
Projeto-piloto gratuito emitirá 

pareceres pré-exame de pedi-

dos de patente 

O INPI iniciou em janeiro, um pro-
jeto-piloto pelo qual o requerente 
poderá apresentar gratuitamente 
novas vias do pedido de patente 
com ajustes já indicados por outros 
escritórios de propriedade industri-
al no mundo. Pela iniciativa, o INPI 
publicará pareceres de pré-exame, 
indicando as anterioridades citadas 
no relatório do escritório estran-
geiro, que serão consideradas no 
exame técnico. Mesmo com a pu-
blicação do parecer preliminar, os 
examinadores poderão fazer novas 
buscas na etapa de exame e adicio-
nar documentos considerados per-
tinentes. 
O projeto-piloto foi divulgado na 
seção Comunicados da Revista da 
Propriedade Industrial (RPI) no dia 
16 de janeiro. 
Com esta ação, o INPI busca identi-
ficar pedidos que ainda sejam de 
interesse do depositante e adequar 
previamente os quadros reivindica-
tórios ao estado da técnica, visan-
do a dar celeridade à análise subs-
tantiva do pedido de patente.  
Como funcionará  
O serviço será aplicado aos pedidos 
disponíveis para exame, respeitan-
do a ordem cronológica de   

depósito, até chegar ao total de 40 
pré-exames emitidos por cada divi-
são técnica, não excedendo o total 
de 80 pedidos analisados. 
O parecer de pré-exame será publi-
cado na RPI sob o despacho 6.20, 
informando as anterioridades en-
contradas no processo. O reque-
rente terá 60 dias para atender à 
exigência, adequando seu pedido 
aos documentos citados e às nor-
mas vigentes. A resposta deverá 
ser feita pelo código de serviço 
206, sem custo para o requerente. 
O projeto-piloto será executado 
até março deste ano. 

INPI disponibiliza informações 
mais detalhadas sobre patentes 

no BuscaWeb  
Com o objetivo de facilitar o acesso 
às informações de patentes, o INPI 
disponibilizou em fevereiro, infor-
mações detalhadas no sistema 
BuscaWeb sobre as anuidades dos 
pedidos e das patentes concedidas. 
Além disso, as informações foram 
classificadas e ordenadas de forma 
à facilitar a compreensão sobre o 
andamento dos processos de pa-
tentes no INPI. 

     USPTO tem novo presidente  
O Senado dos Estados Unidos con-
firmou, no dia 5 de fevereiro,  An-
drei Iancu como novo subsecretá-
rio de Comércio para Propriedade 

Intelectual e diretor-geral do Insti-

tuto Norte-Americano de Patentes 

e Marcas (USPTO, na sigla em In-

glês). Indicado pelo presidente Do-

nald Trump em agosto do ano pas-

sado, Iancu tem ampla experiência 

na área de Propriedade Intelectual, 

especialmente em litígios judici-

ais. O INPI deseja que, com o novo 

diretor-geral, a parceria entre o 

INPI e o USPTO possa ser cada vez 

mais reforçada, com resultados 

positivos para os dois institutos. 

INPI emitirá exigência sobre 
acesso ao patrimônio genético 

O INPI informou que à partir de 27 
de fevereiro de 2018, já passou a 
emitir automaticamente uma exi-
gência formal (código de despacho 
6.6.1) em todos os pedidos de pa-
tente depositados no INPI para que 
os requerentes possam trazer a 
comprovação do cadastramento e/
ou autorização de acesso ao Patri-
mônio Genético Nacional e/ou Co-
nhecimento Tradicional Associado, 
quando pertinente, no prazo de 60 
dias a contar da publicação na Re-
vista Eletrônica da Propriedade 
Industrial. O depositante deverá 
gerar uma Guia de Recolhimento 
da União (GRU), código 264, relati-
vo à Declaração Positiva de Acesso 
ao Patrimônio Genético, e protoco-
lar através do Sistema de Peticio-
namento Eletrônico do INPI. Caso o 
usuário não se manifeste no prazo 
de 60 dias, será considerado que 
não houve acesso ao Patrimônio 
Genético Nacional e/ou Conheci-
mento Tradicional Associado, e o 
INPI dará continuidade ao exame 
do pedido de patente. 
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O EUIPO é responsável pela gestão 
de marcas e desenhos industriais 
na União Europeia. De acordo com 
dados de 2016, o instituto recebeu 
135 mil pedidos de marcas e teve 
94 mil registros de desenhos indus-
triais. Após a reunião, a delegação 
do INPI também conheceu as insta-
lações do EUIPO.   
 

