em uma acusação de infração são significativos ou até 

proibitivos, principalmente, para pequenas e médias empresas (Bouju, 1988 apud 

Kingston, 2000). Tanto assim é que, na Europa, tem se avaliado um esquema de 

seguro caso a empresa se envolva em litígio envolvendo patentes. Segundo um 

estudo efetuado para a Comissão Europeia12, esse seguro incentivaria particularmente 

empresas menores a responder de forma mais inteligente a alegações de infração, ao 

invés de simplesmente ceder a ameaças e abandonar a fabricação de um 

produto como ocorre atualmente de forma frequente. Segundo Bessen e Meurer 

(2008, p. 52) os custos de tal seguro envolveriam principalmente os custos da defesa 

de uma empresa caso seja processada por infringir a patente de terceiros. Ainda 

segundo esses autores, na indústria de software, o custo de um seguro contra infração 

de patentes de terceiros seria proibitivo para a maioria das empresas, devido aos altos 

custos relacionados a litígios (BESSEN e MEURER, 2008, p. 52). 

Segundo EPO (2007, p. 36) o custo de disputas envolvendo patentes para PME’s é 

muito alto não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em relação ao 

tempo gasto em tais disputas.  

Os potenciais impactos do deferimento sumário devem ser cuidadosamente 

considerados principalmente nas micro e pequenas empresas já que, em 2014, elas 

contribuíram com cerca de 27% do PIB do Brasil13.  

                                                           

11 http://www.bluepatent.com/en/consequences-low-patent-quality “The consequences of low patent 

quality“ 

 

12
CJA Consultants (2003). 

13 http://exame.abril.com.br/pme/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil/ 

acesso em 19 jul 2017 
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Segundo Lanjou e Shankerman (2004), litígios são excessivamente custosos não só 

em termos de custas judiciais, mas também em termos de tempo de ocupação de 

empregados e gerentes. O titular pode requerer a busca e apreensão do produto, o 

que pode colocar em risco a sobrevivência do produtor. Mesmo as grandes 

empresas estão vulneráveis a este risco e, por isso, hesitam em entrar em um litígio, e 

muitas vezes acabam entrando em um acordo com o titular da patente supostamente 

infringida, ainda que ela pareça fraca. 

3. REMESSA DE ROYALTIES INDEVIDOS AO EXTERIOR 

O Brasil é importador líquido de tecnologia e, sendo assim, o deferimento sumário 

irá aumentar ainda mais o déficit na balança de pagamentos relativa a 

produtos/serviços com conteúdo tecnológico do País. Royalties relativos a patentes 

triviais, indevidamente amplas e relativos a matéria a muito tempo conhecida e comum 

na técnica, serão indevidamente remetidos ao exterior. 

 

4. PATENTES INATIVAS 

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de 

patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são 

revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois 

envolvem invenções que nunca são exploradas.  

Um levantamento na Europa mostrou que 36% das patentes das grandes empresas 

são inativas (Gambardella, 2007). Assim, o deferimento sumário no Brasil poderá 

estar atuando no sentido de bloquear mercados e não de fomentar a inovação, 

motivo pelo qual foi concebido o sistema de patentes. 

5. PATENT TROLLS 

Algumas empresas têm seu principal negócio em extrair acordos através de 

processos judiciais de infração de patentes (Heath et al., 2006, p.134). Elas não 

desenvolvem nem lançam produtos no mercado (e nem tem a intenção de fazê-lo) 

(Heath et al., 2006, p. 135) e por isso são invulneráveis a estratégias de contra-ataque 

em casos de infração (FTC, 2003). A estas empresas, a literatura vem designado 

como patent trolls. Patent trolls cobram royalties muito além do razoável devido ao 

seu alto poder de barganha nas negociações (Heath et al., 2007). Nesses casos o que 



mais pesa no estabelecimento do royalty não é propriamente o valor da tecnologia 

patenteada, mas o custo do acusado em migrar para uma tecnologia alternativa 

(Shapiro e Lemley, 2007). O deferimento sumário, ao conceder patentes de baixa 

qualidade, pode aumentar o risco de ocorrência de patent trolls. 

6. OUTROS COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS 

Outros comportamentos oportunistas poderão ser intensificados em consequência do 

deferimento sumário. Segundo Kash (2001, p.16), empresas que lidam com 

tecnologias complexas frequentemente pedem o maior número possível de patentes, a 

fim de garantir maior poder de barganha em negociações de licenciamento cruzado. 

Nas empresas que lidam com tecnologias complexas, tal procedimento é motivado por 

uma estratégia defensiva, a fim de evitar que sejam impedidos de comercializar 

seus produtos (Kash, 2001, p.16). Empresas que não possuem tecnologia para 

negociar precisam obter licenças com os titulares das patentes que, em muitos casos, 

são vários. Em cenários onde patentes de baixa qualidade são permitidas, a estratégia 

de pedir a maior quantidade de patentes, ainda que sejam de baixa qualidade, pode 

ser intensificada a fim de aumentar o poder de barganha do titular em acordos 

litigiosos (Wagner, 2009, p. 2144). A estratégia de um titular em pedir diversas 

patentes de baixa qualidade levará outros titulares a adorarem o mesmo 

comportamento e, dessa forma, tal comportamento, com o tempo, pode se tornar 

comum (Wagner, 2009, p. 2168-2169). 

7. PATENTES DE BAIXA QUALIDADE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E GERAM ALTOS CUSTOS SOCIAIS  

O deferimento sumário iria levar à concessão de patentes de baixa qualidade. 

Segundo (EPO, 2007, p.90) a queda na qualidade das patentes concedidas significa 

que há maior probabilidade de concessão, criando um incentivo ainda maior para que 

as empresas depositem mais patentes, realimentando uma propensão a patentear 

ainda maior.  

Segundo Prudhomme (2012, p. 28) patentes de baixa qualidade prejudicam o 

desenvolvimento de inovações, principalmente aquelas mais relevantes, e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Prejudicando-se tais desenvolvimentos, 

incentiva-se a ocorrência de mais patentes de baixa qualidade e reduz-se a ocorrência 

de patentes de qualidade, havendo, portanto uma realimentação nesse ciclo vicioso 

(Prudhomme, 2012, p. 28-29).  



O deferimento sumário iria causar a concessão de patentes de baixa qualidade. 

Patentes de baixa qualidade causariam significativo aumento de ações judiciais 

(Prudhomme, 2012, p. 28), deslocando-se, assim, o backlog para o judiciário. O 

aumento de ações judiciais acarretaria não apenas aumento nos custos do setor 

privado mas também aumento nos custos sociais (Wagner, 2009, p. 2143). Assim, 

todos os custos citados anteriormente (custos com litígios, custo de migração para 

tecnologias alternativas, royalties abusivos cobrados por patent trolls) seriam, pelo 

menos parcialmente, repassados aos consumidores, acarretando um aumento de 

preços nos produtos finais. 

Segundo Wagner (2009, p.2140-2141) patentes de baixa qualidade são uma das 

principais responsáveis por incertezas quanto à validade de uma patente concedida e 

quanto a se uma patente pode ser utilizada contra terceiros em todo seu escopo, 

sendo que tais incertezas tornam as decisões de negócios (titulares de patentes, 

potenciais licenciadores, investidores e etc.) muito mais difíceis e onerosas. A 

simples existência uma patente pode desencorajar a entrada de um concorrente 

no mercado e, reduzindo-se a concorrência, a consequência natural é a 

possibilidade de aumento de preços e queda da qualidade de produtos no 

mercado. 

8. ESCOPOS AMPLOS E REDUÇÃO NA COMPETIÇÃO 

Um exemplo dos potenciais efeitos negativos de uma patente concedida com escopo 

amplo é exposto em Merges e Nelson (1990). Os autores referem-se a uma patente 

que foi concedida em 1906 e era relativa a uma tecnologia aplicada indústria de aviões 

nos Estados Unidos. Segundo os autores, há evidências de que essa patente tenha 

atrasado o desenvolvimento da indústria de aeronaves nos Estados Unidos e a 

situação era tão séria que, sob a insistência da marinha americana, durante a Primeira 

Guerra Mundial, um acordo foi firmado para viabilizar licenças cruzadas entre as 

empresas. Segundo Hovenkamp (2011, p.16) esse caso evidencia que a concessão 

de patentes amplas reduz a competição permitindo aos inventores pioneiros 

excluírem tecnologias rivais. Assim, antes das disposições para licenciamento 

cruzado, os investimentos foram escassos nessa indústria uma vez que as empresas 

concorrentes receavam sofrer processos de infração. Apesar de possuírem suas 

próprias ideias de como avançar no projeto de aeronaves, os concorrentes resistiram 

ao investimento ante a possibilidade de serem bloqueados pela referida patente 

(Merges e Nelson, 1990). 



9. NULIDADES E SUBSÍDIOS SÃO IMPROVÁVEIS 

Como exposto anteriormente, altos custos relacionados a litígios desencorajam ou 

inviabilizam que empresas, principalmente PME´s, se engajem em uma disputa 

judicial. Além disso, há outro desincentivo para que patentes de má qualidade sejam 

anuladas: Heimler (2008, p. 6) formula um exemplo hipotético onde uma empresa A 

tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como 

válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz 

sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação 

de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por 

contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre 

para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a 

empresa B têm grande interesse em obter uma licença cruzada ou em criar um 

pool de patentes. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e 

aumentar a probabilidade de manter novos concorrentes fora do mercado. Nesse 

caso o interesse público fica prejudicado pois em um mercado onde há menor 

concorrência a tendência é que ocorram produtos mais caros e menos diversificados.   

O mesma lógica pode se aplicar à apresentação de subsídios para pedidos de 

patentes de concorrentes, ou seja, se um titular não apresenta subsídio para a patente 

de seu concorrente, e vice-versa, ambos saem ganhando porque preservam suas 

patentes ainda que sejam fracas e evitam a entrada de novos concorrentes. Mas a 

sociedade é prejudicada com uma redução não razoável na concorrência.. 

  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, o deferimento sumário contraria os próprios objetivos do 

acordo TRIPS (Art. 7) onde consta que a proteção de direitos deve “contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica, promoção da transferência e disseminação da 

tecnologia para vantagem mútua de produtores e usuários da tecnologia de forma a 

proporcionar bem-estar social e econômico, e contribuir para equilibrar direitos e 

obrigações”. Adicionalmente, princípios constitucionais (Art. 5o, XXIX) serão violados 

pois o sistema de patentes deve ser condicionado ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Além disso, face aos problemas 

elencados anteriormente que decorreriam do deferimento sumário, haveria restrição 

não razoável à ordem econômica no que tange à livre concorrência, contrariando-se 

assim, o Art. 170, IV, da Constituição. Segundo Barbosa (2017) o deferimento sem 



exame na ocasião das patentes pipeline resultou em uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn 4234) intentada pela Procuradoria Geral da República e 

que aguarda análise meritória do STF desde 2009. Adicionalmente, o deferimento sem 

busca e exame substantivo contraria o disposto na Lei 9.279/96 (Capítulo II Seção I e 

Capítulo III Seção III). Segundo Gama Cerqueira (2010, p.27) é inegável que a 

legislação industrial, quando bem elaborada e inteligentemente aplicada pode 

concorrer sobremaneira para o progresso industrial e comercial de um país, ao passo 

que leis antiquadas, defeituosas e incompletas, o entravam e entorpecem.  

O backlog é, de fato, um problema muito sério que precisa ser enfrentado com muito 

critério. Porém, face ao exposto, o deferimento sumário iria acarretar problemas 

ainda mais sérios que o próprio backlog, já que os efeitos econômicos e sociais 

de patentes mal-concedidas são bem piores que os efeitos de patentes 

concedidas com atraso. As alternativas de soluções para se reduzir o backlog a 

níveis razoáveis são inúmeras porém não foram objeto desse texto.  
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Encontra-se sujeita a consulta pública proposta de solução do backlog  dos pedidos 

de patentes em trâmite no INPI que se resume ao deferimento de ofício de 

praticamente todo o seu estoque. Diante do quadro grave e oneroso para o país, 

relativo à suposta incapacidade do INPI conseguir examiná-los em tempo razoável, 

não se vislumbraria outra solução. 

Antes de se aclamar maciço apoio de determinados segmentos do empresariado, urge 

a exposição de todas as alternativas possíveis para o enfrentamento do backlog, de 

modo a garantir a legitimidade da consulta em referência. 

Nesse sentido, essa proposta vem mostrar que pelo menos uma alternativa existe. 

Essa alternativa é de baixo custo, sustentável, de aplicação imediata, execução e 

resultados em curto prazo. 

O deferimento de ofício nunca foi aplicado no Brasil e, ainda que se possa teorizar a 

respeito, os resultados podem ser imprevisíveis. Efeitos que podem ser catastróficos e 

irreversíveis ou de difícil reparação. 
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Um possível e provável efeito seria a judicialização exacerbada dos direitos de 

propriedade industrial, onde a Administração Pública estaria tão somente transferindo 

o problema para o Judiciário, uma espécie de “delegação” tácita, “descentralização”. 

Como existem pouquíssimas turmas de magistrados especializados na matéria, 

estaríamos diante de duas hipóteses: ou criaríamos um backlog para essas turmas 

especializadas ou juízes não especializados seriam designados para o julgamento 

desses casos, o que poderia resultar em decisões heterogenias, divergentes. 

Consequentemente, seria bem provável o surgimento de decisões contraditórias. O 

aumento dos litígios são deletérios para a universalidade de acesso aos direitos de 

propriedade industrial devido aos gastos em longas e caras disputas judiciais, o que 

os tornaria proibitivos para micro, pequenas e médias empresas. 

O deferimento de ofício configura um disparate entre o mal e o remédio, pois que tal 

decisão poderia acarretar problemas mais sérios que o próprio atraso no exame dos 

pedidos de patente. Por evidente, geraria restrição à concorrência e à livre iniciativa, 

afetando o desenvolvimento tecnológico nacional e elevando os custos sociais, em 

função de estratégias oportunistas de mercado, como evergreening e patent trolls. 

Ainda há que se considerar a balança de pagamentos no que concerne a royalties 

remetidos ao exterior relativos a patentes indevidamente concedidas. 

continuação 
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A alternativa que se propõe é uma medida administrativa de concessão de títulos 

provisórios, que podem ser revogados por critérios de oportunidade e conveniência ou 

anulados por vício de legalidade, como a própria norma, em si, pode ser revogada ou 

anulada por força do princípio da autotutela administrativa. Dessa forma, evitaria ou 

proporcionaria formas de resolver eventuais problemas de maneira ágil e 

independente de outras instâncias ou cenários políticos. 

Adicionalmente, essa proposta aumenta o contraditório e a ampla defesa por lançar 

luz sobre matéria que antes se encontrava obscurecida por uma expectativa de direito 

em uma fila de espera de mais de 10 anos. Ao se conceder uma patente provisória, 

incentivam-se os interessados a se manifestar até o fim de sua vigência. 

Conforme documento anexado, percebe-se que a adoção dessa proposta levaria o 

Brasil a equiparar-se aos países mais eficientes do mundo no que tange ao tempo de 

exame de pedidos de patentes, afastando os efeitos deletérios do parágrafo único do 

art. 40 da LPI. Essa medida reveste-se inequivocamente de legalidade, pois que se 

baseia no CPC/2015 e seus dispositivos retratam o disposto na LPI, não excluindo o 

exame técnico de todos os pedidos com a racionalização de recursos. Uma análise 

criteriosa também vai evidenciar a sua constitucionalidade, seja por evitar a 

propriedade industrial a mais de um titular, seja por não proteger matéria já em 

domínio público. 

continuação 
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1/ A competência pode ser definida como o composto de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, 

legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. 

2/ Adstrito aos limites fixados na LPI e da LPA, e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o INPI, ao optar pela proposta 

normativa em exame, cumpre com rigor a disposição do art. 2º da Lei nº 

5.648, de 11 de dezembro de 1970, ao “executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica”. 

3/ O INPI detém o poder-dever de atuar em defesa do patrimônio nacional 

representado pelos direitos da propriedade industrial objeto de 

procedimentos administrativos submetidos à sua apreciação. 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO 

5 
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4/ Sua competência não se restringe ao simples dever de afastar os 

obstáculos para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

em matéria de propriedade intelectual, mas em criar condições reais e 

efetivas para a realização dos direitos econômicos e sociais em que se 

traduzem os direitos relativos à propriedade intelectual. 

