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INTRODUÇÃO
“In the absence of information,
we jump to the worst conclusions” - Myra Kassim

O Licks Attorneys contribui mais uma vez com o sistema brasileiro de patentes, oferecendo informações
corretas, completas e isentas. Esta publicação apresenta respostas independentes aos 13 questionamentos
do Exmo. Ministro Dias Toffoli no pedido de informações de 11 de março de 2021, expedido ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na ADI #5529. O despacho de requerimento foi fundamentado no
art. 20, §1º da Lei nº 9.868/99. O dispositivo prevê que o relator pode requerer informações na jurisdição
constitucional quando entender que há necessidade de “esclarecimento de matéria ou circunstância de fato
ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos”. Considerando a relevância da jurisdição
constitucional, o dispositivo tem como objetivo a coleta de informações técnicas para a melhor decisão. Assim,
as informações solicitadas ao INPI poderão subsidiar a decisão do STF quanto à constitucionalidade do
dispositivo questionado. A ADI #5529 terá seu julgamento iniciado em 7 de abril de 2021.
Criado pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o INPI é uma autarquia federal, hoje vinculada ao
Ministério da Economia. Entre os diversos serviços que presta, destaca-se a concessão de patentes, tema ao
qual se liga o objeto da ADI #5529. Em termos organizacionais, o INPI possui, ligada à sua Presidência, uma
Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA). A esta
subordinam-se quatro Coordenações-Gerais de Patentes, cada uma das quais abriga cinco Divisões Técnicas,
conforme o organograma nesta publicação.
Cada uma das 20 Divisões Técnicas é chefiada por um pesquisador em propriedade industrial (também
conhecido como examinador de patentes) e responde pelos exames de pedidos de patentes de uma
determinada área tecnológica. Os pedidos só podem ser examinados quanto à patenteabilidade por servidores
do quadro do INPI contratados mediante concurso público especificamente para a função e área técnica, a
maioria dos quais possui ao menos mestrado em sua área de atuação. No quadro funcional do INPI, esses
examinadores de patentes têm o cargo de “pesquisador em propriedade industrial”.
Também subordinam-se à DIRPA uma Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes,
específica para processamento administrativo dos pedidos PCT (Patent Cooperation Treaty) – um tratado
internacional que permite solicitar a proteção de uma invenção em um grande número de países
simultaneamente –, uma Coordenação-Geral de Estudos, Projetos e Disseminação de Informação Tecnológica,
responsável pela manutenção e tratamento dos documentos de patente, e uma Coordenação Administrativa
de Patentes, encarregada dos aspectos administrativos da DIRPA, tais como controle de pagamentos,
transferência de titularidade, exame formal e expedição da Carta-Patente.
***
Em conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, o INPI publica todos os seus atos, despachos
e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil em uma publicação oficial intitulada “Revista
da Propriedade Industrial”. Ela é publicada semanalmente, a cada terça-feira, e abrange as ações do INPI
relativas a marcas e patentes, contratos de transferência de tecnologia e assuntos correlatos.
Todas as respostas aqui fornecidas baseiam-se em dados disponibilizados até a edição nº 2620 da “Revista
da Propriedade Industrial” (RPI), de 23 de março de 2021. Os dados são auditados quanto à exatidão e
consistência antes de serem submetidos aos algoritmos do Licks Attorneys.
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Uma lista completa com cada patente concedida ou pedido de patente pendente, para respaldar as
informações e afirmações nesta publicação, está disponível mediante solicitação a info@lickslegal.com.
As atualizações desta publicação e de todos os recursos visuais aqui contidos estão disponíveis no site do Licks
Attorneys: https://www.lickslegal.com/pt-br/informacoes-sobre-o-sistema-brasileiro-de-patentes
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1. QUAL O ESTOQUE ATUAL DE PEDIDOS DE PATENTES CUJA ANÁLISE ESTÁ PENDENTE DE
CONCLUSÃO QUANTO AO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO NA FORMA DO ART. 37 DA LEI
Nº 9.279/1996 (BACKLOG)? INFORMAR NÚMERO TOTAL E POR DIVISÃO TÉCNICA (SETOR
TECNOLÓGICO).
1.1. Se a expressão “cuja análise está pendente de conclusão” requer que o “exame técnico”, na forma do Art.
35 da Lei 9.279/1996, tenha sido iniciado por um pesquisador em propriedade industrial do INPI (examinador
de patente), o número total é 54.398 (54.105 pedidos de patente de invenção e 293 pedidos de patente de
modelo de utilidade).
O número total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI ou por setor
tecnológico da Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a
Classificação Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
Figura 1 - Nº de pedidos de patente pendentes por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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Figura 2 - Nº de pedidos de patente pendentes por Seção da IPC principal

