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 Assinatura do Acordo de PPH entre o INPI e os escritórios de patentes dos EUA 

e Japão para um programa piloto de análise de patentes

 PPH entre INPI e PROSUL – vigência a partir de 1º de julho de 2016

 Contratação de 140 novos examinadores

 Assinatura de Portaria que esclarece o papel do INPI e ANVISA nos exames 

para concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos

 Mudança no processo de averbação de contratos de transferência de 

tecnologia, simplificando e reduzindo a insegurança jurídica e contribuindo 

para o acesso a novas tecnologias pelas empresas

AVANÇOS RECENTES



A AGENDA CONVENCIONAL AINDA PRECISA SER IMPLEMENTADA

1. Assegurar a autonomia e a melhoria operacional do INPI 

. Revisão da estrutura organizacional e da natureza jurídica de autarquia

2. Adequação do quadro de pessoal 

. Perfil de competências e de treinamento de examinadores de pedidos de patentes,

marcas e desenhos industriais 

3. Diagnóstico e planejamento da automação dos processos de exame e administrativo

. Ampliação da Infraestrutura de TI   



A AGENDA CONVENCIONAL AINDA PRECISA SER IMPLEMENTADA

4. Reduzir o tempo médio de processamento do pedido

. Análise e melhoria de processos de exame 

5. Identificar possíveis alterações na Lei de Propriedade Industrial que contribuam para a 
celeridade dos exames 



DISCUTIR SOLUÇÕES OUSADAS

1. Traçar estratégia para a demanda de novos pedidos

2. Traçar estratégia para redução do backlog em um período de tempo determinado

3. Estabelecer um fast-track pago / taxa de urgência (Ex: USPTO)

. Revisão da tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI



DISCUTIR SOLUÇÕES OUSADAS

4. Estabelecer uma data de corte para aprovar/rejeitar todos os pedidos

5. Estabelecer uma data de corte para que titulares de pedidos antigos manifestem 
interesse na continuidade dos processos

6. Revisão da tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI



DISCUTIR SOLUÇÕES OUSADAS

7. Promover a colaboração do INPI com outros escritórios de propriedade intelectual para 
permitir que o Brasil possa integrar as redes colaborativas internacionais de exame

8. Participar na proposição e elaboração de novos tratados e cláusulas de acordos 
envolvendo propriedade intelectual nos foros multilateral, plurilateral e bilateral



COMO AVANÇAR?

Proposta de Grupo de Trabalho com CNI, INPI e MDIC para avaliar a viabilidade técnica 
e jurídica das propostas e retornar à MEI com uma avaliação e um plano de ação, em 
120 dias

Estabelecer um plano de ação com o Governo, com prazos de implementação das 
propostas da agenda convencional
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