5/ Portanto, a opção pela edição de ato normativo com a previsão da 

concessão de tutela administrativa em caráter provisório constitui 

expressão do poder discricionário em que a autarquia é investida. 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO INPI NO 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO continuação 

Fontes: 
(A) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(B) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(C) HACHEM, Daniel Wunder. A Maximização dos Direitos Fundamentais Econômicos e Sociais 

pela Via Administrativa e a Promoção do Desenvolvimento. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

6 
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6/ A patente provisória decorre da aplicação vertical do conteúdo jurídico-

constitucional (a) do direito fundamental ao serviço público adequado, (b) 

da garantia ao devido processo legal em sua acepção 

substantiva(substantive due process) e (c) do postulado da duração 

razoável do processo na efetiva tutela administrativa dos direitos relativos 

à propriedade industrial. 

7/ A medida é inspirada na tutela antecipada do CPC/1973 (arts. 273 e 

seguintes) e na disciplina da tutela de urgência do CPC/2015 em vigor 

(arts. 294 e seguintes). 

8/ Sua previsão legal tem sede no art. 45 da LPA sob o título de providência 

acauteladora adotada em caso de risco iminente. 

CONSTITUCIONALIDADE E ESCORÇO 
LEGAL DA NORMATIZAÇÃO PROPOSTA 

Fontes: 
(A) BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 
(B) BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
(C) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 
(D) OLIVEIRAS, André Luiz Pereira de. Tutela de Urgência e Efetividade no Processo 

Administrativo Antitruste Brasileiro. 
(E) SOUZA, Carlos Eduardo Silva e. Medidas de Urgência na Tutela Administrativa Ambiental. 

7 
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9/ Os requisitos para a concessão da patente provisória têm por pressuposto, 

no tocante ao risco ao resultado útil ao processo e ao perigo de dano 

iminente (periculum in mora), os prejuízos sociais decorrentes da vigência 

diferida para patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, constituindo ameaça à segurança jurídica, à 

temporariedade da proteção patentária e à liberdade de concorrência, 

versadas nos arts. 5º, caput, XXIX, e 170, IV, da CF/1988. 

10/ Quanto à plausibilidade ou verossimilhança do direito pleiteado (fumus 

boni iuris), estão previstos elementos que equilibram a homogeneidade do 

deferimento dos pedidos de patente no âmbito internacional e a soberania 

nacional pela observância dos critérios de patenteabilidade consagrados 

na LPI. 

11/ A proposta normativa ainda prevê mecanismos recursal e revocatório da 

patente provisória, acentuando o exercício do contraditório.  

Fontes: 
(A) BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional. 
(B) BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Petição Inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. 
(C) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 
(D) SIMON, Lídia Lara Araújo de Oliveira e Souza Wernersbach. A Tutela de Urgência e o 

Processo Administrativo. 

CAUTELA JURÍDICA EXPRESSA 
NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
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Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

12/ A participação do INPI no cenário público brasileiro ostenta caráter 

eminentemente inclusivo, voltado à inserção social dos cidadãos por meio 

da proteção dos direitos que decorrem da inventividade humana. Nesse 

sentido, é fundamental a afirmação de sua atuação administrativa para 

fins da concreta realização dos direitos da propriedade intelectual. 

13/ Em lugar do discurso-denúncia, distante da prática, sem soluções, 

fórmulas, interpretações ou construções de transformação do território em 

que grassa a inoperância, impõe-se a adoção de medidas efetivas que 

cumpram, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da 

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, 

entre outros. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

9 
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14/ Com amparo nas disposições de definição dos direitos econômicos e 

sociais, propõe-se ao INPI uma atuação positiva, que privilegie o 

atendimento universal e igualitário da população e o emprego 

racionalizado dos recursos públicos. Nesse sentido, é imperiosa a 

prestação direta de utilidades materiais imprescindíveis à satisfação dos 

direitos da propriedade industrial, apoiada na ideia emancipatória de 

desenvolvimento. 

15/ As ações institucionais devem ostentar o atributo da sustentabilidade, em 

cujo lastro será experimentado o progresso técnico e científico de longo 

prazo, atingindo objetivos complexos de modo racional e estratégico, e, 

simultaneamente, lidando com a escassez de recursos. 

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL continuação 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

10 
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16/ Além do baixo custo operacional, a patente provisória e o indeferimento 

liminar do pedido de patente privilegiam a qualidade do exame e são 

exequíveis em curto horizonte. 

17/ À luz da inserção internacional qualificada do INPI, as medidas promovem 

segurança jurídica e estabelecem equidade entre os estoques de patentes 

dos escritórios nacionais de propriedade industrial, especialmente dos 

integrantes do IP5 (EPO, JPO, KIPO, SIPO e USPTO). 

ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS COM 
SOLUÇÃO QUALIFICADA DE CURTO PRAZO 

Fontes: 
(A) GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da 

Silveira. O Backlog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável 
Duração do Procedimento Administrativo. 

(B) JAGUARIBE, Roberto; BRANDELLI, Otávio. Propriedade 
Intelectual – Espaços para os Países em Desenvolvimento. 

11 
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Fontes: 
(A) CGPE/INPI. Painel de Desempenho Institucional (ago/2015). 
(B) GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O Princípio Constitucional da 

Eficiência no Processo Civil. 
(C) HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending: Why Faster Isn’t 

Always Better. 
(D) LONDON ECONOMICS. Patent Backlogs and Mutual Recognition. 

18/ Ao atender o princípio constitucional da eficiência em seus aspectos de 

celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual, a 

patente provisória enfrenta a crônica demora da primeira ação dos 

exames técnicos que, segundo dados da CGPE, correspondia em 2013 à 

média de 84 meses de atraso. 

19/ A concessão provisória ainda tem natureza preparatória para a decisão 

final, contribuindo para o exame definitivo, o que a faz sobrepujar medidas 

paliativas, anacrônicas ou causadoras de desordem sistêmica. 

20/ Outrossim, a superação dos efeitos deletérios do parágrafo único do art. 40 

da LPI é acompanhada do respeito à autonomia profissional dos 

pesquisadores do INPI, que, na proposta em apreço, emitem nota técnica 

de cunho opinativo para a decisão da autoridade máxima da DIRPA. 

SUPERAÇÃO DA INÉRCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL 

12 
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Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PREMISSAS PARA O CENÁRIO CONSERVADOR 
DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA NORMATIVA 

1 LEITURA DO PEDIDO 

2 COMPREENSÃO DA MATÉRIA 

3 AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA 

4 FUNDAMENTAÇÃO DO ESCOPO NO RELATÓRIO DESCRITIVO 

5 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

6 BUSCA DE ANTERIORIDADES 

7 EXAME TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PARECER 

0,4 a 0,6 
exames técnicos/servidor/dia 

2.400 a 3.600 
exames técnicos/mês 

projeção para 

300 examinadores 

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO EXAMINADOR DE PATENTES 

1 PREENCHIMENTO DO PARECER FORMAL 
(ANEXO I DA PROPOSTA NORMATIVA) 

2 AFERIÇÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA LPI 

3 EVENTUAL  EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 
(ANEXO II DA PROPOSTA NORMATIVA) 

4 ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 
(ANEXO III DA PROPOSTA NORMATIVA) 

50 
pareceres/servidor/dia 

60.000 
pareceres /mês 

projeção para 

60 servidores 

ETAPAS DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

4 
exigências/servidor/dia 
ou notas técnicas 

24.000 
exigências/mês 
ou notas técnicas 

projeção para 

300 servidores 13 
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Restauração cf. 

Art. 87, da LPI 

Aplicação do  Art. 7º 

da Proposta Normativa 

Aplicação dos  Arts. 11 e 15 

 da Proposta Normativa 

Fontes: 
(A) PR/INPI. Apresentação – Reunião: Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) CEPIT/INPI. Dados Prestados Informalmente. 
(C) DIRPA/INPI. Relatório Executivo – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

CENÁRIO CONSERVADOR DE APLICAÇÃO 
DA PROPOSTA NORMATIVA EM 1 ANO 
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04 
PILAR FINANCEIRO 

Fontes: 
(A) Apresentação da Presidência do INPI – Backlog de Pedidos de Patentes (jul/2017). 
(B) Dados Prestados Informalmente pela CEPIT. 
(C) Relatório Executivo da DIRPA – Criação de uma Máquina de Estados para os 

Processos de Patentes do INPI (abr/2017). 

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INPI AO 
TÉRMINO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 

17.626.440,00 
DO 3º AO 6º ANO 

68.583.520,00 
DO 7º AO 10º ANO 

17.895.955,00 
DO 11º AO 15º ANO 

92.230,00 
DO 16º ANO EM DIANTE 
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72.962.055,00 
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Estimativa de 
Incremento da 
Arrecadação: 

31 milhões 
236 mil 
90 reais 



ESCLARECIMENTOS FINAIS 
O PRESENTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO 
DOS AUTORES DO TRABALHO PERANTE O INPI, COM O ÂNIMO EXCLUSIVO DE CONTRIBUIR POR 
ALÇAR O INSTITUTO À ESTATURA A QUE FAZ JUS. 



 
 

MINUTA DE NORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

RESOLUÇÃO       Nº      , DE       DE       DE 2017 

 

EMENTA:  Disciplina a concessão da patente 
provisória e o indeferimento liminar dos 
pedidos de patente, nos casos que 
especifica. 

 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – INPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso 
XI, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 

CONSIDERANDO a premência do dever de atuação direta do INPI em prol da 
realização da garantia fundamental da duração razoável do processo administrativo, prevista 
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a necessidade da maximização dos 
direitos relativos à propriedade industrial mediante atuação administrativa que alie a 
segurança jurídica à economia processual e assegure a efetiva fruição e exercício dos aludidos 
direitos; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência preceituado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, sob o enfoque da efetividade do processo no tempo, bem como o 
postulado da proporcionalidade, que qualifica o critério da adequação entre meios e fins como 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais; 

CONSIDERANDO a urgência no pronunciamento decisório nos processos de 
pedido de patente instaurados há mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e há mais 
de 8 (oito) anos para a patente de modelo de utilidade, como meio de defesa do patrimônio 
nacional, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos 
termos do art. 219, caput, da Constituição Federal, e do art. 2º, caput, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996; e 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais decorrentes da vigência diferida para 
patentes na hipótese estabelecida no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, 
constituindo ameaça à segurança jurídica, à temporariedade da proteção patentária e à 
liberdade de concorrência, versadas nos arts. 5º, caput e inciso XXIX, e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 1º Disciplinar a concessão da patente provisória como medida de tutela 
administrativa de urgência, concedida ante o preenchimento dos requisitos definidos na 
presente Resolução, pautados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Art. 2º A concessão da patente provisória constitui providência acauteladora 
preconizada no art. 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e observará 
subsidiariamente, no que couber, o regramento da tutela provisória dos arts. 294 e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 3º Somente serão abrangidos por esta Resolução os pedidos de patente que 
observarem as seguintes condições, cumulativamente: 

I – publicação ou requerimento de publicação antecipada, conforme disposto no art. 
30, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – solicitação do exame do pedido de patente, nos termos do art. 33, da Lei nº 
9.279, de 1996; 

III – pendência de deflagração de exame técnico regular do pedido de patente; 

IV – adimplemento das retribuições anuais na forma do art. 84 da Lei nº 9.279, de 
1996; 

V – existência de decisão de exame técnico de pedido de patente correspondente em 
país cujo escritório de propriedade industrial seja integrante do IP5 ou reconhecido como 
Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA) no âmbito do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); e 

VI – ausência de litígio judicial no Brasil. 

Art. 4º A aplicação dos mecanismos previstos nesta Resolução observará as 
disposições relativas ao processamento prioritário dos pedidos de patente. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 5º A patente provisória será concedida após recomendação técnica, e 
comprovado o pagamento da retribuição de que trata o art. 38, parágrafo primeiro, da Lei nº 
9.279, de 1996, expedindo-se a respectiva carta-patente provisória. 

Art. 6º A recomendação técnica de que trata o artigo precedente observará o 
preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – deferimento da patente paradigma; e 

II – identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

§ 1º Entende-se por patente paradigma o pedido de patente, que compartilha a mesma 
reivindicação de prioridade, deferido em país de que cuida o art. 3º, inciso V, desta 
Resolução. 

§ 2º Entende-se por identidade a que se refere o inciso II do caput a similitude entre 
o pedido de patente em exame e a patente paradigma, de modo que a matéria descrita não 
acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável, mesmo ante diferenças devido a 
traduções. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 
OU PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

SEÇÃO I 

DAS EXIGÊNCIAS 

Art. 7º Para a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão provisória, 
a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
exigirá, por meio de parecer formal (Anexo I), a apresentação de: 
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I – declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o pedido 
de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores devidamente qualificados nos 
termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996; 

II – documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

III – modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 
listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação de eventuais 
óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, desta Resolução, e para a 
caracterização da identidade entre o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Art. 8º Verificada a existência de litígio judicial no Brasil ou na hipótese da falta de 
apresentação da declaração a que alude o inciso I do artigo precedente, o pedido de patente 
prosseguirá o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, com a observância do processamento 
prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 9º Para cumprimento do disposto no inciso III do art. 7º desta Resolução, o 
depositante deverá submeter as reivindicações suficientemente correspondentes em 
observância ao preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 1º Entende-se por reivindicações suficientemente correspondentes aquelas em que 
a matéria pleiteada reproduz ou revela escopo mais restrito que a da patente paradigma, 
mesmo ante diferenças devido a traduções. 

§ 2º O depositante deverá instruir o processo com a apresentação dos documentos 
mencionados no inciso III do art. 7º desta Resolução, em ordem sequencial e de forma 
consolidada, sob pena do arquivamento do pedido nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 
9.279, de 1996. 

Art. 10. Caso não haja a observância do preconizado nos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 
9.279, de 1996, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados requisitará, por meio de exigência formal (Anexo II), a adequação do pedido de 
patente, no prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 34, inciso II, do mesmo diploma 
legal. 

Parágrafo único. Caso a exigência não seja respondida nem satisfatoriamente 
atendida, o pedido será arquivado nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. 

SEÇÃO II 

DA NOTA TÉCNICA  

Art. 11. A nota técnica (Anexo III) terá caráter obrigatório e não vinculante, nos 
termos do art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo único. A nota técnica terá numeração sequencial, relativa a cada processo e 
iniciada a cada ano, e deverá expor, objetiva, sintética e fundamentadamente, o entendimento 
sobre a concessão da patente provisória ou sobre o indeferimento liminar do pedido de 
patente, citando as normas legais e desta Resolução que disciplinam a matéria em exame. 

Art. 12. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º desta Resolução, 
a nota técnica recomendará a concessão da patente provisória.  

Art. 13. Na ausência de um ou mais dos requisitos para a concessão provisória, a 
nota técnica recomendará o indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 14. Para fins de concessão da patente provisória ou de indeferimento liminar do 
pedido de patente em exame, somente serão considerados os recursos, procedimentos de 
nulidade, ações judiciais ou medidas de natureza equivalente, que tenham por objeto a patente  
paradigma, se já tiverem sido decididos.  
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SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO DA PATENTE PROVISÓRIA E 
DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE PATENTE 

Art. 15. Ante a nota técnica que considere preenchidos os requisitos de que trata o 
art. 6º desta Resolução, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados concederá, precária e liminarmente, a patente provisória. 

Art. 16. Se a nota técnica apontar a falta de preenchimento dos requisitos para a 
concessão provisória, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados decidirá pelo indeferimento liminar do pedido de patente. 

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo 2º, da Lei nº 9.784, de 
1999, à falta da nota técnica opinativa que instrua o processo, o Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, uma vez instado pelo 
depositante ou por terceiros interessados, não se eximirá à concessão da patente provisória ou 
ao indeferimento liminar do pedido de patente, conforme o caso. 

Art. 18. O Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos 
Integrados poderá delegar os atos administrativos de que trata esta Seção aos Coordenadores-
Gerais de Patentes e aos chefes de Divisões de Patentes, na forma do art. 12, da Lei nº 9.784, 
de 1999. 

Art. 19. Da decisão de indeferimento liminar do pedido de patente caberá recurso, a 
ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do art. 212 a 215 da Lei nº 9.279, de 
1996. 

CAPÍTULO V 

DOS EFEITOS DA CONCESSÃO PROVISÓRIA 

Art. 20. A concessão da patente provisória observará o disposto nos arts. 38 e 39 da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 21. A concessão da patente provisória deflagrará a contagem do prazo de 
vigência de que trata o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. 

Art. 22. A concessão de patente provisória posteriormente revogada não produzirá os 
efeitos previstos no artigo precedente mesmo que sobrevenha o deferimento do pedido de 
patente em exame definitivo. 

Art. 23. Com a expedição da carta-patente provisória, o depositante fruirá dos 
direitos a que se referem os arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996, até a sua revogação 
ou até a extinção da patente, nas hipóteses preconizadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

Art. 24. O advento de decisão de exame técnico que defira o pedido de patente 
confirmará a concessão da patente provisória e os efeitos previstos nos arts. 41 e seguintes da 
Lei nº 9.279, de 1996, pelo prazo de vigência remanescente. 