1.2. Se a expressão “cuja análise está pendente de conclusão” não requer que o “exame técnico”, na forma do
Art. 35 da Lei 9.279/1996, tenha sido iniciado por um pesquisador em propriedade industrial do INPI
(examinador de patente), mas apenas que o exame já tenha sido requerido pelo titular do pedido de patente,
na forma do Art. 33 da Lei 9.279/1996, o número total é 96.727 (92.915 pedidos de patente de invenção e
3.812 pedidos de patente de modelo de utilidade), o que engloba o número da resposta anterior.
O número total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico
da Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação
Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
Figura 3 - Nº de pedidos de patente pendentes por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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Figura 4 - Nº de pedidos de patente pendentes por Seção da IPC principal

1.3. Se a expressão “cuja análise está pendente de conclusão” não requer que o “exame técnico”, na forma do
Art. 35 da Lei 9.279/1996, tenha sido iniciado por um pesquisador do INPI (examinador de patente) e nem que
já tenha sido requerido pelo titular do pedido de patente, na forma do Art. 33 – por conta do prazo de 36
meses para o requerimento do exame técnico –, o número total é 135.280 (126.531 pedidos de patente de
invenção e 8.749 pedidos de patente de modelo de utilidade), o que engloba o número da resposta anterior.
O número total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico
da Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação
Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
Figura 5 - Nº de pedidos de patente pendentes por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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Figura 6 - Nº de pedidos de patente pendentes por Seção da IPC principal
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2. DESSE ESTOQUE DE PEDIDOS PENDENTES DE DECISÃO (ART. 37 DA LEI Nº 9.279/1996),
QUANTOS AGUARDAM CONCESSÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS? INFORMAR NÚMERO TOTAL E
POR DIVISÃO TÉCNICA (SETOR TECNOLÓGICO).
2.1 Se a expressão “pedidos pendentes de decisão” refere-se àqueles cujo “exame técnico”, na forma do Art.
35, da Lei 9.279/1996, tenha sido iniciado por um pesquisador em propriedade industrial do INPI (examinador
de patente), o número total de pedidos de patente de invenção depositados há mais de 10 anos e pendentes
de decisão que aguardam concessão (na verdade “decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”, na
forma do Art. 37 da Lei 9.279/1996) é 3.109.
O número total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico
da Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação
Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
Figura 7 - Nº de pedidos de patente de invenção pendentes por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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Figura 8 - Nº de pedidos de patente de invenção pendentes por Seção da IPC principal

2.2. Se a expressão “pedidos pendentes de decisão” não requer que o “exame técnico”, na forma do Art. 35 da
Lei 9.279/1996, tenha sido iniciado por um pesquisador do INPI (examinador de patente), o número total de
pedidos de patente de invenção pendentes de decisão que aguardam concessão (na verdade “decisão,
deferindo ou indeferindo o pedido de patente”, na forma do Art. 37 da Lei 9.279/1996) há mais de dez anos é
4.443, o que engloba o número da resposta anterior.
O número total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico
da Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação
Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
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Figura 9 - Nº de pedidos de patente de invenção pendentes por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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Figura 10 - Nº de pedidos de patente de invenção pendentes por Seção da IPC principal
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3. DESSE ESTOQUE DE PEDIDOS PENDENTES DE DECISÃO (ART. 37 DA LEI Nº 9.279/1996),
CONSIDERANDO AS INVENÇÕES ATINENTES AO SETOR DE SAÚDE (FÁRMACOS,
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ETC.), QUANTOS CONTÊM INDICAÇÃO DE POSSÍVEL USO NO
ENFRENTAMENTO À COVID-19?
O INPI disponibiliza em seu site o Observatório de Tecnologias Relacionadas à Covid-19, com pareceres
técnicos sobre a situação patentária de medicamentos e produtos para saúde (termo estabelecido pela Lei
6.360/1976 para os equipamentos hospitalares) relevantes para o tratamento da Covid-19 (Disponível em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Estudos).
O INPI analisou o medicamento à base da associação das substâncias ritonavir + lopinavir, bem como os
medicamentos rendesivir, favipiravir, tocilizumabe e sarilumabe. A tabela abaixo contém a quantidade de
pedidos de patente pendentes de exame técnico para cada um desses medicamentos (segundo o INPI):
Medicamento

Número de pedidos pendentes

ritonavir + lopinavir

94

rendesivir

01

favipiravir

17

tocilizumabe

93

sarilumabe

19

Ritonavir + lopinavir - Já há dois medicamentos genéricos com a mesma associação de substâncias registrados
na ANVISA. Não há exclusividade impedindo a concorrência no mercado.
Rendesivir - Há três patentes que cobrem o produto. Duas delas foram concedidas com o prazo do caput do
art. 40 da LPI (BR 11 2013 001553 5 e BR 11 2018 005048 2) e uma com o prazo previsto no parágrafo único
(PI 0910455-0). A eventual nulidade de patente concedida com termo de vigência estabelecido pelo parágrafo
único do art. 40 não terá qualquer impacto sobre as outras duas patentes que cobrem o medicamento.
Tocilizumabe - A própria PGR afirma (nota de rodapé nº 2 da petição eDOC 169 nos autos da ADI 5529) que o
medicamento não está sob proteção patentária nos termos do parágrafo único do art. 40.
Favipiravir e sarilumabe – Os medicamentos não estão registrados na ANVISA, de modo que permanece
impossível, por força da regulação sanitária, o registro de genéricos.
O INPI também analisou a situação patentária de produtos como máscaras, respiradores, ventiladores
pulmonares e métodos de diagnóstico. A quantidade de pedidos de patente pendentes de decisão de exame
técnico para cada um desses produtos segue abaixo. Contudo, há em domínio público inúmeras alternativas
para os produtos objeto desses pedidos de patente, de modo que eventual proteção patentária não é um
obstáculo para o acesso a tais alternativas:
Produto para Saúde