INPI e escritório dinamarquês 
definem atividades de coopera-

ção 
 

Durante a semana de 29 de janeiro 
a 2 de fevereiro, o INPI recebeu, no 
Rio de Janeiro, a delegação do Es-
critório Dinamarquês de Patentes e 
Marcas (DKPTO, na sigla em in-
glês), representado por Keld Ny-
mann Jensen, vice-diretor geral, e 
Søren Christian Thomsen e Janne 
Hedegaard, consultores de proje-
tos. 
O objetivo da visita foi definir as 
atividades que os dois institutos 
vão implementar no âmbito do 
memorando de entendimento fir-
mado em 4 de dezembro de 2017, 
assim como um plano de trabalho 
conjunto. Dentre as possibilidades 
de temas para cooperação, estão o 
sistema de qualidade em patentes 
e marcas, a operacionalização do 
Protocolo de Madri, a otimização 
de exame de patentes e programas 
prioritários, além de mapeamento 
e melhoria de processos de tecno-
logia da informação (TI). 

INPI assina acordo de coopera-
ção com o EUIPO  

O presidente do INPI, Luiz Otávio 
Pimentel, assinou em 31 de janei-
ro, em Alicante, na Espanha, um 
novo acordo de cooperação do 
INPI com o Instituto de Proprieda-
de Intelectual da União Europeia 
(EUIPO, na sigla em Inglês). Tam-
bém participaram da reunião: o 
diretor executivo substituto 
do EUIPO, Christian Archambeau; a 
chefe da Divisão de Relações Bila-
terais da Coordenação de Relações 
Internacionais do INPI, Iloana Ro-
cha; e o diretor do Departamento 
de Cooperação Internacional e As-
suntos Legais do EUIPO, João Ne-
grão; bem como José Izquierdo, 
Javier Moreno, Jacqueline Winkel-
molen e Antonio Berenguer, da 
área de cooperação internacional.  
Durante a reunião com os repre-
sentantes do EUIPO, foram discuti-
das ações recentes dos dois Institu-
tos, as atividades já realizadas de 
cooperação bilateral e o projeto IP 
Key Latin America, cujo objetivo é 
estimular o desenvolvimento dos 
sistemas de PI em países da regi-
ão.  
Como o INPI ocupa, atualmente, a 
Presidência Pro Tempore e a Secre-
taria Técnica do Programa Ibero-
Americano de Propriedade Indus-
trial (IBEPI), também foi debatida a 
coordenação com as atividades do 
IBEPI. 

INPIs do Brasil e de Portugal 
discutem cooperação 

 
O presidente do INPI, Luiz Otávio 
Pimentel, participou no dia 2 de 
fevereiro, de uma reunião com a 
presidente do Conselho Diretivo do 
INPI de Portugal, Leonor Trindade, 
para discutir a cooperação entre os 
dois institutos.  
Entre os temas debatidos, esta-
vam: o Programa Ibero-Americano 
de Propriedade Industrial (IBEPI), 
no qual o INPI ocupa, atualmente, 
a Presidência Pro Tempore e a Se-
cretaria Técnica; a realização de 
evento sobre Indicações Geográfi-
cas, com a participação de países 
lusófonos e ibero-americanos; e a 
proposta de marca lusófona.  
Participaram também da reunião: 
pelo INPI do Brasil, a chefe da Divi-
são de Relações Bilaterais da Coor-
denação de Relações Internacio-
nais do Instituto, Iloana Rocha; e o 
servidor César Fava; e, pelo INPI de 
Portugal, a diretora de Relações 
Externas e Assuntos Jurídicos, Inês 
Lopes; e o vogal do Conselho Dire-
tivo, Marco Dinis.  
Depois da reunião, a delegação do 
INPI esteve na Associação Portu-
guesa dos Consultores em Proprie-
dade Intelectual, onde foi recebida 
pelo presidente da associação, Jo-
ão Pereira da Cruz.  
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