Art. 25. À falta de decisão de exame técnico da patente antes do término do prazo de 
vigência de que trata o art. 21, caput, desta Resolução, a patente provisória será convalidada 
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784, de 1999, assumindo natureza definitiva e satisfativa para 
os fins da Lei nº 9.279, de 1996. 

CAPÍTULO VI 

DA REVOGAÇÃO DA PATENTE PROVISÓRIA 

Art. 26. A qualquer tempo a patente provisória poderá ser revogada de ofício ou a 
requerimento, em decisão fundamentada que considere as seguintes hipóteses: 
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I – advento de exame definitivo que indefira o pedido de patente;  

II – julgamento de recurso, procedimento de nulidade, ação judicial ou medida de 
natureza equivalente que decida pelo indeferimento do pedido de patente paradigma;  

III – discutível novidade ou inventividade da matéria concedida no país a que se 
refere o inciso precedente;  

IV – exercício abusivo ou exploração indevida dos direitos a que se refere o artigo 
precedente, ou prática de abuso do poder econômico, em manifesta contrariedade à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. 

§ 1º Em consonância com o art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para evidenciar a hipótese de 
revogação do inciso III do caput. 

§ 2º Quando verificadas as hipóteses de revogação de que tratam os incisos II a IV do 
caput, proceder-se-á ao exame técnico do pedido de patente segundo o trâmite ordinário da 
Lei nº 9.279, de 1996. 

§ 3º A análise de mérito a que se refere o parágrafo precedente seguirá o 
processamento prioritário. 

Art. 27. Com a revogação da patente provisória, o depositante responderá por 
eventual prejuízo que a efetivação da tutela administrativa de urgência causar a terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Concedida a patente provisória, o procedimento prosseguirá até decisão 
definitiva do pedido, de acordo com o trâmite ordinário da Lei nº 9.279, de 1996, e com a 
observância do processamento prioritário dos pedidos de patente. 

Art. 29. Os casos omissos ou as dúvidas relativas à execução desta Resolução serão 
resolvidos pelo Presidente do INPI. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 
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ANEXO I 
MODELO DE PARECER FORMAL 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  

2017, exige que o depositante apresente: 

1. Declaração da inexistência de litígio judicial no Brasil tendo por objeto o 

pedido de patente, firmada pelo depositante ou por seus procuradores 

devidamente qualificados nos termos do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; 

2. Documentação a que se refere o art. 34, inciso I, da Lei nº 9.279, de 1996; e 

3. Modificações do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e 

listagens de sequência, se for o caso, e do resumo, suficientes para a superação 

de eventuais óbices apontados no país a que se refere o art. 6º, inciso I, da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e para a caracterização da identidade entre 

o pedido de patente em exame e a patente paradigma. 

Face ao acima exposto, para que se dê prosseguimento ao exame do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

incisos I e II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 10 da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Técnico em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO II 
MODELO DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o objetivo de pôr em 

execução o disposto no art. 10, caput, da Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  

____________  de  2017, exige que o depositante apresente modificações das reivindicações 

suficientes para a superação da infração aos arts. 10, 18 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996: 

As reivindicações nº ___ e ___ infringem o disposto nos mencionados arts. 10, 18 e 

32, no que tange [apresentação da fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, para que se dê início ao exame técnico do pedido, o 

depositante deverá apresentar a(s) petição(ões) contendo o formulário pertinente ao 

cumprimento desta exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do 

presente parecer na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de acordo com o art. 34, 

inciso II, da Lei nº 9.279, de 1996, e com o art. 9º da Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

Publique-se a exigência ([código do despacho]). 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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ANEXO III 
MODELO DE NOTA TÉCNICA 

 
NOTA TÉCNICA Nº ___ / ______ 

 
 
Nº do Pedido: PI ________ - __ Nº de Depósito PCT: ___  _____ / _________ 

Data de Depósito: ___ / ___ / ______ 

Prioridade Unionista: ___  ____ / _____ , _____ (___ / ___ / ______) 

Depositante: ___________________ 

Inventor: ___________________ 

Título: “__________________” 

Objetivo: Verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão provisória ou o 
indeferimento liminar a que se refere a Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

 

Esta nota técnica visa a análise dos requisitos de que trata o art. 9º da 

Resolução/INPI/PR nº ___, de  ___  de  ____________  de  2017, com a finalidade de 

subsidiar a decisão do Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 

Circuitos Integrados em se conceder a patente provisória ou indeferir liminarmente o presente 

pedido de patente. 

Em consonância com a mencionada Resolução/INPI/PR nº ____ /2017, e diante do 

[não] preenchimento dos aludidos requisitos, entendo [pela concessão de patente provisória / 

pelo indeferimento liminar do presente pedido de patente] em razão [apresentação da 

fundamentação adequada ao caso]. 

Face ao acima exposto, sugiro [a concessão da patente provisória / o indeferimento 

liminar], de acordo com os arts. 15 a 17, cumulados com o art. 10, todos da 

Resolução/INPI/PR nº ____ /2017. 

 

Rio de Janeiro, ___  de  ____________  de  ______. 

 

  
  

[Nome]  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Matrícula nº _______________   
DIRPA / CGPAT __ / DIPAT __   
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Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Priscila Rohem dos Santos 

 � Agente 
� Usuário 
� Representante de órgão de classe ou associação 
� Representante de instituição governamental 
� Representante de órgãos de defesa do consumidor 
� Outros, especificar: X _Pesquisadora em Propriedade 

Industrial - INPI____________________ 

e-mail: 
priscila.rohem@inpi.gov.br 

 

Telefone: 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 
------- 
  

Não efetuar deferimento sumário. Cancelar de imediato qualquer 
tramitação de proposta de “norma” nesse sentido. 
 

 Segue em anexo. 

  
      

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Anexo ao Formulário de Comentários e Sugestões - Aviso de Consulta Pública nº 02/2017. Assunto:  Procedimento simplificado de deferimento de 

pedidos de patente  

 

Os efeitos deletérios de tal proposta de deferimento automático, sem exame técnico, ou de mérito, afetará sobremaneira a sociedade brasileira por 

onerar todo o sistema com elevado custo. A principal justificativa para que não se “termine com o backlog” numa atitude que não leve em 

consideração todos seus efeitos é o elevado custo social  advindo, tanto de processos administrativos de nulidade como de judicialização.  Tais 

efeitos (nulidades e processos judiciais) serão acarretados tanto pelas “insatisfações” quanto pelas incoerências que poderão advir da concessão de 

patentes com quadros reivindicatórios amplos demais que poderão, inclusive, se sobrepor a outros quadros reivindicatórios de patentes já concedidas 

pelo INPI. Quem pagará os custos elevados de tantos processos? O povo, sociedade não informada sobre esta propriedade, sociedade não 

consciente de seus impactos. 

 

Uma entrevista dada pelo Presidente do INPI e pelo Ministro Marcos Pereira1 diz: 

 

A aprovação rápida de patentes beneficia a sociedade? 

Não – “A sociedade terá de provar que o conhecimento não pode estar em domínio privado” 

 

 

                                                 
1 http://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/08/aprovacao-rapida-de-patentes-beneficia-sociedade.html 
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Essas “insatisfações” acontecerão por parte de muitos dos requerentes, que não ficarão satisfeitos com a concessão da patentes fracas – pois, o que 

se está propondo é a concessão do primeiro quadro depositado – quando se sabe que notoriamente são quadros amplos demais e não “burilados”, 

adequados à legislação nacional  e que podem ser alterados até a data do “pedido de exame” – mediante pagamento de taxa. Por outro lado, que 

requerente fará tal solicitação num ambiente de incertezas gerado por uma “Norma” que não foi amplamente discutida com a casa, não foi submetido 

a consultas internas e cujo processo não foi suficientemente transparente terá intenção de solicitar um exame técnico por vias normais? O ambiente 

de “insegurança jurídica” instaurado ficará caótico. 

 

Outra pergunta que cabe é: que diferença no tratamento interno (bases de dados, estatísticas) se dará a essas patentes fracas concedidas “de oficio” 

pelo atual presidente deste órgão, conforme depositadas? Qualquer estudo estatístico ou qualitativo deverá levar isso em consideração. 

Procedimento “temporário”, porém com efeitos duradouros... pelo menos por 15 anos (no caso de modelo de utilidade) e por 20 anos (no caso de 

patentes de invenção), ou mais caso caiam no Art. 40 da atual lei 9279/96. 

 

O fato de excluir da norma os pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos não parece lógico. Há outras indústrias relacionadas à 

biotecnologia, como a agroindústria, por exemplo, em que a concessão indevida poderá colidir com outras normas – por exemplo a legislação de 

“acesso ao patrimônio genético”. Nada se menciona e, ao que parece nada se pensou em relação a essas interrelações entre normas. 

 

Não foi informado ao corpo técnico do INPI qualquer discussão no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual(GIPI), nem qualquer 

outro estudo foi solicitado para embasar os argumentos da “Norma” hora proposta. 

 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇ OS 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Quanto ao item V, do Art. 2º me parece que serão casos que inundarão a Justiça. 

 

A carta Magna (constituição Federal de 1988), ainda vigente no País consagra, entre as propriedades referidas como garantias fundamentais: a 

propriedade autoral, a propriedade de inventos e de marcas e patentes e a propriedade bem de família. 

 

Para finalizar, destaco texto a seguir:  

 

“ No inciso XXIX do art. 5o , o objetivo do legislador constituinte é a Propriedade Industrial, ou seja, os direitos do 

inventor, ou do autor de criações com resultados econômicos e aplicabilidades industriais. Nada mais justo é assegurar ao 

inventor e autor de criações industriais privilégio exclusivo de exploração econômica e industrial sobre seus inventos e 

progressos à técnica, no decorrer de determinado lapso de tempo. É uma recompensa para incentivar o espírito 

inventivo , visando ao bem do progresso industrial , ao desenvolvimento tecnológico científico e econômico  do país, 

fomentando a pesquisa  e os esforços voltados para o aperfeiçoamento tecnológic o” (Basso, M, 2008 - pág 40 

Revista de Informação Legislativa). 

(...) 

“Portanto, os direitos exclusivos de propriedade industrial não podem deixar de estar condicionados à mesma 

relativização da propriedade “em geral”, outrora absoluto, que a reconduz ao “interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País” , a que se destinam servir. Nesse sentido, esses direitos exclusivos serão 
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conferidos na medida em que houver interesse coleti vo na sua concessão – que devem prevalecer sobre o interesse 

individual do proprietário – e são expressamente apresentados como privilégios temporários.” 

(...) 

“(...) ocorre com o inciso XXIX, sobre propriedade industrial, (...) “expressamente” vinculada à função de promover o 

desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico do país.” 

 

 

 

Segue o texto conforme proposto em consulta pública: 

Dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente.  

Art. 1º Esta [NORMA] dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente.  

Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos pedidos 
relativos a produtos e processos farmacêuticos.  

Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI quando 
atendidas as seguintes condições:  

I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até a data da publicação da 
[NORMA];  

II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação antecipada até trinta dias da data de publicação desta [NORMA];  
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III – Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da data de publicação desta [NORMA];  

IV – Pagamento das retribuições anuais em dia;  

V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996.  

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo de noventa dias para a publicação de seu 
deferimento.  

Art. 4º O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo do art. 3º desta norma ou em data anterior à publicação de 
admissão será excluído do procedimento simplificado. Parágrafo único. O pedido de patente será excluído do procedimento simplificado por 
solicitação do próprio requerente no prazo do art. 3º.  

Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou notificado na sua entrada na fase nacional.  

Art. 6º A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições dos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996.  

Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expedirá normas para disciplinar o procedimento simplificado de deferimento de pedido de 
patente. Art. 8º. Esta [NORMA] entra em vigor na data de sua publicação. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: PROGENÉRICOS – Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Genéricos 
 

  Agente 

 Usuário 
  X  Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
   

e-mail: progenericos@progenericos.org.br  

Telefone: (11) 3897-9755 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1º 
Parágrafo único 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO:  
Parágrafo único. O procedimento simplificado não se aplica aos 
requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos 
pedidos relativos a produtos e processos químicos e farmacêuticos, 
insumos farmacêuticos ativos (IFAs), ainda que classificados em outras 
áreas científicas, sempre e quando puderem ser correlacionados ou 
puderem gerar direitos exclusivos na área da saúde, incluindo, mas 
não se limitando a biotecnologia, nanotecnologia, processos químicos 
para a saúde e produtos para a saúde, química orgânica. 

Excluir do Procedimento Simplificado os pedidos de 
patentes que não estejam classificados como 
medicamentos, mas que tenham íntima correlação com a 
área de saúde e com o setor farmacêutico e 
farmoquímico.  

Artigo 2º  
  

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DOS INCISOS E INSERÇÃO DE PARÁGRAFO 
ÚNICO: 
Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI 
quando atendidas as seguintes condições: 

Necessidade de estipular data compatível com os riscos 
da incidência do artigo 40, parágrafo único, da LPI, bem 
como restringir as publicações para não inviabilizar as 
providências, análises e fornecimento de subsídios pelas 
empresas. 
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I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento 
de entrada na fase nacional realizado até 31/12/2007; 
II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação 
antecipada até 01/01/2007; 
III - Requerimento de exame do pedido de patente até 01/01/2007; 
IV – Pagamento das retribuições anuais em dia; 
V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos 
do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996. 
Parágrafo único. A notificação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado na RPI será publicada por lotes de, no 
máximo, 300 (trezentos) pedidos de patentes por setor a cada 
semana. 

  
 Artigo 3º 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO CAPUT: 
Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 
procedimento simplificado inicia-se o prazo de cento e oitenta dias 
para a publicação de seu deferimento. 

Entendemos ser 180 dias tempo adequado para 
publicação de admissão do pedido de patente para que 
haja tempo hábil entre a notificação, a triagem de 
documento e elaboração e submissão de subsídio 
técnico. 

Artigo 4º 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO: 
Parágrafo único - O pedido de patente será excluído do procedimento 
simplificado por solicitação do próprio requerente ou por terceiros no 
prazo do Art. 3. 
 

Sugerimos 180 dias para que terceiros também possam 
solicitar a exclusão do procedimento simplificado, não 
somente o solicitante. Isso porque, em muitos casos, não 
haverá tempo suficiente para se fazer um subsídio 
fundamentado com todos os argumentos técnicos 
necessários ao entendimento da validade do pedido de 
patente. 
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Artigo 5º 

SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE PARÁGRAFOS: 
§1º. A vigência das patentes concedidas pelo procedimento 
simplificado será de 20 anos contados da data do depósito. 
§2º. Não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 40, da Lei 
9.279/96, não sendo admitidas emendas voluntárias nem emendas da 
fase internacional. 

Como não haverá exame de mérito por motivo de força 
maior, será uma exceção ao parágrafo único do artigo 40 
da LPI. As emendas não devem ser admitidas para se 
evitar que essa fase se torne um contencioso que 
desvirtue o objetivo da norma. 

Artigo 6º  

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPUT: 
Art. 6o A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições 
dos arts. 10 e 18 da Lei no 9.279, de 1996 e indicará que a patente foi 
por meio do procedimento simplificado 
 

É importante constar qual foi o procedimento a que foi 
submetida a patente, inclusive para instruir eventual 
ação judicial de nulidade. 

Artigo 7º 

 
 SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPUT: 
Art. 7º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expedirá normas 
regulamentadoras, precedidas de Consulta Pública, para disciplinar o 
procedimento simplificado. 
 

As normas para disciplinar o procedimento precisam 
estar adequadas às necessidades dos setores 
impactados. 
A expedição das normas pelo INPI deve ser condicionada 
a uma nova Consulta Pública. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
 

  Agente 
X   Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X Outros, especificar: Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) 

e-mail: 
ett@pucrs.br 

 

Telefone: 
(051) 3320-3907 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 

Os comentários ao lado se referem à proposta em sua integralidade, 
por isso não está sendo apontado nenhum artigo em específico neste 
item. 

COMENTÁRIOS GERAIS: 
O procedimento simplificado de deferimento de 

pedido de patente proposto pelo INPI, pretende 

equiparar as patentes de invenção e modelos de 

utilidade aos desenhos industriais, que por sua 

natureza, são registros meramente declaratórios, ao 

passo que, não é realizado nenhum exame de mérito1 

com relação a viabilidade e atendimento de critérios 

para sua concessão2. Desta forma, o Brasil, e o INPI 

em especial, estará corroborando para a prática de 

abusos de ordem econômica, na medida em que serão 

concedidas patentes sem qualquer análise com relação 

                                                 
1
 Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente 

concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. (Lei nº 9279/96) 
2 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

aos critérios que devem pautar os direitos exclusivos 

dos requentes, em especial: novidade e atividade 

inventiva.  