1

Número de pedidos pendentes

máscaras e respiradores

36

ventiladores pulmonares

254

métodos de diagnóstico

44

Os pedidos identificados pelo INPI (PI0910455; PI0911410; BR112013001553; BR102015027413; BR112017007636 e
BR112018005048) já tiveram o seu exame técnico concluído nos termos do art. 37 da Lei 9.279/1996.
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4. QUAL FOI O TEMPO MÉDIO OBSERVADO ENTRE O DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE E A
DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO (ART. 37 DA LEI Nº 9.279/1996)
NOS ÚLTIMOS 10, 5 E 1 ANO(S)? INFORMAR NÚMERO TOTAL E POR DIVISÃO TÉCNICA (SETOR
TECNOLÓGICO).
Nos últimos 10 anos, o tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quanto ao
deferimento ou indeferimento (na forma do Art. 37 da Lei 9.279/1996) foi de 9 anos e 9 meses. O número
total pode ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico da
Classificação Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação
Internacional de Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).
Figura 11 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento nos últimos 10 anos por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)

v. 1.0 • p 16

Figura 12 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento nos últimos 10 anos por setor tecnológico da Classificação Internacional de
Patentes (IPC)

Nos últimos 5 anos, o tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quanto ao
deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996) foi de 9 anos e 6 meses. O número total pode
ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico da Classificação
Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional de
Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).

Figura 13 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento nos últimos cinco anos por setor tecnológico da Classificação Internacional de
Patentes (IPC)
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Figura 14 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento nos últimos cinco anos por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)

No último ano, o tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quanto ao
deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996) foi de 8 anos e 8 meses. O número total pode
ser dividido por divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI ou por setor tecnológico da Classificação
Internacional de Patentes (IPC), segundo o Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional de
Patentes (promulgado pelo Decreto n.º 76.472/75).

v. 1.0 • p 18

Figura 15 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento no último ano por setor tecnológico da Classificação Internacional de
Patentes (IPC)

Figura 16 - Tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quando ao
deferimento ou indeferimento no último ano por Divisão Técnica da DIRPA (INPI)
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5. DE QUE DIVISÃO TÉCNICA (SETOR TECNOLÓGICO) SÃO AS PATENTES QUE APRESENTAM
MAIOR TEMPO MÉDIO ENTRE O DEPÓSITO DO PEDIDO E A DECISÃO QUANTO OU
DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO (ART. 37 DA LEI Nº 9.279/1996)?
A DITEL é a divisão técnica da Diretoria de Patentes do INPI responsável pelo exame técnico das patentes que
têm o maior tempo médio entre o depósito do pedido e a decisão de deferimento (indeferimentos não geram
patentes, mas arquivamento de pedidos ou recursos ao presidente, na forma do Art. 212 da Lei 9.279/1996),
independentemente do recorte temporal aplicado. A DITEL é a divisão que examina os pedidos de patente dos
seguintes setores tecnológicos das classificações internacionais: G e H. A DITEL e os setores G e H são
associados à indústria de telecomunicações.
Cabe destacar ainda que as divisões DIFAR I e II (Divisão de Farmácia I e II), DIMOL (Divisão de Biologia
Molecular e Correlatos) e DIALP (Divisão de Alimentos, Plantas e Correlatos) também apresentam tempo
médio entre o depósito do pedido e a decisão de deferimento ou indeferimento superior a 10 anos. DIFAR I e
II, DIMOL e DIALP são as divisões que examinam os pedidos de patente dos seguintes setores tecnológicos das
classificações internacionais: A e C. Estas divisões e os setores A e C são associados à indústria de fármacos,
biofármacos e biotecnologia.
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6. ESTIMA-SE QUE O INPI LOGRARÁ REDUZIR EM 80% A QUANTIDADE DE PEDIDOS
PENDENTES DE DECISÃO ATÉ JULHO DE 2021, CONFORME ESTIMADO NO PLANO DE
COMBATE AO BACKLOG DE PATENTES? ATÉ O MOMENTO, ESSE ESTOQUE FOI REDUZIDO EM
QUE PERCENTUAL?
O INPI não logrará reduzir em 80% a quantidade de pedidos pendente de decisão até julho de 2021,
conforme estimado no Plano de Combate ao Backlog de Patentes. O INPI incluiu 149.912 pedidos de patente
pendentes no Plano de Combate ao Backlog em 01 de agosto de 2019. A meta estabelecida, de 80%, significa
que 119.930 pedidos precisariam não estar mais pendentes de decisão em julho de 2021. Mantida a média
da produtividade, o INPI deve levar mais 3 anos e 10 meses para atingir a meta: só vai decidir 80% dos
149.912 pedidos incluídos no Plano em janeiro de 2025 2.
Até o momento o estoque foi reduzido em 33,18%, ou seja, 49.746 pedidos dos 149.912 pedidos identificados
pelo INPI em 01 de agosto de 2019: 25.106 pedidos (16,74%) foram abandonados pelos titulares, sem a
necessidade de proferir uma decisão de deferimento ou indeferimento concluindo o exame técnico. Além
disso, 24.640 pedidos não estão mais pendentes de decisão de deferimento ou indeferimento, na forma do
Art. 37 da Lei 9.279/1996. O INPI deferiu 22.593 pedidos (15,07%) e indeferiu 2.047 pedidos (1,36%).
Os pedidos de patente ainda pendentes de decisão incluídos no Plano de Combate ao Backlog não
representam a totalidade do backlog do INPI. Hoje, a autarquia tem 135.280 pedidos que aguardam exame
(126.531 pedidos de patente de invenção e 8.749 pedidos de patente de modelo de utilidade).

Figura 17 - Status dos 102.932 pedidos de patentes para os quais uma exigência preliminar foi emitida até
26/3/2021 (RPI 2620)

2

“O Plano de Combate ao Backlog de Patentes do INPI: a situação dos 149.912 pedidos identificados em
01/08/2019”; Lickslegal, 2021. Disponível em <https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-depatentes-brasileiro/projeto-de-combate-ao-backlog-exigencia-preliminar>; acesso em 26 de março de 2021.
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7. DENTRE AS PATENTES ATUALMENTE EM VIGOR, QUANTAS (NO TOTAL E PERCENTUAL)
VIGORAM HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, NO CASO DE INVENÇÃO, E 15 (QUINZE) ANOS, NO
CASO DE MODELO DE UTILIDADE, CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO (PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 40 DA LEI Nº 9.279/1996)? INFORMAR NÚMERO TOTAL E POR DIVISÃO TÉCNICA
(SETOR TECNOLÓGICO).
Zero patentes. Nenhuma patente de invenção atualmente em vigor vigora há mais de 20 anos. Nenhuma
patente concedida pelo INPI sob a vigência da Lei 9.279/1996 jamais vigorou por prazo maior do que vinte
anos, no caso de invenção, ou 15 anos, no caso de modelos de utilidade.
Quando o INPI expede as cartas patentes, o prazo de 20 ou 15 anos do depósito, assim como o prazo de 10
ou 7 anos da concessão são expressamente determinados, de forma clara e precisa, conforme se pode ver dos
exemplos de cartas patentes expedidas recentemente:
Figura 18 - Carta patente de patente de invenção com
prazo de validade de 20 anos do depósito, com seta para
o termo de vigência.

Figura 19 - Carta patente de patente de invenção com
prazo de validade de 10 da concessão, com seta para o
termo de vigência.
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Figura 20 - Carta patente de patente de modelo de
utilidade com prazo de validade de 15 do depósito, com
seta para o termo de vigência.

Figura 21 - Carta patente de patente de modelo de
utilidade com prazo de validade de 7 da concessão, com
seta para o termo de vigência.

Não há patente de invenção com vigência maior do que vinte anos. Não há patente de modelo de utilidade
com vigência maior do que 15 anos. A jurisprudência do STF3 e a doutrina são pacíficas. Os direitos do titular
da patente só existem após a concessão. A Lei nº 9.279/2016 (LPI) delimita duas situações distintas quanto à
vigência de uma patente no Brasil.
A Lei 9.279/1996 é clara, assim como a jurisprudência e a doutrina:

3

Recurso Extraordinário nº 93.721-8/RJ, relatou o Exmo. Min. Cunha Peixoto: “Há três períodos na vida da invenção: o
que vai do ato de invenção ao pedido de registro e o competente depósito; o que vai do pedido e respectivo depósito à
patenteação; e o que começa na data do deferimento do registro. No primeiro, há apenas uma faculdade que pode ou
não ser usada. Se ele não a utiliza, mesmo sendo sua invenção muito anterior a de outro, o direito é de quem primeiro
requereu e fez o depósito. (...) O terceiro é que confere ao autor do invento o direito comercial. A patente é que contém
o privilégio, que a Constituição prometeu e assegurou.” (Grifou-se).
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Art. 78. A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência. Parágrafo único. Extinta a patente, o
seu objeto cai em domínio público. Assim, não há dentre as patentes atualmente em vigor nenhuma que vigore
há mais de 20 anos no caso de invenção ou 15 anos no caso de modelo de utilidade.
Quando uma patente de invenção é concedida por 10 anos da concessão ou uma patente de modelo de
utilidade é concedida por sete anos da concessão, há a barreira da retroatividade do Art. 225 da Lei
9.279/1996:
Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de
propriedade industrial.
Assim, uma patente de invenção concedida com vigência de 10 anos da concessão pode alcançar situações de
infração iniciadas até cinco anos antes de sua data de concessão. Cinco anos de retroatividade mais 10 de
efetiva proteção totalizam 15 anos.