 Ao verificarmos os direitos que são conferidos 

ao titular a partir da concessão de uma patente, 

segundo a LPI[1], verificamos a fragilidade desta 

proposta, uma vez que toda a liberdade de exploração 

de tecnologias estará comprometida, assim como 

ocorre com os Desenhos Industriais, que em sua 

maioria, não conferem segurança jurídica aos seus 

titulares na medida que podem, mesmo após seu 

registro, ter sua concessão anulada, até 5 (cinco) anos 

contados de sua concessão. 

A constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

XXIX[2] garante aos autores de inventos industriais o 

direito ao privilégio temporário de sua utilização. Ao 

conceder patentes automaticamente, o Estado estará 

privilegiando indiscriminadamente requerentes que não 

necessariamente são os criadores ou autores de ditos 

inventos industriais, já que não haverá análise com 

relação a novidade e atividade inventiva de tais 

processos, permitindo que estes titulares impeçam a 

exploração do objeto de suas patentes, sem que haja, 

de fato, a comprovação de sua   legitimidade para tal 

ato.  Esta situação ocorre frequentemente com os 

                                                 
[1] Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279/96 - Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, 
colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: 
        I - produto objeto de patente; 
        II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
        § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 

 
[2]

 - Artigo 5º, inciso XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

(Constituição Federal) 
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registros de desenhos Industriais, em que, a agilidade 

de concessão beneficia os titulares que usam o 

certificado, de natureza meramente declaratória, para 

intimidar e excluir concorrentes do mercado, muitas 

vezes ilegitimamente. 

Não obstante, a concessão automática de 

patentes fere o princípio da isonomia, uma vez que, o 

tratamento dado aos titulares será desigual. O longo 

tempo de tramitação dos pedidos de patente no Brasil 

vem impedindo os titulares de exercerem plenamente 

seus direitos de exclusividade. Na medida em que 

forem concedidas de forma declaratória e automática, 

aqueles que estão aguardando serão preteridos frente 

aos novos pedidos, que, podem inclusive, ser 

concedidos infringindo os direitos de anterioridade dos 

pedidos mais antigos. 

Além disto, o procedimento simplificado de 

deferimento de pedido de patente proposto pelo INPI 

irá inflar o sistema judiciário com os inúmeros 

processos de nulidade que serão gerados a partir das 

patentes indevidamente concedidas. Além do judiciário, 

haverá sobrecarga do setor de recursos administrativos 

do próprio INPI, uma vez que as patentes que forem 

concedidas de forma indevida, serão questionadas por 

terceiros prejudicados, gerando inúmeros processos de 

nulidade. Desta forma, ameniza-se o backlog inicial, 

mas, cria-se um novo, relacionado à segunda instancia 

de recursos administrativos. 

Assim, deve-se ponderar até que ponto, de fato, 

esta proposta irá beneficiar o atual sistema de 

patentes, ou se, na verdade, apenas estará 

transferindo o problema para outras instancias tanto 

administrativas do próprio INPI, quanto do judiciário; 

Nos parece que soluções alternativas, como, a 

admissão de exames realizados em outros países possa 
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ser mais assertiva, ao passo que não fere os requisitos 

indispensáveis e a própria natureza do sistema de 

patentes brasileiro. 

 

 

 2º e 3º 
  

 Art. 2º A admissão do pedido de patente no procedimento simplificado 

será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI quando 

atendidas as seguintes condições: I – Protocolo do depósito do pedido 

de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até 

a data da publicação da [NORMA]; II – Pedidos publicados ou com 

requerimento de publicação antecipada até trinta dias da data de 

publicação desta [NORMA]; III - Requerimento de exame do pedido de 

patente até trinta dias da data de publicação desta [NORMA]; IV – 

Pagamento das retribuições anuais em dia; V – Não houver publicação 

de parecer de exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.279, de 

1996. Art. 3º Da publicação de admissão do pedido de patente no 

procedimento simplificado inicia-se o prazo de cento e oitenta dias para 

a publicação de seu deferimento. 

 COMENTÁRIO:   
A redação do Artigo 2º enseja muitas dúvidas, 

com relação a sua aplicabilidade, quando refere-se à 

admissão dos pedidos de patente no procedimento 

simplificado não deixa claro se as condições estipuladas 

são alternativas ou cumulativas, o que faz uma incrível 

diferença com relação às patentes que serão ou não 

admitidas. 

Ainda que os artigos 2º e 3º da proposta do INPI 

prevejam a admissão de subsídios técnicos aos pedidos 

admitidos pela normativa, e sua exclusão caso sejam 

apresentados tais recursos, irá se criar um ônus 

adicional e insegurança jurídica aos usuários do 

sistema. Ademais, o prazo de apresentação do subsídio 

deveria ser de 180 (cento e oitenta) dias contados da 

publicação de admissão do pedido, diferenciando assim 

o prazo que tem o requerente de solicitar a exclusão de 

seu pedido desta forma simplificada de exame. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
REDE GAÚCHA DE PROPRIEDADE INTELELCTUAL - RGPI 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
  X   Outros, especificar: ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 

e-mail:RGPI@UFRGS.BR  

Telefone:51.33084230 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
  

Entendemos que a valorização e a promoção de melhorias no INPI são 

condições necessárias a serem tomadas concomitante à adoção das medidas 

excepcionais que ataquem o problema do Backlog das análises dos pedidos 

de patente. 

Concordamos que o acúmulo de pedidos de patentes no INPI chegou a uma 

proporção insustentável frente à capacidade de exame e resposta da 

Autarquia. Por outro lado, entendemos que, tal como colocado em consulta 

e caso adotado isoladamente, o procedimento simplificado de deferimento 

de pedidos de patente não endereçará a real causa do problema que é a 

falta de condições para que o INPI realize suas atribuições. 

Sem a adoção prévia de importantes medidas tais como: (i) o 

descontingenciamento de recursos e a ampliação do orçamento do INPI, (ii) 
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a reestruturação do plano de carreira dos servidores e (iii) a contratação de 

mais técnicos, de pouco valerá o deferimento sumário de pedidos de 

patente. Isso tudo, sem falar nos potenciais problemas que podem ser 

gerados com a adoção do procedimento proposto na consulta pública nº 

02/2017, tais como a insegurança jurídica relacionda a concessão das 

Patentes. 

 Por sua vez, acreditamos que esta petição possa ser útil para demonstrar 

que o interesse na valorização do INPI e a negativa à adoção de medidas 

paliativas de forma isolada é compartilhado por diversos segmentos da 

sociedade. 

Importante ressaltar alguns pontos: 

1. A própria Lei da Propriedade Industrial já define em seu Art. 239 que:  

Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações 

no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, 

podendo esta: 

        I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso 

público; 

        II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação 

do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e 

        III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão 

aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI. 

        Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo 
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correrão por conta de recursos próprios do INPI. 

2. Sabidamente o INPI tem sido um órgão superavitário financeiramente. Se 

as taxas pagas pelos usuários dos serviços do INPI fossem aplicadas e 

investidas no próprio INPI, certamente o Instituto estaria em melhores 

condições. 

3. O INPI tem servidores de carreira e dirigentes competentes, merecedores 

de todo o respeito e apoio. Melhorias podem e devem acontecer, mas, para 

tanto, é imprescindível dar a eles condições para que coloquem em prática 

soluções definitivas e sustentáveis no longo prazo. 

4. Antes da adoção de medidas tais como a proposta na Consulta Pública 

02/2017, deve ser realizado um detalhado estudo sobre sua implementação 

e seus efeitos, sob o risco de gerar ainda mais problemas de ordem jurídica, 

administrativa, financeira e social.   

5. Melhorias no INPI precisam e devem ser implementadas prontamente. 

Inclusive, mas não só, para dar conta do Backlog. 

6. O "backlog" é uma decorrência e não a causa do problema. 

7. Por fim, caso a concessão automática das patentes ocorra, teremos que 

pagar todas as taxas de emissão das cartas patentes, e em seguida anuidades 

bem mais caras, praticamente ao mesmo tempo. Com isso é provável que 

haja falta de recursos para este fim, devido à situação orçamentária das ICTs. 

Há ainda uma proposta de aumento em 63% de todas as taxas do INPI, 

visando recuperar uma defasagem dos últimos anos, agravando ainda mais 

esta situação. 
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome empresa: Robert Bosch 
Nome responsável pelo envio dos comentários: Leandro Mandu – 
Chefe de Inovação e Patentes 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: leandro.mandu@br.bosch.com  

Telefone: (19) 2103-3592 / (19) 99950-8072 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

n.a. n.a. 

A Robert Bosch reconhece que o acúmulo de pedidos de 
patente aguardando avaliação no INPI atingiu uma proporção 
insustentável e vem dificultando a operação das empresas na 
área de Propriedade Industrial, impactando diretamente no 
desenvolvimento tecnológico do país.  
Cabe destacar que é notável e louvável o esforço do INPI em 
conjunto com o MDIC nos últimos anos na tentativa de 
reduzir este acúmulo de pedidos, mas devido à proporção 
deste, apenas uma ação de grande magnitude/impacto 
poderia resolver a questão do acúmulo de pedidos.  
Nesta direção, a Robert Bosch apoia a medida proposta nesta 
consulta, entendendo não ser a solução ideal, mas uma das 
melhores e mais eficientes na atual conjuntura econômica do 
país. 
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Porém, para tal medida não incorrer em impactos negativos 
na indústria nacional, deve-se atentar aos pontos levantados 
abaixo. 
Ademais, é de suma importância que tal medida para 
eliminação do backlog seja acompanhada das outras medidas 
sugeridas pelo INPI para evitar novo acumulo, como revisão 
de processos, modernização da infraestrutura tecnológica e 
de gestão de RH, melhorar plano de carreira e também 
contratação de novos examinadores. 

Art 5º  

Art. 5º O pedido de patente será deferido tal como publicado ou 
notificado na sua entrada na fase nacional, incluindo emendas 
voluntárias que tenham sido apresentadas antes do 
requerimento de exame técnico do pedido de patente 

Não está claro que emendas apresentadas durante a fase 
internacional do PCT, ou até mesmo, emendas voluntárias 
apresentadas antes do requerimento de exame, possam ser 
aceitas. Sugere-se a inclusão neste artigo de que serão 
consideradas as emendas voluntárias eventualmente 
apresentadas antes do requerimento do exame. 

Novo (inclusão) 

A carta-patente será expedida com a ressalva de que esta foi 
deferida sem avaliação dos critérios definidos no Art 8º da Lei nº 
9.279, de 1996 e, portanto, o titular da carta-patente não poderá 
gozar dos direitos do Art 42º desta mesma Lei. 

É essencial que este item seja incluso na medida para evitar 
que as patentes não válidas (que não atendam aos critérios 
de patenteabilidade do Art 8º da LPI) sejam utilizadas contra 
terceiros em litígios/processos judiciais. Com este item, 
também será evitado uma possível “transferência” do 
acúmulo de pedidos à justiça comum, pois caso contrário, 
provavelmente, as empresas ao receberem notificações 
judiciais baseadas em pedidos não válidos, entrarão na justiça 
para o cancelamento de tais patentes. Além disso, o INPI 
poderá também ser acionado em tais processos de 
cancelamento, acarretando em possíveis novos acúmulos. 

Novo (inclusão) 
O titular ou qualquer terceiro poderá solicitar exame de mérito 
das patentes concedidas conforme esta norma através de 
protocolo específico junto ao INPI. 

As empresas que desejarem entrar em litígio/processos 
judiciais utilizando patentes concedidas dentro do processo 
proposto pela medida, poderão solicitar junto ao INPI um 
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exame de mérito de tais patentes. Com isso, a empresa 
evitará que o possível infrator alegue a não validade da 
patente. 
Além disso, terceiros com interesse na tecnologia patenteada 
também poderão solicitar exame de mérito da patente 
concedida pelo exame simplificado. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome: Examinadores de Patentes do INPI:  Agente

 Usuário

 Representante de órgão de classe ou associação

 Representante de instituição governamental

 Representante de órgãos de defesa do 
consumidor

 Outros, especificar: _Pesquisadores em PI____

ALESSANDRA ALVES DA COSTA
AMANDA MANGEON VIEIRA FERREIRA
ERIKA TARRE BORGES ANTONELLI
GIANY OLIVEIRA DE MELO
JULIANA MANASFI FIGUEREDO
LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA
NATHALIA PEREIRA CAVALEIRO
NATHALY NUNES UCHOA
ROSANA BERNARDO DA SILVA
VANIA LUCIA F. LINHARES DA SILVA
ADRIANA BRIGANTE DEORSOLA 
TATIANA CARESTIATO DA SILVA
LUIZ EDUARDO KAERCHER 
JOÃO MARCELO ROCHA FONTOURA 
SANDRO GUIMARÃES VIVEIROS ROSA 
ALINE MARA BARBOSA PIRES 
MARCO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR 
CIBELE CRISTINA OSAWA 
DÁRCIO GOMES PEREIRA
RICARDO SCHMITZ ONGARATTO 
EDILSON GRÜNHEIDT BORGES
JOSÉ RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
VITOR BRAIT CARMONA 
RODRIGO DANIELI
SANDRA REGINA GOMES FRAGA
RONNEY ADRIANO RIBEIRO
PATRICIA CARVALHO DOS REIS

 
RAFAEL RIBEIRO BRANDÃO 
RENATA FITTIPALDI PESSÔA 
MARIANA MOURA SAMPAIO DE ARRUDA 
CLARICE MARIA BUARQUE DE MACEDO 
MÁRCIA TIE KAWAMURA
MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ 
MARIA HERCILIA PAIM FORTES 
AI REN TAN
PAULA SALLES DE OLIVEIRA MARTINS 
CARMEN LÚCIA NOVIS CARDOSO 
ANICET OKINGA
THAYSE CRISTINA PEREIRA BERTUCCI 
MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 
PAULA CANDIDA FONSECA 
NELCY DA SILVA GONÇALVES 
AIRTON JOSÉ DE LUNA
EDGAR JOSE GARCIA NETO SEGUNDO 
IAN NASCIMENTO VIEIRA 
MICHELE DE MORAES SEDREZ 
CLÁUDIO PICANÇO MAGALHÃES 
ANDRE LUIZ JEOVANIO DA SILVA 
LUCIANA PORTAL DA SILVA 
HELIO SANTA ROSA COSTA 
JOÃO GILBERTO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA 
JOSÉ MAURO BERNARDO MERQUITA 
ADRIANA MACHADO FRÓES 
CRISTIANE FONSECA HÜBNER 

E-mail: examinadores.inpi@gmail.com

Telefone: 3037-3684
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Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado excepcional e temporário

de deferimento de pedidos de patente
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Artigo da 
Minuta Proposta de Alteração Justificativa

[NORMA] LEI  Nº _____, DE _____ DE _____ 
DE 2017.

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas 
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou 
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Da ilegalidade da norma

1. Anexamos  formulário  com  comentários  e  sugestões  preparadas  pelos 
Pesquisadores em Propriedade Industrial abaixo assinados, relativos à minuta 
“Proposta  de  norma  para  dispor  sobre  o  procedimento  simplificado  de 
deferimento de pedidos de patente.” em resposta à Consulta Pública INPI nº 
02/2017. 

2. Cumpre informar que as modificações propostas configuram apenas sugestões 
ao documento per se, e não representam, de forma alguma, concordância com a 
ação  por  ele  proposto.  Neste  sentido,  gostaríamos  de  destacar  que 
consideramos que o procedimento de deferimento de pedidos de patente, sem 
exame  técnico,  infringe  diretamente  o  disposto  nos  Artigos  35  e  36  da  LPI, 
podendo desrespeitar ainda as disposições dos Artigos 6º, 8º, 10, 18, 22, 24, 25 
e 32 da mesma Lei. Além disso, ressalta-se, que segundo o Artigo 46, é nula a 
patente concedida contrariando as disposições da LPI. 

3. Primeiramente, é de grande importância destacar que os examinadores deste 
Instituto  estão  sensíveis  ao  impacto  que  o  backlog de  pedidos  de  patente 
provoca  em  todos  os  envolvidos:  depositantes,  potenciais  concorrentes, 
potenciais  investidores,  e  sociedade  como  um  todo. Neste  sentido, 
despendemos toda nossa força de trabalho para combatê-lo e para evitar que 
este número aumente ainda mais. 

4. Cabe ressaltar que a dificuldade da Instituição em examinar em tempo célere os 
pedidos de patentes depositados,  esbarra em obstáculos e entraves que não 
estão restritos  ou fogem à competência  do diminuto  corpo de examinadores 
frente ao acúmulo de exames de pedidos não iniciados ou não decididos. 