Figura 22 - Regra geral (art. 40, caput, LPI) aplicada ao exemplo citado na figura 18

Figura 23 - Regra especial (art. 40, parágrafo único, LPI)

Há décadas, o próprio STF vem diferenciando a expectativa de Direito, que existe entre o depósito e a
concessão da patente, e a proteção efetiva. Este é o caso, por exemplo, na AR 1165/RJ 4, quando se entendeu
4

STF. Ação Rescisória 1.165/RJ. Relator Min. Maurício Corrêa. Acórdão proferido em 08/06/1999.
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que, antes da concessão da patente durante o processo administrativo de análise pelo INPI, não estão reunidos
todos os elementos necessários para constituição da proteção inerente à uma patente.
O entendimento pode ser encontrado em diversas decisões anteriores, como no caso do RE 94.878 5. Na
ocasião, o Ministro Relator Clóvis Ramalhete afirmou que "(...) depósito e pedido, deflagrando o processo
administrativo que visa à obtenção do privilégio, constitui-se em situação jurídica em curso de formação, ou
expectativa de direito; atinge-o a lei nova que de outro modo regule o privilégio futuro a ser concedido, ou
não". No RE 93.679 6, o STF afirmou que “certo que é que o direito de propriedade industrial só se constitui com
a obtenção da patente”. Desde então, não houve qualquer decisão em sentido diverso do STF.
A efetiva proteção de uma patente brasileira concedida com vigência de 10 anos da concessão, adicionando
cinco anos de potencial retroatividade, de eventual indenização, não tem uma duração maior do que a
efetividade das patentes pelo mundo, como se pode ver do gráfico abaixo:
Figura 24 – Proteção efetiva de uma patente nos principais escritórios internacionais

Não há extensão de prazo de vigência na regra do art. 40, parágrafo único. Uma patente só tem proteção
efetiva no Brasil com a expedição da carta patente pelo INPI. Antes disso, há expectativa de direito. Uma
patente quase nunca terá seu tempo de proteção conforme a lei. O tempo que a entidade despende na análise
do pedido irá afetar o tempo total de proteção efetiva. Quanto mais morosa a análise, menos proteção efetiva
terá o titular. Em comparação a outros escritórios de patentes, o INPI é muito moroso, como o gráfico acima
deixa claro. As médias de análise na experiência comparada não ultrapassam os três anos.

5
6

STF. Recurso Extraordinário nº 94.878. Relator Min. Clóvis Ramalhete. Acórdão proferido em 20/10/1981.
STF. Recurso Extraordinário nº 93.769. Relator Min. Moreira Alves. Acórdão proferido em 01/02/1982.
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8. DENTRE AS PATENTES ATUALMENTE EM VIGOR HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, NO CASO
DE INVENÇÃO, E 15 (QUINZE) ANOS, NO CASO DE MODELO DE UTILIDADE, QUANTAS (NO
TOTAL E PERCENTUAL) SÃO DETIDAS POR ENTIDADES PÚBLICAS (POR EXEMPLO,
UNIVERSIDADES)? INFORMAR NÚMERO TOTAL E POR DIVISÃO TÉCNICA (SETOR
TECNOLÓGICO).
Zero patentes. Não há patente em vigor há mais de 20 (vinte) anos. Ver resposta ao quesito 7.
A melhor informação disponível, dentro do exíguo prazo até a data do julgamento, no dia 7 de abril de 2021,
é a análise das patentes de titularidade das entidades públicas que participam do FORTEC, Fórum Nacional de
Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (https://fortec.org.br). 7 Segundo o website do FORTEC:
Associados Institucionais são entidades públicas ou privadas que mantenham atividades de pesquisa e
desenvolvimento, representadas pelo seu NIT ou IGI. (Artigo no. 13, item I, do Estatuto Social do FORTEC).
Associados Afiliados são entidades públicas ou privadas que tenham interesse ou fomentem a inovação e/ou
atividades relacionadas às áreas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. (Artigo no. 13, item II do Estatuto
Social FORTEC). 8
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Grupamento de Apoio São José dos Campos
Fundação de Apoio da UFRGS – FAURGS
Fundação Ezequiel Dias – FUNED
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp – Fundunesp/UNESP
Fundação Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
FUNDESTE (UNOCHAPECO) – Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Catarinense – IFCatarinense
INSTITUTO FEDERAL DE EDU, CIEN E TEC DE SANTA CATARINA – IFSC
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF SERTÃO-PE
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo -INOVA IFSP
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – IFSudeste-MG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFF
Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio / Agência de Inovação AGI – PUC-Rio
Prospective Inovação Tecnológica e Ambiental Ltda. ME
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
7

“FORTEC – Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – é uma

associação civil de direito privado sem fins lucrativos com duração indeterminada, de representação dos
responsáveis nas universidades, institutos de pesquisa, instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, pelo
gerenciamento das políticas de inovação e das atividades relacionadas à propriedade intelectual e à
transferência de tecnologia, incluindo-se, neste conceito, os núcleos de inovação tecnológica (NITs), agências,
escritórios e congêneres.” Disponível em https://fortec.org.br/747-2/. Acesso em 22 de março de 2021.

8

Disponível em https://fortec.org.br/associados-pessoas-juridicas/. Acesso em 22 de março de 2121.
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Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Universidade Federal de Viçosa – UFV
Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Pesquisando pelos membros do FORTEC, a situação atual das patentes de invenção concedidas com prazo de
validade de 20 anos do depósito e com prazo de validade de 10 anos da concessão é a seguinte:
Figura 25 - Patentes de Invenção de associados Fortec vigentes no Brasil sob ameaça de terem seus prazos
de proteção reduzidos ou de serem declaradas extintas
20 anos do depósito

10 anos da concessão
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Figura 26 - Patentes de Invenção de associados Fortec vigentes no Brasil sob ameaça de terem seus prazos
de proteção reduzidos ou de serem declaradas extintas por Seção da IPC principal

Pesquisando pelos membros do FORTEC, a situação atual das patentes de modelo de utilidade concedidas com
prazo de validade de 15 anos do depósito e com prazo de validade de 7 anos da concessão é a seguinte:
Figura 27 - Patentes de Modelo de Utilidade de associados Fortec vigentes no Brasil sob ameaça de terem
seus prazos de proteção reduzidos ou de serem declaradas extintas

Figura 28 - Patentes de Modelo de Utilidade de associados Fortec vigentes no Brasil sob ameaça de terem
seus prazos de proteção reduzidos ou de serem declaradas extintas por Seção da IPC principal
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Importante notar que, entre os titulares de patentes brasileiros, várias entidades públicas se destacam dentre
os nacionais que mais perdem em número de patentes e percentualmente, mesmo quando comparadas à
iniciativa privada: FAPESP, Embrapa, CNEN, UFRJ, FAPEMIG, UFMG, Unicamp, UFRGS e USP . 9
Figura 29 - Vigência das patentes de titulares brasileiros – prazos do caput do art. 40 da LPI v. prazos do
parágrafo único
20 anos do depósito
10 anos da concessão

Figura 30 - Top titulares brasileiros – prazos do caput do art. 40 da LPI v. prazos do parágrafo único

9

Disponível em < https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/10-vigencia-das-patentes-de-titularesbrasileiros-prazos-do-caput-do-art-40-da-lpi-v-prazos-do-paragrafo-unico>. Acesso em 26 de março de 2021.
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9. DENTRE AS PATENTES ATUALMENTE EM VIGOR HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, NO CASO
DE INVENÇÃO, E 15 (QUINZE) ANOS, NO CASO DE MODELO DE UTILIDADE, QUANTAS
CONTÊM INDICAÇÃO DE POSSÍVEL USO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19?
Zero patentes. Não há patente em vigor há mais de 20 (vinte) anos no Brasil, no caso de invenção ou 15
(quinze) anos, no caso de modelos de utilidade. Ver resposta ao quesito 7.
Se a expressão “patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze),
no caso de modelo de utilidade” refere-se àquelas concedidas para medicamentos com termo de vigência
estabelecido pelo parágrafo único do Art. 40 da Lei 9.279/1996 (dez anos a partir da data de concessão), são
sete patentes.
Medicamentos só podem entregues ao consumo após o seu registro na ANVISA (Lei 6.360/76, art. 12). Para
ser registrado, é preciso comprovar à ANVISA que o medicamento é seguro e eficaz “para o uso a que se
propõe” (Lei 6.360/76, art. 16, II). Esse uso, mencionado na legislação, são as chamadas “indicações
terapêuticas” de um medicamento. Assim, ao conceder registro a um medicamento, a ANVISA aprova o seu
uso para as indicações terapêuticas pleiteadas pela empresa, as quais passam a constar na bula do produto.
Contudo, é possível que médicos, em razão da sua autonomia profissional, prescrevam medicamentos para
um uso diferente daquele aprovado pela ANVISA 10. Quando isso ocorre, está-se diante de um uso “off-label”
(não previsto na bula) de um medicamento.
Hoje, só há um medicamento com indicação terapêutica aprovada pela ANVISA para o tratamento da Covid19, o “Veklury” (rendesivir) cujo registro foi concedido à empresa Gilead Sciences Farmaceutica do Brasil Ltda.
em 12 de março de 2021. 11 Das 3 patentes que cobrem atualmente o rendesivir, duas delas foram concedidas
com o prazo do caput do art. 40 da LPI (BR 11 2013 001553 5 e BR 11 2018 005048 2) e somente uma com o
prazo previsto no parágrafo único (PI 0910455-0). Assim, a eventual nulidade de patente concedida com termo
de vigência estabelecido pelo parágrafo único do art. 40 não terá qualquer impacto sobre as outras duas
patentes que cobrem o medicamento.
O enfrentamento da Covid-19 também tem sido feito com uso off-label de medicamentos, e de medicamentos
que possuem indicação terapêutica, não para eliminar a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, mas para o tratamento
dos sintomas e condições clínicas decorrentes da Covid-19. Existem diferentes protocolos (listas), elaboradas
pelo Ministério da Saúde 12, pela ANVISA 13 e pelos hospitais privados de referência 14, como o Hospital DF Star,
10

A autonomia profissional é assegurada no Capítulo I, VII, do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução nº
2.217/2018 do Conselho Federal de Medicina.