5. Entretanto,  os  examinadores  deste  Instituto  não  podem  concordar  que 
problemas, que fogem do caráter técnico do nosso trabalho, possam provocar a 
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tomada de medidas extremas para uma concessão mais rápida de patentes, 
sem  que  contudo,  tais  medidas  sejam  acompanhadas  de  um  aumento  de 
eficiência e da qualidade das patentes concedidas em nosso País.

6. Deste modo, consideramos que nosso papel primordial é atender à demanda da 
sociedade  em  termos  de  análise  e  concessão  de  patentes,  sem,  contudo, 
descuidarmos de um exame criterioso dos requisitos de patenteabilidade. 

Dispõe sobre o procedimento simplificado de 
deferimento de pedidos de patente.
Acresce à Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,  
que  regula  direitos  e  obrigações  relativos  à  
propriedade  industrial,  e  dá  outras 
providências.

Práticas não previstas na LPI não podem ser aplicadas com normas hierarquicamente 
menores  (portarias,  instruções normativas,  resoluções,  ofícios  ou  mesmo,  decretos), 
pois são meramente executórias.

 Art. 1º Art.  1º  Esta  [NORMA] LEI dispõe  sobre  o 
procedimento  simplificado excepcional  e 
temporário de  deferimento  de  pedidos  de 
patente  com  depósito  até  [mês]  de  2014  e  
ainda pendentes de decisão. 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 (cf. Art. 33 
da  LPI)  e  ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos 
contabilizados fora desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog 
já tão significativo. 

Do backlog

1. Na  justificativa  da  proposta,  especificamente  com  relação  ao  montante  do 
backlog, são fornecidos números que carecem de informações de como foram 
levantados ou calculados. Não está claro no documento se o montante levantado 
foi calculado com base nos pedidos que não sofreram a primeira ação (primeiro 
exame) ou a decisão final. Informações para a contabilização do backlog como, 
por exemplo, acesso a todos os dados, números e estatísticas do backlog seriam 
de grande valia para que a participação dos interessados ocorresse de maneira 
democrática  e  de forma equânime.  A  falta  de amplo  acesso às  informações 
administrativas gera ainda importante grau de desigualdade na capacidade de 
argumentação e contribuição dos servidores da Instituição.

2. Não há consenso acerca da definição do conceito de backlog. Para uns, refere-
se  a  todos  os  requerimentos  não  examinados;  para  outros,  a  todos  os 
requerimentos pendentes e, para alguns, ao “excesso” de requerimentos além 
da  capacidade  de  processamento  do  escritório.  No  nosso  entendimento, 
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considerando  a data de agosto de 2017 (prazo final  da  Consulta  Pública),  o 
backlog se refere aos pedidos de patentes depositados até agosto de 2014 e 
ainda  pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos 
contabilizados fora desta premissa como, por exemplo, pedidos em sigilo ou que 
não solicitaram o exame técnico,  estará superestimando de forma indevida o 
backlog. Isto porque tais pedidos, não podem ser classificados como backlog.

3.  Deve ser lembrado ainda que o backlog tem origens múltiplas que nem sempre 
estão  relacionadas  à  ineficiência  da  Instituição,  dentre  as  quais  podem  ser 
citadas  o  aumento  do  número de  pedidos  de patentes,  a  complexidade  das 
tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes, conflito de competências 
governamentais, sobreposição de legislações estranhas à LPI e até mesmo os 
atrasos  causados  pelo  próprio  depositante  ou  por  terceiros,  por  exemplo, 
subsídios ao exame do pedido de patente pouco fundamentados e às constantes 
alterações voluntárias nos quadros reivindicatórios.

4. Soma-se a este cenário o fato de que em uma parte representativa do backlog 
encontram-se pedidos pendentes que podem estar aguardando ação do próprio 
depositante como, por exemplo, um pedido de exame que pode perdurar por até 
36 meses ou uma resposta às ações do examinador (3 meses); pedidos com 
problemas  de  imagens  que  impossibilitam  o  exame;  e  aqueles  pedidos  que 
aguardam a anuência da ANVISA. 

5. Ressalta-se que em diversas áreas tecnológicas há inúmeros pedidos ainda hoje 
em exame nas Divisões que também não foram decididos em outros escritórios 
de referência.  De fato, até mesmo os escritórios de referência representados por 
países  com  índices  de  desenvolvimento  muito  superiores  aos  do  Brasil 
enfrentam desafios semelhantes de combate ao  backlog,  indicando que esse 
problema não é exclusivo do escritório brasileiro.

6. É sustentado que a concessão rápida de um pedido de patente é crucial para a 
segurança do sistema. Nossa experiência tem mostrado que em uma proporção 
significativa dos pedidos, ações que obviamente, acelerariam o exame do pedido 
como, por exemplo, cumprimento de exigências legais, apresentação voluntária 
antes no início  do exame técnico  de quadros  reivindicatórios  já  adaptados à 
legislação vigente e que estejam de acordo das alterações permitidas não são 
praticadas pelos depositantes. Por este motivo, não é adequada a inclusão de 
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tais números para cálculo do atraso do Instituto em sua decisão final.
7. Logo,  antes  de  medidas  drásticas  como  a  ora  proposta,  estudos  bem 

fundamentados  devem  ser  realizados  para  a  revisão  do  cálculo  do  nosso 
backlog e, então, amplamente divulgados.

Parágrafo 
Único 
(Art. 1º)
 

Parágrafo único. O procedimento  simplificado 
excepcional  e  temporário não  se  aplica  aos 
requerimentos  de  certificado  de  adição,  aos 
pedidos  divididos,  aos  pedidos  relativos  a 
produtos  e  processos  farmacêuticos  não 
anuídos  pela  ANVISA  e  pedidos  que  não 
atendam a Lei 13.123/2015.

A  concessão  de  patentes  deve  atender  a  LPI,  assim  como  observar  as  regras 
internacionais  tal  como, o Acordo TRIPS, e Leis nacionais que apresentem interface 
com a LPI. 

Dos impactos gerados pela ação proposta na minuta

1. Um  problema  observado  em  relação  ao  conteúdo  da  minuta,  refere-se à 
exclusão  de uma área tecnológica na aplicação da referida norma. Se a real 
intenção é acabar com o  backlog,  não há motivo que justifique os pedidos da 
área  farmacêutica,  que  se  encontram  com  14  anos1 de  atraso  na  análise, 
estarem excluídos do procedimento simplificado de deferimento. A concessão de 
patentes deve atender à LPI, assim como observar as regras internacionais, tal 
como o Acordo TRIPS, sob pena de o Brasil, como membro da OMC e fundador 
do acordo estar sujeito a painéis multilaterais. Importante pontuar também que a 
exclusão da área farmacêutica desta proposta de norma não exclui patentes de 
moléculas  químicas,  de  processos  químicos,  de  biotecnologia,  de 
nanotecnologia,  de sequências  genéticas,  de biotecnologia e de outras áreas 
correlatas, conforme pontuado pela ABIFINA em sua manifestação em relação a 
esta proposta2.

2. Cabe ainda destacar que devido ao acúmulo de pedidos e problemas diversos 
no trâmite administrativo, a prática proposta na minuta em questão, criará ainda 
um ambiente de proteção composto de pedidos que, embora possuam matéria 
do  mesmo  campo  tecnológico  e  com  mesmo  ano  de  depósito,  terão  sido 
submetidos  ou  não  ao  exame  técnico  antes  da  concessão  do  privilégio. 
Acreditamos que tal situação de desigualdade de tratamento gerará uma grave e 

1 Conforme apresentação da Presidência do INPI em 07 de agosto na CNI.
2 Manifestação da ABIFINA sobre a proposta de concessão de patentes “por decreto” 
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onerosa insegurança da real  situação de proteção das áreas tecnológicas no 
País. É importante lembrar que a concessão de patentes, sem que seu mérito 
fosse analisado, já foi ação tomada no passado, mas que além de ter produzido 
direitos excepcionais, quase 20 anos depois ainda é alvo de discussões judiciais 
inclusive, com questionamentos da sua constitucionalidade.

3. Visto que a proposta de ação de solução para o backlog, estabelece que pedidos 
protocolados  ou  com  requerimento  de  entrada  na  fase  nacional,  com  prazo 
mínimo de 30 dias anteriores a data de publicação da norma, estarão aptos a 
participarem  do  procedimento  simplificado,  pode  haver  uma  corrida  para  o 
depósito de pedidos amplos sem fundamentação querendo pegar “carona” no 
“deferimento de ofício”. 

4. A colocação em prática do conteúdo da minuta ora questionada enfrentaria ainda 
outros  entraves  administrativos  e  de  infraestrutura.  Podemos  listar,  como 
exemplo,  problemas relacionados com a digitalização dos pedidos,  a falta  de 
mão de obra para a expedição do imenso número de cartas-patente, atraso na 
admissibilidade  de  pedidos  internacionais,  problemas  relacionados  com  a 
apresentação  da  listagem  de  sequências  biológicas  em formato  eletrônico  e 
autorização do acesso aos recursos genéticos. 

5. Em única  oportunidade  de diálogo  com a Presidência  do INPI  a  respeito  de 
soluções  para  o  combate  ao  backlog,  nos  foi  categoricamente  afirmado  que 
medidas como a admissão de novos examinadores, ganho de produtividade, os 
serviços de busca e exame técnico ad hoc e a validação de patentes concedidas 
no  exterior  (Alternativas  para  agilizar  exame  de  pedidos  de  patentes)3 
mostrariam-se  ineficazes  e  não  factíveis.  Neste  contexto,  em  resposta  à 
solicitação de propostas para a solução do backlog, realizada em reunião interna 
em 07/07/2017 pela Administração,  alguns examinadores consideraram que o 
“deferimento de ofício”  seria  posição adequada a ser tomada.  Contudo,  cabe 
ressaltar que esta ação só foi considerada por alguns examinadores do INPI, por 
terem sido, conforme os dados apresentados, levados a acreditar que esta seria 
a solução mais eficaz. 

6. No entanto, diferente do apresentado na minuta, na hipótese da implementação 
do  “deferimento  de  ofício”,  acreditamos  que  tal  ação  só  poderia  ter  caráter 

3 Apresentação do Presidente do INPI em reunião com servidores sobre backlog de patentes, 07/07/2017.
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excepcional e temporário para diminuir o impacto causado à sociedade.
7. Ademais, o “deferimento de ofício”,  deveria ainda se iniciar como um “projeto 

piloto” em que pedidos de patente aptos seriam aqueles que já incidem (ou estão 
em vias de incidir) no Artigo 40 da LPI.

8. O  INPI  já  tem alguns  programas  de  aceleração  de  exame  tais  como:  PPH, 
Patentes  Verdes,  Prioritários  da  saúde,  Prioritários  Micro  Empresa,  dentre 
outros,  contudo,  a procura por tais  programas tem se mostrado insignificante 
frente ao backlog das áreas envolvidas. Neste sentido, tendo em vista que outros 
meios  de  aceleração  da  concessão  de  pedidos  não  têm  sido  utilizados  em 
números  significativos  pelos  que  fazem  jus  ao  direito,  questiona-se  a  real 
necessidade  de  que  uma  medida  tão  drástica  seja  tomada  sem  um  estudo 
técnico de análise de risco. 

Da contratação de Pesquisadores e ganho de produtividade para o combate ao 
backlog

9. Embora a Administração tenha apresentado o “deferimento de ofício”  como a 
solução  mais  eficaz  e  a  menos  prejudicial  ao  sistema  (vide  Justificativa  da 
Proposta),  precisamos destacar  que  projetos  já  implantados  vêm alcançando 
resultados consideráveis no ganho da produtividade (aumento de decisões) e 
vêm promovendo avanços em áreas específicas para a redução do atraso na 
concessão de patentes. 

10. A dedicação do corpo funcional e algumas medidas internas que ainda estão em 
andamento, destaque para o programa de teletrabalho onde 57 examinadores 
aumentaram em média em 30% a sua produção, visam aumentar o número de 
decisões por ano por examinador em 57% em relação à 2015, segundo projeção 
da própria Diretoria de Patentes. 

11. Além  disto,  ao  contrário  do  que  vem  sendo  afirmado,  consideramos  que  o 
aumento do corpo funcional  de  examinadores  traz resultados efetivos.  Como 
exemplo disto, podemos citar o que tem sido observado em algumas divisões de 
patentes do Instituto. Por força da alteração do fluxo de pedidos entre a ANVISA 



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

e o INPI, algumas divisões tiveram que compartilhar seus pedidos de patentes 
com as divisões  impactadas por  esta alteração.  Esta distribuição de pedidos 
proporcionou  mais  examinadores  analisando  pedidos  de  tais  áreas 
compartilhadas,  levando  à aceleração  do  exame  e  retirando  estas  áreas 
tecnológicas  do  atraso  de  mais  de  10  anos  na  concessão  da  patente  e 
diminuindo a aplicação do Paragrafo único  do Art. 40 da LPI. Logo, o aumento 
no número de examinadores representa sim parte da resolução do backlog.

12. É  importante  destacar  também que  o  processo  de  formação  integral  de  um 
pesquisador é longo (duração de 3 anos) e a curva inicial  de aprendizado do 
exame de patentes pode chegar há 15 meses (Norma de Execução DIRPA No 
03 de 1026).  Isto quer  dizer  que alguns examinadores  recém-contratados só 
estarão com sua força total de trabalho 18 meses após sua nomeação. Dos 138 
pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  (Edital  INPI  nº.  01,  de  22  de 
setembro 2014), apenas os primeiros convocados (67 pesquisadores) estão com 
produção máxima. Os demais que foram convocados posteriormente ainda estão 
em processo de aprendizagem. Sendo assim, os ganhos de produtividade fruto 
da  contratação  dos  pesquisadores  nomeados  no  último  concurso  ainda  não 
atingiu o máximo esperado. 

13. Em  relação  à  primeira  ação  técnica,  ou  seja,  retirada  da  fila  de  pedidos 
aguardando exame, tem sido observado um ganho de produtividade progressivo. 
Entre 2015 e 2016, foi observado um aumento de 23% no número de primeiros 
exames realizados. Já no primeiro semestre deste ano, o número de primeiras 
ações superou a meta estabelecida para todo 2016.  Isto significa que com a 
contratação  de  novos  Pesquisadores  e  com  o  projeto  piloto  de  teletrabalho, 
espera-se que o INPI neste ano dobre, ou atinja resultados superiores a isso, na 
sua capacidade de combate ao  backlog em relação à meta estabelecida para 
todo ano de 2016. Neste sentido, estas duas ações  têm se  mostrado eficazes 
para redução do backlog. 

14. No  entanto,  ressalta-se  que  a  continuidade  destas  contratações  deve  ser 
fundamentada em estudos de Recursos Humanos que levem em consideração 
ritos de aposentaria e evasões do serviço público, de forma a evitar a possível 
ociosidade alegada na justificativa da minuta.
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15. Considerando ainda que a prestação de um serviço de qualidade é o que os 
atores envolvidos no sistema patentário esperam, não podemos concordar com 
justificativa de  que a contração de novos servidores geraria “ociosidade”. Hoje, 
trabalhamos com sobrecarga de trabalho  dos examinadores. O exame de um 
pedido, independentemente de sua complexidade, deve ser realizado em poucas 
horas. Obviamente, este cenário pode levar ao comprometimento da realização 
de um exame criterioso e com a qualidade devida pelo INPI.  Neste sentido, a 
contratação de novos Pesquisadores, além de impulsionar de forma legítima o 
combate  ao  backlog poderá  ainda  em  momento  oportuno,  ser  revertida  em 
ganho de qualidade (aumento de horas de exame/por pedido). Logo, o que de 
fato poderia ocorrer seria um melhor aproveitamento da excelência técnica do 
Instituto com ganhos de eficiência, mas não ociosidade.  

16. Adicionalmente, consideramos que melhorias na infraestrutura de Tecnologia da 
Informação, saneamento administrativo dos pedidos, acesso a ferramentas de 
busca e a documentos não patentários, ambiência, adaptação do espaço físico 
individual tornando-o mais adequado ao trabalho intelectual em vez do uso de 
baias,  transparência  das  ações  administrativas,  flexibilização  controle  de 
frequência e expansão do home-office, são exemplos de ações que podem ser 
implementadas para melhor aproveitamento do potencial de trabalho e efetivo 
avanço no combate ao backlog. 

17. Tendo em vista, os avanços obtidos nos últimos anos e as perspectivas de uma 
resposta  mais  rápida  à  sociedade  sem  a  geração  de  um  ambiente  de 
insegurança,  consideramos que a prejudicial  ação de “deferimento de ofício”, 
principalmente, nos moldes sugeridos, não deve ser considerada.

Art. 2º 
 

Art.  2º A admissão do pedido de patente no 
procedimento  simplificado excepcional  e 
temporário será  notificada  na  Revista  de 
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas 
as seguintes condições: 

 Para clareza do texto

Inciso I
 

I - Protocolo do depósito do pedido de patente 
ou  do  requerimento  de  entrada  na  fase 
nacional realizado até a data da publicação da 

O backlog se refere a pedidos de patentes com depósito até agosto de 2014 e ainda 
pendentes  de  decisão.  Portanto,  qualquer  montante  de  pedidos  contabilizados  fora 
desta premissa estará superestimando de forma indevida, o backlog já tão significativo. 
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[NORMA]; 

Inciso II
 

II – Pedidos publicados  ou com requerimento 
de  publicação  antecipada  até  trinta  dias  da 
data de publicação desta [NORMA]; 

Para clareza do texto

Inciso III
III -  Requerimento  de  exame  do  pedido  de 
patente até  trinta dias da data de publicação 
desta [NORMA] LEI; 

Para clareza do texto

Art. 3º

Art. 3º Da publicação de admissão do pedido 
de  patente  no  procedimento  simplificado 
excepcional e temporário inicia-se o prazo de 
noventa  dias  para  a  publicação  de  seu 
deferimento. 

Para clareza do texto

Art. 5º Art. 5º O pedido de patente será deferido, sem 
exame  técnico,  somente  pelo  Presidente  do 
INPI tal como publicado ou notificado na sua 
entrada na fase nacional. 

De acordo com o Art. 35 da LPI e o Art 96 (I) da Portaria Nº 11 de 27/01/2017 é de 
competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame técnico dos 
pedidos de patentes nacionais e internacionais. Desta forma, atos impostos por esta Lei 
devem ser praticados pela autoridade máxima do INPI.

Da importância do exame técnico de pedidos de patentes

1. O exame técnico prévio à concessão de um pedido de patente tem por função 
primordial  a verificação do atendimento da matéria  pleiteada aos requisitos e 
condições  de  patenteabilidade.  Para  isso,  torna-se  necessário  que  o 
Pesquisador  realize  o  exame  do  pedido  de  patente  com  base  na  Lei  da 
Propriedade  Industrial,  nas  Diretrizes  de  exame  do  INPI  e  nas  Instruções 
Normativas.

2. É de competência do examinador proceder a busca de anterioridade e o exame 
técnico dos pedidos de patentes nacionais e internacionais. Destaca-se aqui a 
natureza  técnica  e  especializada  do  exame  de  um  pedido  de  patente  e  a 
responsabilidade técnica assumida pelo examinador  no desempenho de suas 
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funções para a concessão de direitos de propriedade industrial, como determina 
o Art. 90 (II) da Lei 11.355/2006. 

3. O exame técnico se faz necessário para que o direito concedido esteja dentro 
dos limites do que foi revelado e que, de fato, represente uma contribuição para 
o  avanço  tecnológico.  Caso  contrário,  serão  concedidos  direitos  excludentes 
ilegítimos que irão além da real contribuição revelada, ou que podem incidir, sem 
qualquer mérito, em direitos de terceiros, ou direitos sobre matéria em domínio 
público, ou ainda, direitos que podem paralisar avanços futuros.

4. De  acordo  com  nossa  experiência,  observa-se  que  os  pedidos  tal  como 
depositados,  em  geral,  solicitam  proteção  para  matéria  mais  ampla  que  a 
invenção de fato. Há casos de pedidos com matéria insuficientemente descrita 
(infringe o Artigo 24 da LPI), que impossibilitam sua reprodução e com múltiplas 
invenções que não compartilham do mesmo conceito inventivo (infringe o Artigo 
22 da LPI); com falta de novidade (infringe os Artigos 8º e 11 da LPI), com falta 
de atividade inventiva (infringe os Artigos 8º e 13 da LPI); e, ainda, há casos que 
o quadro reivindicatório não está de acordo com o Artigo 25 da LPI, e, com as 
Diretrizes e Instruções Normativas. 

5. De forma mais preocupante, os pedidos podem ainda incluir reivindicações de 
matérias que não são consideradas invenção (infringe o Artigo 10 da LPI) e/ou 
não são patenteáveis (infringe o Artigo 18 da LPI), 

6. Os pedidos tal como depositados muitas vezes não atendem a Lei 13.123/2015 
(Acesso  aos  recursos  genéticos) ou  incidem  em outras  proibições  legais  tal 
como, a Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 

7. Desta forma, medidas extremas como a em questão, assim como qualquer outra 
que  pressione  o  examinador  a  comprometer  sua  análise  criteriosa  de  cada 
pedido,  pode  resultar  em um número  infinito  de  concessões  de patentes  de 
mérito duvidoso. Tais patentes amplas e/ou vazias de mérito irão mais prejudicar 
do que estimular a inovação, criando incertezas e litígios.  

8. Por estas e outras razões, o exame técnico se faz extremamente necessário.
Art. 6º Art.  6º  A  carta-patente  será  expedida  com 

ressalvas  das  proibições desde  que 
respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, 
de 1996, bem como os arts. 5º e 6º da Lei nº  

A concessão de matéria que incide nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, bem 
como nos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.105, de 2005 é vedada por Leis atualmente em vigor 
no País. A simples ressalva na carta patente conforme proposto no texto atual,  não 
exclui a possibilidade de concessão de matéria vedada por Lei.
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11.105, de 2005. dos arts. 10 e 18 da Lei nº  
9.279, de 1996.

Art. 7º

Art.  7º  O  Instituto  Nacional  da  Propriedade 
Industrial  expedirá  normas  para  disciplinar  o 
procedimento  simplificado excepcional  e 
temporário de  deferimento  de  pedido  de 
patente  em trinta dias da data de    publicação   
desta Lei.

 Para clareza da execução desta Lei.

Art. 8º Art. 8º. Esta  [NORMA] LEI entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Práticas não previstas na Lei 9.279/1996 (LPI) não podem ser aplicadas com normas 
hierarquicamente  menores  (portarias,  instruções  normativas,  resoluções,  ofícios  ou 
mesmo, decretos), pois são meramente executórias.

Do prazo da Consulta Pública Do prazo da Consulta Pública

1. Uma Consulta Pública está dentro do direito de participação dos interessados 
em  assuntos  e  temas  de  alta  relevância  quando  destinados  a  um  ou  mais 
setores envolvidos, conforme dispõe o Art. 31 da Lei 9.784/1999, já combinado 
com o seu § 1º.  O INPI publicou a Consulta Pública INPI nº 02 de 2017, com 
data de 27 de julho de 2017, para tratar de uma questão altamente complexa 
para a Instituição,  buscando resolver  o problema do atraso nos  exames dos 
pedidos de patentes depositados no INPI.

2. Ocorre que o INPI publicou a referida Consulta Pública no Diário Oficial da União 
e no site do Instituto com prazo até o dia 21 de agosto de 2017, totalizando 
apenas 26 dias para discussão e debate sobre este tema de alta relevância, 
oferecendo  somente  um  link para  preenchimento  de  formulário  e  envio  de 
sugestões. Consideramos que este exíguo prazo dificulta a participação efetiva 
de todos interessados. No processo de uma Consulta Pública é importante que 
sejam fornecidas todas facilidades para que ocorra um maior número possível de 
manifestações. Acreditamos que em um processo de Consulta Pública legítimo 
qualquer obstáculo a participação dos interessados deve ser evitado, sob pena 
da futura norma ser contestada por não ter sido debatida satisfatoriamente pelos 
interessados. 

3. A concessão de pedidos de patente é um assunto de altíssima relevância dada 
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as proporções e rumos que esta decisão pode tomar, no que tange os aspectos 
econômicos  e  sociais  do  País.  Dado  o prazo  exíguo  para  a  manifestação, 
conclui-se que o prazo oferecido realmente foi apenas para envio de sugestões 
para uma decisão já tomada pela Administração do INPI, visto que não foram 
observadas as propostas que estão sendo discutidas  no momento dentro  do 
INPI. Com o prazo somente até dia 21 de agosto, não consideramos que a ação 
apresentada pela Presidência permita a efetiva participação dos interessados, 
prejudicando o processo democrático. 

Conclusão

Considerações finais

1. Ainda  que  as  ações  alternativas  apontadas  ao  “deferimento  de  ofício”  só 
apresentem resultados em médio ou longo prazo, consideramos fortemente que 
estas  medidas  devem  ser  tomadas  antes desta  resolução  excepcional  de 
“deferimento  de  ofício”.  Embora  tais  medidas  possam  não  trazer  efeitos 
imediatos,  elas  levarão  a  resultados  contínuos  e  legalmente  respaldados, 
impedindo o prejudicial aumento da judicialização do processo de concessão de 
patentes, que acarreta elevado custo financeiro, desmerecimento Institucional e 
acima de tudo, prejuízo à sociedade. 

2. Por fim, acreditamos que este Instituto deve sim, fornecer um processo ágil de 
análise  dos  pedidos  aqui  depositados,  mas  que  a  qualidade  das  patentes 
concedidas por este Instituto tenha maior peso como ferramenta de fundamental 
importância para o desenvolvimento econômico do nosso País.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  

mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões
Nome:
Ronney Adriano Ribeiro

 Agente

 Usuário

 Representante de órgão de classe ou associação

 Representante de instituição governamental

 Representante de órgãos de defesa do consumidor
X  Outros, especificar: _Examinador de Patentes.

E-mail:
ronney@inpi.gov.br
Telefone:
(21) 98631-2079

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado

de deferimento de pedidos de patente
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa

 1º ao 8º

         Esta proposta, se realizada por meio de norma inferior a uma lei 
ordinária,  será ilegal. Se realizada por meio de lei ordinária,  será 
inconstitucional, uma vez que a mesma não promoverá o interesse 
social e desenvolvimento tecnológico do país (art. 5º XXIX da CF). 
Também afetará a ordem econômica e a livre iniciativa (art. 170 da 
CF). Caberá o questionamento do Ato Administrativo quanto à 
legalidade ou da constitucionalidade frente a Constituição.  

 Qualquer norma que não seja uma lei será ilegal frente a 
lei 9.279/96

 
   

 
 

 Proposta alternativa para a solução do BackLog por meio da análise 
dos pedidos PCTs apresentada abaixo.  
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta  .  backlog  @inpi.gov.br  .  

PROPOSTA PARA REDUÇÃO DO BACKLOG
 

 

O presente projeto tem como objetivo apresentar uma solução viável para o Backlog de patentes no INPI e oferecer uma alternativa à 
intenção do governo federal de promover o deferimento direto e indiscriminado dos pedidos à espera de exame. 

            

            Conforme esta apresentação,  somente  os pedidos  de patente  depositados via PCT e que tenham tido uma decisão (deferimento  ou 
indeferimento) no escritório de patentes europeu (EPO) estarão elegíveis aos ritos aqui apresentados.

 

            A intenção é criar um rito sumaríssimo de exame onde os pedidos PCT poderão sofrer deferimentos ou indeferimentos conforme a 
decisão tomada no Escritório Europeu de patentes. 

 

            Atualmente tanto as buscas por anterioridades quanto os exames europeus já servem de subsídio ao exame de patente realizado pelos 
examinadores no Brasil, ainda que de forma tímida para alguns. 

 

            Tendo em vista que o Escritório Europeu é considerado de excelência nos exames de patentes e que, uma vez formado por um bloco de 
países, não atende a interesses específicos, o mesmo torna-se a melhor escolha para a finalidade deste projeto. 

 

            Este projeto se mostra extremamente viável uma vez que apresenta um longo alcance na redução do backlog ao considerarmos que a 
maioria dos pedidos a espera de análise no INPI é internacional e que foi depositado via PCT (cerca de 60 %). 

mailto:consulta.backlog@inpi.gov.br
mailto:consulta.backlog@inpi.gov.br
mailto:consulta.backlog@inpi.gov.br
mailto:consulta.backlog@inpi.gov.br
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            Ademais, a proposta advinda do governo federal, por meio do MIDC, não atende às expectativas da sociedade brasileira e nem do INPI e 
de seus pesquisadores, visto que no deferimento sem qualquer análise de mérito da patente grandes injustiças sociais ocorrerão, o judiciário será 
sobrecarregado de disputas entre  requerentes,  gerando incomensuráveis  custos, prejudicando diretamente o pequeno inventor.  Haverá ainda 
discussão  sobre  a  inconstitucionalidade  do  feito,  onde  várias  ações  de  inconstitucionalidade  poderão  ser  propostas,  o  que  paralisará 
definitivamente o INPI e o setor econômico brasileiro.

 

            O que inicialmente pode ser visto como uma forma de duplicar ou até mesmo triplicar a arrecadação do INPI neste ou no próximo ano, 
por meio do deferimento direto dos pedidos, com a finalidade de tapar o rombo orçamentário da união, poderá gerar reflexos imprevisíveis nos 
anos seguintes. 

 

Cabe ressaltar que a proposta aqui apresentada, acerca da análise dos pedidos depositados via PCT, também será capaz de trazer um 
enorme aumento na arrecadação do INPI. 

 

 

 

Definição do projeto PCT
 

Deferimento conforme o EP-B1 (Rito Sumaríssimo)
 

Caso haja pedidos depositados via PCT a serem analisados no INPI que já tenham sido examinados e deferidos pelo Escritório Europeu 
de Patentes, poderá ser promovido o DEFERIMENTO dos mesmos pelo INPI, nas mesmas condições em que foram deferidos na Europa. 
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Para acelerar o exame o INPI deverá publicar uma exigência (com base no art.34) exigindo que os requerentes adequem os pedidos nos 
moldes da patente concedida no Escritório Europeu (documento EP-B1), pois apresentará além do quadro deferido uma tabela demonstrando as 
modificações entre o quadro depositado e o deferido, e também conforme as INs 30, 31 e 32 do INPI no prazo de 90 dias.        

 

            Após a manifestação  a  essa exigência,  o  parecer  técnico  deverá ser  simplificado e  o examinador  terá  apenas  que responder  a  um 
questionário, como já é feito com relação aos arts. 10, 18, 23 e 32, com possíveis justificativas. Para justificar o deferimento o examinador deverá 
apenas escrever, por meio de cláusula tipo, “deferido, conforme determinação da resolução ou medida provisória (ou lei) nº xx/2017” e, após, 
carregar a patente EP-B1, nos moldes que já se carrega o arquivo PDF de uma anterioridade. 

 

            A resolução ou medida provisória (ou lei) deverá deixar claro que a patente será concedida mediante prévia existência do exame europeu, 
onde o mesmo pedido foi deferido. 

 

            É importante notar que desta forma nenhum pedido será deferido sem uma análise de mérito e o examinador terá a segurança jurídica para 
tomar as decisões que lhe couber. 

 

            Neste caso, o deferimento será direto e rápido. O examinador deverá apenas que averiguar se o requerente atendeu às exigências exaradas, 
sem qualquer exame de mérito do pedido. O exame, nestas condições, poderá ser realizado em tempo que não exceda 30 minutos. 

 

            O requerente que não se manifestar ao comunicado (exigências 6.1) terá seu pedido arquivado, nos moldes do que já ocorre atualmente. 

 

            Caso o requerente não queira aderir às exigências, ele deverá responder ao comunicado com tal decisão e terá seu pedido analisado nos 
modus operandi atuais do INPI (rito ordinário).

 

            O INPI deverá elencar algumas áreas ditas “sensíveis” onde o deferimento conforme o EP-B1 não ocorrerá (exemplo fármacos), devido 
às suas políticas públicas. Estes pedidos seguirão o rito ordinário de exame. 
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            Se possível, o INPI deverá fazer acordo com a EPO, notificando-lhes sobre esta decisão e promovendo intercâmbio de examinadores, 
como forma de treinamento e adequação da rotina do INPI àquela da Europa, para o exame dos pedidos que não sofrerão o rito sumaríssimo. 

 

            Esta medida, se adotada pelo INPI, não seria inédita. Países, como a Inglaterra, já “aproveita” exames realizados em outros países, sem, 
contudo, perder sua soberania. Logo, o procedimento ora proposto não ofende a soberania do Brasil e não é capaz de causar os danos que a 
proposta aventada pelo governo, de deferimento total e irrestrito de todos os pedidos, causará à nação. 

 

            

            

Caso de indeferimento dos pedidos na Europa.   
            

            O indeferimento do pedido na Europa deverá ser o definitivo. 

 

            Neste caso, o INPI deverá publicar comunicado uma exigência (com base no art.34) exigindo que os titulares dos pedidos peticionem a 
manifestação sobre o indeferimento no prazo de 90 dias, tendo como base o exame europeu, com apresentação de cópia do exame e da decisão os 
requerentes.