11

A indicação terapêutica aprovada é: “tratamento da doença causada pelo coronavírus de 2019 (COVID-19) em adultos
e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de, pelo menos, 40 kg) com pneumonia que
requerem administração suplementar de oxigênio (oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no
início do tratamento)”.

12

Orientações do Ministério da Saúde para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid19 (Nota Informativa nº 17/2020- SE/GAB/SE/MS – anexo 1), que são levadas em consideração também por hospitais
privados de referência como r, que integra a Rede D’or São Luiz, e ofícios enviados pelo Ministério a indústrias
farmacêuticas (por exemplo, o Ofício nº 110/2020/CGIES/DLOG/SES/MS – anexo 2), questionando-as sobre a
capacidade de produção de uma lista de medicamentos usados no tratamento de pacientes com Covid-19.

13

Editais de Chamamento nº 19/2020 e nº 4/2021 (anexo 3), por meio do qual a ANVISA convocou empresas titulares de
registro de medicamentos empregados na manutenção da vida de pacientes com Covid-19 a prestarem informações
sobre a fabricação, importação e distribuição.

14
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v. 1.0 • p 30

o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês e Hospital Hcor. Também foram levados em
consideração os medicamentos indicados pela PGR 15.
Conforme mostra a tabela abaixo, de um total de 54 substâncias usadas no tratamento de pacientes com
Covid-19, somente 5 estão sob proteção patentária concedida com o prazo do parágrafo único. Isso se justifica
porque a maioria dos produtos é antiga, o que pode ser constatado pela data da aprovação do primeiro
registro pela ANVISA, e, por isso, já possuem diversas cópias aprovadas:
Substância

Incide no parágrafo
único do art. 40 16

Aprovação 1º registro
(medicamento original)

Genéricos
registrados

difosfato de cloroquina/cloroquina base

Não

19/12/2000 (Quinacris)

4

Azitromicina

Não

16/10/1995 (Zitromax)

51

sulfato de hidroxicloroquina

Não

17/07/1997 (Plaquinol)

6

besilato de atracúrio

Não

08/05/1997 (Tracrium)

2

besilato de cisatracúrio

Não

18/12/1998 (Nimbium)

6

cloridrato de dexmedetomidine

Não

19/06/2000 (Precedex)

13

cloridrato de dextrocetamina

Não

04/12/1997 (Ketamin)

2

Diazepam

Não

23/08/1999 (Valium)

16

Enoxaparina

Não

09/10/2000 (Clexane)

6

Epinefrina

Não

16/07/2001 (Adren)

4

Etomidato

Não

21/06/2001
(Hypnomidate)

2

citrato de fentanila

Não

28/11/2000 (Fentanil)

9

Haloperidol

Não

24/11/1998 (Haldol)

8

cloridrato de lidocaína

Não

13/01/2000 (Xylocaína)

10

Midazolam

Não

13/01/2000 (Dormonid)

5

Morfina

Não

24/02/1989 (Dimorf)

5

Norepinefrina

Não

25/03/1999 (Hyponor)

3

Propofol

Não

30/01/2003 (Diprivan)

9

Rocurônio

Não

20/07/2001 (Esmeron)

5

Suxametônio

Não

16/04/1996 (Succinil
Colin)

2

Remifentanil

Não

15/01/1999 (Ultiva)

2

alfentanil (cloridrato de alfentanila
monoidratada)

Não

22/09/1995 (Rapifen)

1

(https://www.telessaude.unifesp.br/images/downloads/Manejo%20COVID-19%20-%2013.pdf), do Hospital SírioLibanês (https://drive.google.com/file/d/1oP4f-r2-vPbF3GPwWhZCz_nIoF9luAC9/view) e do Hospital Hcor
(protocolo_atendimento_coronavirus_v12.indd (hcor.com.br)).
15

Lista referenciada pela PGR na nota de rodapé nº 2 da petição eDOC 169 nos autos da ADI 5529 – anexo 4).