 

            Os requerentes que não apresentarem manifestação no prazo estipulado terão seus pedidos arquivados. 

 

            Aos  que  se  manifestarem  no  prazo,  terão  o  exame  realizado  pelo  INPI,  podendo  o  examinador,  em único  exame,  seguir  com o 
indeferimento ou, caso a manifestação expresse algum direito do requerente, reverter a decisão do escritório europeu. No caso do examinador 
manter a decisão de indeferimento, caberá recurso. 
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            É importante ressaltar que o requerente, em nenhuma hipótese, terá seu direito cerceado e, ao seu turno, o INPI será capaz de decidir tais 
pedidos em único exame e de forma célere, uma vez que bastará que o examinador leia os documentos e tome a decisão. 

 

            Assim, estará garantido o direito a ampla defesa e contraditório do depositante, o que evitará ações judiciais ou o possível questionamento 
de inconstitucionalidade da medida adotada pelo INPI. 

 

 

Pedidos de patentes não PCT
 

            Aos demais pedidos, nacionais ou internacionais, que não tenham sido depositados via PCT aplicar-se-á o rito ordinário de exame. 

 

 

 

            Conclusão
 

A intenção desta medida, como um todo, é que cada examinador não leve, em média, mais do que uma hora para analisar um pedido 
depositado via PCT e que já tenha tido uma decisão definitiva na Europa. 

 

            O INPI poderá, com este projeto, em pouco tempo reduzir o backlog de pedidos de patentes depositados via PCT e deslocar um maior 
quantitativo de mão de obra para a análise dos pedidos não PCTs e daqueles determinados como “sensíveis” (exemplo fármacos). 

 

            Esta medida irá garantir que o exame seja realizado por um examinador.
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            O examinador será capaz de realizar um número muito maior de exames por dia.

 

            A soberania nacional será respeitada.

 

            Todas as decisões dos pedidos serão ancoradas em um exame de mérito. 

 

            As decisões de mérito dos pedidos de patentes não serão transferidas para o judiciário.  

 

            A imagem do Brasil será preservada.  

 

 

 

 

 

Ronney A. Ribeiro

Domenica Loss Mattedi 
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Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Silvânia Marilene de Lima Koller 
 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
  X  Outros, especificar: _Pesquisador em PI - INPI____________ 

e-mail: silvania.koller@inpi.gov.br  

Telefone: 21 987388696 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 Art. 2º 

Art. 2° A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI 
quando atendidas as seguintes condições: 
I - Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de 
entrada na fase nacional realizado até a data da publicação da 
[NORMA]; em data anterior a <mês de publicação da Norma> de 2007. 

 Pedidos depositados que estão sob sigilo (18 meses após 
o depósito) e que ainda não entraram com a petição de 
requerimento de exame (dentro do prazo de 36 meses 
que a requerente dispõe), não podem ser considerados 
backlog, já que ainda não estão na fila aguardando 
exame técnico. Dessa forma, o montante de pedidos que 
fazem parte do passivo deve ser revisto e 
adequadamente quantificado. Para fins de cumprimento 
da Lei 9.279/1996 (LPI) vigente, sugiro que o 
procedimento poderia seja adotado apenas para os 
pedidos de patente que se encontram incidindo no Art. 
40 da LPI que versa sobre a vigência das patentes, assim 
enunciado: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 
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15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo 
único: O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) 
anos para a patente de invenção e de 7 (sete) anos para a 
patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar 
impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por 
pendência judicial comprovada ou por motivo de força 
maior. Seguindo a Lei, apenas pedidos depositados antes 
de 2007 comporiam essa demanda que acarreta 
extensão do prazo de proteção. Sugiro que somente para 
essa fração do montante total de pedidos, poderia ser 
aberta a possibilidade de deferimento sumário. Tal 
medida já seria suficiente para avançar muito, já que 
muitas divisões que se encontram examinando pedidos 
mais recentes poderiam ser redirecionadas 
temporariamente para ajudar as que estão mais 
atrasadas.  Cabe ressaltar o grande esforço atual dos 
servidores do Instituto para cumprir as metas 
estabelecidas, refletido no continuado aumento de 
decisões/ano. Assim, a aplicação dessa norma, que tem 
impacto tão agressivo e consequências completamente 
desconhecidas para a sociedade, iria contra todas as 
ações que já vêm sendo tomadas para sanar o problema 
do atraso. Somado a isso, temos as propostas 
apresentadas ao longo do prazo concedido para 
discussão do backlog, que resultaram em muitas 
sugestões consistentes, com a perspectiva de ajudar 
bastante o almejado aumento de decisões/examinador, 
sem abrir mão do exame técnico, protegido por lei. 
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Também é consenso entre os examinadores que é 
preciso investir na recomposição do quadro de pessoal, 
apesar do último concurso ter trazido quase 150 novos 
examinadores, já foi levantado que esse número ainda 
não é suficiente nem para dar conta da demanda 
corrente de pedidos.  

Art. 1º 
  

 Art. 1º Esta [NORMA] dispõe sobre o procedimento simplificado 
excepcional e temporário de deferimento de pedidos de patente.  

 Da forma como a norma está colocada parece que o 
procedimento poderá ser adotado permanentemente, 
sendo recorrente como prática do Instituto. Sugiro que 
seja denominado como um procedimento excepcional e 
temporário, conforme proposta apresentada aos 
servidores, visando sanar o problema dos pedidos 
acumulados. Outro ponto extremamente relevante é a 
questão dos pedidos que se acumulam ano a ano. Sem a 
ampliação do quadro de servidores, de nada valerá a 
adoção desta medida transitória, já que um novo backlog 
continuará a ser produzido causando prejuízo ao país e 
contrariando o princípio da eficiência que o Instituto 
deve cumprir.  

  Art. 6º 
 Art. 6° A carta-patente será expedida com ressalvas das proibições 
dos arts. 10 e 18 da Lei n° 9.279, de 1996 e com a indicação de que a 
patente foi concedida sem exame de mérito. 

 Na carta patente deverá constar que a patente foi 
concedida sem realização de exame técnico.  

 Art. 2º 
  

 Art. 2° A admissão do pedido de patente no procedimento 
simplificado excepcional e temporário será notificada na Revista de 
Propriedade Industrial - RPI quando atendidas as seguintes condições: 

 Para que fique clara a natureza da norma. O mesmo 
devendo ser adotado em todos os outros parágrafos 
onde lê-se “simplificado”, que seja mudado para 
excepcional e temporário. 
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. 
 

  Agente 
X Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: viviane.kunisawa@syngenta.com 
 

 

Telefone: +55 11 5643-6751 
 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta 

 
Proposta de Alteração 

 
Justificativa 

 

Artito 5º 
  

Incluir um parágrafo único determinando que: “Depositantes poderão 
alterar o quadro reivindicatório após a publicação da decisão de 
deferimento e antes da expedição da carta patente, baseado nas 
reivindicações concedidas pelos escritórios de patentes localizados na 
Europa ou nos Estados Unidos da América com a devida observância 
das diferenças de matéria não-patenteável”. 
 
 

Frequentemente durante o exame, documentos de 
anterioridade são identificados que não eram conhecidos 
do depositante e requerem emendas às reivindicações 
para assegurar sua validade. A proposta visa assegurar 
que os depositante possam emendar as reivindicações 
adaptando-as àquelas concedidas sob a Conveção 
Européia de Patentes ou pelo USPTO (com a devida 
observância das diferenças em matéria não-patenteável) 
sem onerar o examinador e o backlog existente e 
evitando discussões desnecessárias de (in)validade. 
Possibilitar esta alteração do quadro durante o período 
proposto possibilita que isto occora em nível de 
coordenadoria, para que examinadores não precisem ser 
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alocados para este exame. 
 

Novo Artigo 
  

Incluir novo artigo determinando que: “Antes de dar início a uma ação 
de infração, o INPI deverá examinar a patente concedida sob o âmbito 
deste procedimento simplificado, exceto se as reivindicações forem 
idênticas àquelas já concedidas pelos escritórios de patentes 
localizados na Europa ou nos Estados Unidos da America.  
 

Não deve ser possível dar início a uma ação judicial por 
infração de uma patente concedida sob o exame 
simplificado, baseado em reivindicações que não tenham 
sido objeto de um exame substantivo quanto aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial, evitando-se o risco de “patent trolling”. 
 

 Artigo 8º 
  

Alteração para: “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

O procedimento simplificado proposto contraria as 
regras gerais estabelecidas pela Lei 9.279/96, que define 
o procedimento de exame e concessão regulares de 
patentes. Assim, somente outra lei federal, ou medida 
provisória, poderia criar um procedimento paralelo, 
ainda que temporário. 
 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,  
por intermédio de seu procurador  
Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual 

  Agente 
  Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: mail@kasznarleonardos.com   

Telefone: (21) 2113-1919 – Gustavo Barbosa 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
  

 

 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ou simplesmente Ericsson, uma empresa sueca 

com fortes laços com o Brasil, atuando diretamente no país desde o ano de 1900 

quando instalou aqui a sua primeira central telefônica e tendo, por muitos anos, 

direcionado recursos substanciais à Pesquisa e Desenvolvimento locais, a ponto de 

inaugurar um Centro de Pesquisa em Indaiatuba, em 2001, tem se preocupado 

muito com os atrasos extremos no processamento de pedidos de patente pelo INPI.  

 

A Ericsson, investe pesadamente em P & D em todo o mundo e o produto desta 

pesquisa é um dos seus ativos mais importantes.  Assim sendo, a Ericsson precisa 

de patentes fortes que sobrevivam a ataques de terceiros e permitam fazer valer de 

uma forma eficaz os direitos de propriedade intelectual  que protegem suas 

invenções.  

 

A proteção por meio de patentes é essencial para motivar o investimento em 

mailto:mail@kasznarleonardos.com
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P & D.  Em uma indústria como a eletrônica, com altas taxas de inovação e, 

consequentemente, altas taxas de obsolescência, os pedidos de patente devem ser 

prontamente processados sob pena do produto que a patente protegeria já estar 

desatualizado quando a patente for concedida.  Lamentavelmente, pedidos de 

patente no campo da eletrônica são os aqueles com os maiores atrasos no Brasil e 

isso afeta a Ericsson de forma muito desfavorável.  

 

Por essa razão, em princípio, a Ericsson veria com muito bons olhos qualquer 

medida para acelerar o processamento de pedidos de patentes.  No entanto, apesar 

de notar com muita satisfação que o governo brasileiro não só está consciente do 

problema do backlog, mas, também, está  propondo uma solução concreta para 

solucioná-lo, a Ericsson vê a proposta, tal como formulada, como perigosa para a 

saúde do sistema de Propriedade Industrial brasileiro, por diferentes razões:  

 

1.  A proposta, por si só, não resolverá o problema  

Na justificativa da proposta, o presidente do INPI declara que a força de trabalho 

atualmente encarregada de examinar os pedidos de patentes está bem abaixo do 

número necessário para assegurar o processamento tempestivo dos pedidos.  

Portanto, qualquer medida que não considere um aumento no número de 

examinadores é apenas uma solução de curto prazo e, a longo prazo, o problema 

retornará.  

 

2.  O Brasil precisa de patentes de qualidade  

A importância de um forte sistema de patentes para qualquer país é inegável.  As 

patentes protegem o investimento em P & D e asseguram o retorno financeiro 

necessário que permitirá que o esforço de inovação de qualquer empresa prossiga.  

No entanto, um sistema de patentes forte só pode resultar de patentes fortes.  

 

Uma patente de alta qualidade é menos vulnerável a ataques de concorrentes e, ao 

mesmo tempo, um escopo de proteção bem definido, abrangendo apenas os 

aspectos da invenção que são realmente novos e inventivos, torna muito mais fácil 
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fazer valer os direitos do titular da patente.  

É bem sabido que tanto o INPI quanto o Poder Judiciário brasileiro estão 

atualmente sobrecarregados.  Conceder um número extremamente grande de 

patentes de validade duvidosa criará um ambiente de incerteza jurídica que 

certamente dará origem a uma infinidade de Pedidos de nulidade administrativa e 

ações judiciais.  

 

3.  Conceder patentes válidas é um dos deveres fundamentais do INPI  

Ao conceder patentes que são ab initio inválidas, o INPI vai aumentar 

substancialmente o risco de litígios.  Isso forçará o setor privado a estudar um 

grande número de patentes, de modo a investigar o estado da técnica que possa ser 

usada para invalidá-las, uma tarefa que está no cerne das funções do INPI.  

Além disso, qualquer empresa que deseje investir em uma determinada tecnologia 

terá que investigar um número muito maior de patentes, válidas e inválidas, antes 

de estar certa de sua liberdade de explorar determinada invenção.  Isso aumentará 

substancialmente o risco e o custo de qualquer nova iniciativa por setor.  

Além disso, não se pode ignorar o fato de que o início dos processos de nulidade 

perante o INPI só é possível dentro do curto prazo de 6 meses previsto na lei.  Se 

esta janela se fechar, a nulidade deve ser solicitada nos tribunais, o aumento de 

custo e tempo para chegar a uma decisão sendo frequentemente proibitivo.  

 

4.  A proposta atual permite que os concorrentes de má-fé excluam outras empresas 

do programa sem quase nenhum custo.  

Uma das condições que um pedido deve satisfazer para ser admitido no programa é 

a ausência de subsídios.  Uma vez que nenhuma taxa oficial é devida ao fazê-lo, 

qualquer pessoa poderia facilmente presentar lotes de subsídios sem qualquer 

substância atacando todos os pedidos de patente de um concorrente.  Tal abuso 

prejudicaria a proposta e não deveria ser possível.  

 

5.  Ao conceder patentes inválidas, o INPI irá reduzir a confiança e a vontade de 

investir no Brasil e irá prejudicar a percepção pública respeito das patentes.  
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O fato é que, se a proposta for adotada, a confiança na validade das patentes 

brasileiras será afetada negativamente em grande medida.  O risco de investir no 

Brasil terá que ser avaliado levando isso em consideração e muitos podem abdicar 

de fazê-lo.  O impacto que a iniciativa terá sobre a percepção do público em geral 

sobre o valor das patentes também será negativo.  E, este é outro aspecto a 

considerar, uma vez que vai contra uma das principais missões do INPI, 

especificamente a de promover um aumento da importância da propriedade 

industrial na mente do público.  

 

6.  Em vista de todas essas considerações, a Ericsson lamenta não poder apoiar a 

proposta tal como redigida e, respeitosamente, oferece sugestões de alternativas.  

Uma primeira opção seria fazer uso de relatórios de exame produzidos por grandes 

escritórios de patentes, como, por exemplo, os escritórios que já podem atuar como 

Autoridades Internacionais de Exame Preliminar sob o PCT para cidadãos ou 

residentes brasileiros, especificamente, o Escritório de Patentes Austríaco, a 

Escritório de Patentes Europeu, o Escritório Sueco de Patentes e Registro ou o 

Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos.  Claro, outros escritórios 

importantes, como o do Japão, também devem ser considerados.  Essa opção 

resultaria em patentes confiáveis e é sabido que, no passado, o INPI fez uso de uma 

iniciativa similar com considerável sucesso.  

Uma segunda alternativa seria expandir os atuais programas PPH, eliminando as 

limitações relativas aos escritórios do primeiro depósito e aos campos técnicos.  

 

Apesar de não poder apoiar a proposta tal como redigida, a Ericsson não pode 

deixar de elogiar a iniciativa e, sinceramente, espera que o resultado desta consulta 

pública venha a revelar maneiras alternativas de reduzir os atrasos, sem os 

inconvenientes descritos acima.  

 

 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 
 

 * Agente 
 X  Usuário 
* Representante de órgão de classe ou associação 
* Representante de instituição governamental 
* Representante de órgãos de defesa do consumidor 
* Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
patentes@ctit.ufmg.br 

 

Telefone: 
(31) 3409-3932 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

- Vide carta anexa.  

 
   

 
   

 
   

 
   

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
Agência UFPB de Inovação Tecnológica  

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 
  X  Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
inova@reitoria.ufpb.br 

 

Telefone: 
(83) 3216.7558 

 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
Art. 3º 

Que o Art. 3º tenha a seguinte redação: “Da publicação de admissão 
do pedido de patente no procedimento simplificado inicia-se o prazo 
de noventa dias para o exame que resultará ou não na publicação de 
seu deferimento, considerando o art. 11 da Lei nº 9.279 de 1996”.  

Entende-se fundamental a consulta prévia, mesmo que 
simplificada, em bancos de dados patentários para 
avaliar o quesito “novidade” de determinado invento. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Uilson Leandro Tanan Pereira 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: 
uilsontanan@gmail.com 

 

Telefone: 
75 991747377 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 
Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
 1º 

Esta [NORMA] dispõe sobre o procedimento simplificado de exame de 

pedidos de patente 

 Deve ser estabelecida uma norma que preveja um 
exame mais simplificado e não um deferimento de 
imediato. Não se pode pegar todos os pedidos 
depositados e se conceder proteção sem ao menos se 
saber o que está sendo solicitada proteção. Muitos 
pedidos já são protegidos aqui no Brasil e em outros 
países. Desta forma iremos ferir tratados em que o Brasil 
é signatário. 

2º 
  

A admissão do pedido de patente no Exame simplificado será 

notificada na Revista de Propriedade Industrial - RPI aos pedidos 

publicados e que tenham solicitados exame até 2014. 

Esse corte até 2014 deve ser feito para que os 
examinadores venham se familiarizar com as tecnologias 
dos últimos anos, bem como para que esses não fiquem 
ociosos, visto que não restarão mais pedidos a serem 
analisados.  

mailto:uilsontanan@gmail.com
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 3 
  

 O Exame simplificado ficará restrito aos artigos 10, 18, 22 e 24 da LPI. 
Isto agiliza o exame dos pedidos e reduz de forma 
logarítmica o estoque de pedidos no INPI, sendo que 
muitos dos pedidos depositados esbarram nesses artigos. 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: Agência de Inovação Inova Unicamp   Agente  Usuário  Representante de órgão de classe ou associação  X   Representante de instituição governamental  Representante de órgãos de defesa do consumidor  Outros, especificar: _____________________ 

e-mail: patentes@inova.unicamp.br  
Telefone: 19 35215211 
 Consulta Pública relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

1º ao 8º Contrapartida do MDIC para valorização e promoção de melhorias no INPI 

                      A norma propõe uma solução backlog mas não resolve o acúmulo futuro de pedidos de patente. Neste sentido, entendemos que há necessidade de adoção de importantes medidas tais como: (i) o descontingenciamento de recursos, ampliação do orçamento do INPI, recomposição da lei orçamentária anual e autonomia financeira, tendo em vista que o Instituto é superavitário (ii) a reestruturação do plano de carreira dos servidores (iii) entrada de novos servidores por meio de contratação, seja temporária para tratativas do backlog, seja definitiva para repor as perdas por aposentadoria tanto de técnicos (examinadores) como de pessoal das áreas de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas), gestão e planejamento (iv) infraestrutura de TI e de espaço físico. 
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1º ao 8º e Fluxo 

Apresente outras opções de cenários para o solução do backlog que confiram segurança para os interessados. Alteração da NORMA para que se realize exame técnico ou faça uso de  decisões de outros escritórios nacionais oficiais para concessão de patentes no Brasil para que o interessado (titular) tenha segurança jurídica. A presente opinião tem o interesse exclusivo de contribuir com o INPI e com o Brasil e trazer à luz a participação do INPI, em especial de seus examinadores, suas competências e sua importante atuação administrativa para fins de concreta realização dos direitos de propriedade industrial de forma a garantir a segurança jurídica para o titular de Institução Pública regido pelo interesse público. 

A segurança jurídica conferida pela concessão de uma patente examinada tecnicamente pelo INPI em detrimento de uma patente concedida sem exame técnico impacta diretamente no risco de negócio, no valor do ativo intangível e consequentemente no poder de negociação em casos de transferência de propriedade intelectual, como é o caso de Instituições Públicas que transferem tecnologias para o setor industrial visando promover a inovação e ganhos para a sociedade.  Também, diante do volume superior de pedidos de patentes do Backlog de não residentes, que possivelmente sejam em sua maioria pedidos de extensão territorial (pedido de patente com data de prioridade de outros Países), e de uma minoria de pedidos de patentes de residentes, nelas incluídas mas não limitadas às Intituições Públicas e empresas que investem e acreditam no desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, temos a expectativa de apresentação de outras opções de cenários para tratativa de backlog pelo INPI para que pudessem ser apreciadas outras alternativas e diferentes capacidades de acordo com CENÁRIOS DE BACKLOG 2016 a 2029 (publicado na presente Consulta Pública em 27 de julho de 2017), e se já estudados os cenários pelo INPI, sugerimos a disponibilização pública. Exemplo de Opção:  Concessão automática de pedidos de patente de não residentes a partir da concessão de outro escritório oficial, desde que substituído o documento de patente pela tradução juramentada do texto concedido B2. Ou seja, o INPI não realizaria exame técnico. Considerando que de acordo com material apresentado, embora dados parciais (TOTAL DE 
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DEPÓSITOS POR TIPO DE PROTEÇÃO, ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DO DEPOSITANTE – JAN A JUN DE 2017 publicado na presente Consulta Pública em 27 de junho de 2017), mostram um perfil de 81% de não residentes, dentre eles mais de 65% são de origem de Países com Escritórios Nacionais Oficiais reconhecidos por sua qualidade técnica de exames de patente. Ou seja, o INPI não faria exame técnico do pedido, mas ao menos a concessão não seria sem exame algum; Priorização de exame de pedidos de patentes de residentes,  apoiando, desta forma, o investimento e desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil (solicitação de informações para compreender volume, projeção e simulação de prazos não apenas de 2017 mas de todo o backlog); Após priorização dos pedidos de patentes de residentes, exame dos pedidos de patentes de não residentes  que não tenham extensão territorial, caso haja. 

Art 2º e 3º e Fluxo 

Ampliação de prazo para Instituições Públicas, tal como a Unicamp, para admissão do pedido de patente no procedimento simplificado. A presente opinião tem o interesse exclusivo de contribuir com o INPI e com o Brasil e trazer à luz a participação do INPI, em especial de seus examinadores, suas competências e sua importante atuação administrativa para fins de concreta realização dos direitos de propriedade intelectual, em especial industrial, de forma a garantir a segurança jurídica para o titular de Instituição Pública regido pelo interesse público. 

Baseada em capacitade interna de operação do NIT – Agência de Inovação Inova Unicamp - que sempre atuou com a máxima excelência, integridade e respeito aos inventores, parceiros empresariais e a própria sociedade será diretamente impactada pelo gargalo do prazo previsto na proposta de NORMA uma vez que exigirá uma capacitade interna totalmente incompatível além das atividades atuais, uma sobrecarga de 428 pedidos de patente para serem admitidos no processo simplificado, sendo parte deste volume, devendo atender um prazo retrito, inviabilizando a admissão de todos os pedidos de patente no procedimento simplificado. A Unicamp como Instituição Pública de excelência e com reconhecida atuação em proteção de seus ativos intangíveis, de transferência de propriedade intelectual e parceria com a 
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indústria (Ranking THE, 2017) otimizou seus processos internos de forma a reduzir ao máximo os custos, sendo o próprio NIT responsável pela gestão do portfólio e por sua manutenção, não fazendo uso de suporte de escritórios de patentes tercerizados. À luz da capacitadade interna instalada na Unicamp e frente a intempestividade da proposta da NORMA, se faz democrática a ampliação do prazo para admissão do pedido de patente no procedimento simplificado por instituições públicas, tais como a Unicamp, para que não seja transferida às Instituições, como a Unicamp, a incapacidade de operação ocasionada pela presente proposta de NORMA. Uma das missões da Agência de Inovação Inova Unicamp se assemelha à do INPI, em especial à missão da Diretoria de Propriedade Intelectual (Resolução Unicamp GR-051/2003) que é a de adoção de medidas efetivas para proteção e gestão dos ativos intangíveis da Unicamp, como Instituição Pública, cumprindo, sob a incidência direta do texto constitucional, os princípios da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, segurança jurídica, entre outros. Mais detalhes em Carta Aberta divulgada pela Agência de Inovação Inova Unicamp no site www.inova.unicamp.br 

 Art. 2º, 3º, 6º, 7º e Fluxo   

 Isenção de pagamento de taxa para admissão do pedido de patente de instituição pública no procedimento simplificado (sem exame) e isenção de pagamento para expedição de carta patente (digital) de Instituição Pública. A presente opinião tem o interesse exclusivo de contribuir com o INPI e com o Brasil e trazer à luz a participação do INPI, em especial de seus examinadores, suas competências e sua importante atuação administrativa para fins de concreta realização dos direitos de propriedade intelectual em especial industrial 

Baseada na regra de finanças públicas. O planejamento orçamentário anual de instituição pública  - a exemplo da Unicamp que por meio da Agência de Inovação Inova Unicamp planeja e fornece dados à Assessoria de Economia e Planejamento (AEPLAN) – para a liberação orçamentária anual não tem como ter previsto ou planejado um orçamento adicional (em especial de grande volume considerando o tamanho do portfólio de pedidos de patente vigentes) e ser esta uma proposta de NORMA intempestiva e com prazos para pagamentos imediatos. Ainda 
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daqueles que até o presente momento mantiveram ativos por meio do investimento em seus pedidos de patente aguardando um exame técnico que conferisse segurança jurídica ao titular de Instituição Pública. 

que se considere a hipótese de previsão  orçamentária futura, não se pode disassociar da atual situação e restrição econômica do Brasil, refletida nas Instituições Públicas como a Unicamp, indicando que esta eventual despesa em uma rubrica, se tornará inviável. Não se pode negligenciar o interesse público das tecnologias da Unicamp depositadas por meio de pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade para empresas que investem em inovação com base em mitigação de risco em função da expectativca de direito ou direito de propriedade intelectual. Desta forma, a imposição exôgena (seja pelo critério prazo, seja pelo critério financeiro) inviabilizará a mesma condição de concessão a todo o portfólio ativo da Unicamp, transferindo a responsabilidade pela seleção para concessão de pedidos de patentes da Unicamp a ela própria e não ao INPI (decisão de GO x NO GO). Mais detalhes em Carta Aberta divulgada pela Agência de Inovação Inova Unicamp no site www.inova.unicamp.br 

  1º ao8º e Fluxo   

 Incluir artigo que contemple procedimentos específicos ágeis do INPI com prazos reduzidos para nulidade de patentes concedidas no procedimento simplificado quando requisitado por terceiros a qualquer momento. A presente opinião tem o interesse exclusivo de contribuir com o INPI e com o Brasil e trazer à luz a participação do INPI, em especial de seus examinadores, suas competências e sua importante atuação administrativa para fins de concreta realização dos direitos de propriedade intelectual em especial industrial de forma a garantir a segurança jurídica para o titular de Institução Pública regido pelo interesse público. 

 O prejuízo econômico e social de patentes bloqueadoras concedidas aos eventuais titulares industriais que não exploram a referida tecnologia ou que não tem a intenção de explorá-las e /ou cujo o escopo é demasiadamente amplo impedirá o investimento e desenvolvimento de tecnologias  de dada área tecnológica por aqueles que realmente desejam inovar. Este resultado acarretará sérias consequências de médio e longo prazo ao desenvolvimento econômico e social no Brasil. As patentes de Instituições Públicas têm como finalidade transferir o conhecimento protegido para o setor industrial,   para que o setor privado aporte investimentos com menor risco no negócio a fim de ter êxito no processo de inovação. Mais detalhes em Carta Aberta divulgada pela Agência de Inovação Inova Unicamp no site 
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www.inova.unicamp.br 

1º ao 8º e Fluxo 

Incluir artigo que contemple procedimentos específicos ágeis e prazos reduzidos do INPI em apoio ativo em instâncias judiciais para casos de patentes de Instituições Públicas, tal como da Unicamp, concedidas por meio do procedimento simplificado frente a possíveis disputas judiciais / litígio.  A presente opinião tem o interesse exclusivo de contribuir com o INPI com o Brasil e trazer à luz a participação do INPI, em especial de seus examinadores, suas competências e sua importante atuação administrativa para fins de concreta realização dos direitos de propriedade intelectual em especial industrial de forma a garantir a segurança jurídica para o titular de Institução Pública regido pelo interesse público. 

Diante da concessão sem exame técnico, espera-se o aumento de casos de disputa judicial, ou seja, judicialização da propriedade intelectual e, portanto, trazendo insegurança jurídica ao titular da patente. A concessão sem exame técnico, mesmo que aplicadas as mais rigorosas análises de busca de anterioridade e patenteabilidade pelo interessado, neste caso a Unicamp por meio da Agência de Inovação Inova Unicamp, e partindo da boa fé de terceiros que solicitaram o privilégio de invenção mediante análise própria prévia dos requisitos, em especial, de novidade absoluta e atividade inventiva, apenas Escritórios Nacionais Oficiais dispõem exclusivamente de ferramenta de alta performance para busca de anterioridade para garantir mitigação de risco e a concessão de patentes com segurança jurídica.  Diante do exposto, a Instituição Pública titular da patente e/ou os licenciantes das respectivas patentes serão penalizados com a eventual morosidade e custo de disputas judicias. O eventual gargalo das instâncias judiciais com base em processos de propriedade intelectual no Brasil não foi contemplado no cenário apresentado junto a proposta de NORMA. Solicitamos abordagem do INPI quanto à segurança jurídica destes pedidos de patente concedidos por meio de procedimento simplificado e solicitação de análise de tempo e volume de casos judiciais que incidem sobre temas de propriedade intelectual e os cenários futuros. Mais detalhes em Carta Aberta divulgada pela Agência de Inovação Inova Unicamp no site www.inova.unicamp.br  
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Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
 
Profa. Dra. Pollyana Carvalho Varrichio 
Diretora do NIT-Unifesp 
 

  Agente 

 Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 
X     Outros, especificar: Núcleo de Inovação Tecnológica de 
Universidade  

e-mail:  
nit@unifesp.br 

 

Telefone: 
(11) 3385-4110 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

Artigo 1o.  
Parágrafo único 
  

Onde se lê “...procedimento simplificado não se aplica aos pedidos 
relativos a produtos e processos farmacêuticos”. 
 
Alterar o texto para: 
“procedimento simplicado não se aplica aos pedidos relativos a 
produtos e processos farmacêuticos relativos a compras do SUS” 

 Considerando que, para a Unifesp, grande parte dos 
pedidos de PI são relacionados a área de saúde – 
inclusive produtos e processos farmacêuticos – a 
instituição não estaria em condições de isonomia com 
demais universidades e empresas frente à adoção deste 
procedimento simplificado para deferimento de pedidos 
de patente. Caso a preocupação seja com as compras do 
SUS, sugere-se que se aponte tal restrição no texto da 
norma. 
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Artigo 2o. - V 
  

 Onde se lê: 
“não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos do 
artigo 35 da Lei no. 9.279 de 1996” 
Alterar o texto para: 
“buscar pelo menos publicação de parecer de exame técnico referente 
a patenteabilidade no pedido, nos termos do item I do artigo 35 da Lei 
no. 9.279 de 1996” 

Sugere-se que o INPI realize contratação de serviços 
especializados na forma temporária minimamente para 
verificação da adequação dos requisitos de 
patenteabilidade do pedido no procedimento 
simplificado a fim de garantir minimamente garantia 
institucional e jurídica ao sistema de propriedade 
intelectual brasileiro. 

 Artigo 1o. 
  

 Dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos 
de patente. 

Visto que se trata de medida temporária e que as 
universidades e Instituições de Ciência e Tecnologia 
(ICTs) já dispõem de contratos licitados sem a previsão 
desta atividade, solicita-se que, a fim de otimizar os 
escassos recursos públicos, que haja a 
isenção/gratuidade da taxa de solicitação para adesão ao 
procedimento simplificado de deferimento de pedidos de 
patente em caso de depositantes ICTs e universidades 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 
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Formulário de Comentários e Sugestões 
Nome: 
VIVIANE JOSÉ MENEZES DA SILVA 
 

  Agente 
X    Usuário 

 Representante de órgão de classe ou associação 

 Representante de instituição governamental 

 Representante de órgãos de defesa do consumidor 

 Outros, especificar: _____________________ 

e-mail:Viviane.silva@inpi.gov.br  

Telefone: 
(21)30374613 
 

Consulta Pública 
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado 

de deferimento de pedidos de patente 

Artigo da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

 
  

CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES ATRAVÉS DE CONCURSO 
PÚBLICO 

 O AUMENTO NA QUANTIDADE DE EXAMINADORES 
DIMINUIRIA O BACKLOG, TAL COMO, EM PAÍSES COMO: 
EUA E CHINA 

 
  

 A LIBERAÇÃO DO PONTO E MAIS SERVIDORES EM HOME OFFICE 
 O TRABALHO COM METAS NECESSITA DE ATENÇÃO E 
SILÊNCIO. AS PESSOAS TENDEM A PRODUZIR MELHOR 
COM MAIS CONFORTO E LIBERDADE.  

  
  

    

  
  

    

  
  

    



 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Consulta Pública 
Nº 02/ 2017 

 

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br. 

mailto:presidencia@inpi.gov.br