16

Dados extraídos da lista referenciada pela PGR na nota de rodapé nº 2 da petição eDOC 169 nos autos da ADI 5529.
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Incide no parágrafo
único do art. 40 16

Aprovação 1º registro
(medicamento original)

Genéricos
registrados

sufentanil (citrato de sufentanila)

Não

24/08/1994 (Sufenta)

1

brometo de pancurônio

Não

13/07/1998 (Pancurônio)

2

heparina não-fracionada (suína)

Não

04/06/1999 (Dolobene)

4

heparina não-fracionada (bovina)

Não

26/04/2001 (Heptar)

1

imunoglobulina humana

Não

04/05/2000 (Venimmuna
N)

15

Oseltamivir

Não

21/01/2000 (Tamiflu)

4

Atropine

Não

20/06/1956 (Atropina)

5

Dexametasona

Não

26/07/2002 (Maxidex)

11

Sugamadex

Não

26/10/2009 (Bridion)

0

brometo de vecurônio

Não

07/02/2001 (Norcuron)

1

Cetamina

Não

n/a

n/a

cloridrato de dobutamine

Não

18/11/1997 (Dobutrex)

10

Naloxone

Não

14/09/2001 (Narcan)

1

Vasopressina

Não

31/10/2003 (Encrise)

0

Ceftriaxone

Não

03/06/1996 (Rocefin)

11

Metilprednisolona

Não

30/07/2004 (DepoMedrol)

1

Terbutaline

Não

29/08/2001 (Bricanyl)

7

Salbutamol

Não

15/09/1994 (Aerolin)

15

Ceftarolina

Não

11/09/2017 (Zinforo)

0

piperacilina + tazobactam

Não

07/11/1996 (Tazocin)

11

teicoplanina

Não

25/07/1988 (Targocid)

13

lopinavir + ritonavir

Não

09/10/2000 (Kaletra)

2

tocilizumabe

Não

19/01/2009 (Actemra)

0

Umifenovir

Não

n/a

n/a

acalabrutinibe

Não

24/12/2018 (Calquence)

0

Danoprevir

Não

n/a

n/a

Anakinra

Não

n/a

n/a

Favipiravir

Sim

n/a

0

Sarilumabe

Sim

n/a

0

Cobicistate

Sim

n/a

n/a

Baricitinibe

Sim

26/11/2018 (Olumiant)

n/a

Rendesivir

Sim

12/03/2021 (Veklury)

n/a

Substância
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Dos únicos cinco medicamentos que estão sob proteção patentária nos termos do parágrafo único do art. 40,
o INPI, conforme consta no seu Observatório de Tecnologias Relacionadas à Covid-19 17, analisou a situação
patentária do rendesivir, favipiravir e do sarilumabe. A lista referenciada pela PGR na nota de rodapé nº 2 da
petição eDOC 169 nos autos da ADI 5529 traz dados da situação patentária do cobicistate e do baricitinibe.
Todas essas informações estão indicadas abaixo:
•

rendesivir – o INPI indica como concedidas as 3 patentes mencionadas acima, duas das quais foram
concedidas com o prazo do caput do art. 40 da LPI e somente uma com o prazo previsto no parágrafo
único, de modo que a eventual nulidade de patente concedida com termo de vigência estabelecido
pelo parágrafo único do art. 40 não terá qualquer impacto sobre as outras duas patentes que cobrem
o medicamento;

•

favipiravir e sarilumabe e cobicistate – cada um é objeto, respectivamente, de 3 18, 1 19 e 1 20 patentes
concedidas com o prazo de vigência fixado nos termos do parágrafo único do art. 40. Contudo, esses
medicamentos não estão registrados na ANVISA, de modo que atualmente permanece impossível, por
força da regulação sanitária (não do referido dispositivo), o registro de genéricos;

•

baricitinibe – é objeto de 1 21 patente concedida com o prazo de vigência fixado nos termos do
parágrafo único do art. 40.

Em relação aos produtos para saúde, o INPI analisou a situação patentária de produtos como máscaras,
respiradores, ventiladores pulmonares e métodos de diagnóstico. Abaixo estão os números das patentes
concedidas com o prazo de vigência fixado nos termos do parágrafo único do art. 40. Contudo, há em domínio
público inúmeras alternativas para os produtos objeto desses pedidos de patente, de modo que eventual
proteção patentária não é um obstáculo para o acesso a tais alternativas:
Produto para Saúde

Número de patentes em vigor

máscaras e respiradores

X 22

ventiladores pulmonares

36

métodos de diagnóstico

12

17

O INPI criou esse espaço em seu site (https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid19/Estudos), no qual disponibiliza informações sobre o tema, entre elas, pareceres técnicos que elaborou sobre a
situação patentária de medicamentos e produtos para saúde (termo estabelecido pela Lei 6.360/1976 para os
equipamentos hospitalares) relevantes para o tratamento da Covid-19.

18

PI 9913097-1, PI 0108374-0 e PI 0116967-0.

19

PI 0712224-1.

20

PI 0714055-0.

21

PI 0909040-1.

22

Ao analisar a situação patentária das máscaras e respiradores, o INPI não informou os números das patentes, não sendo
possível identificar quantas, dentre as seis vigentes, tiveram o seu prazo de vigência fixado nos termos do parágrafo
único do art. 40.
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10. QUAL O NÚMERO DE EXAMINADORES ENVOLVIDOS NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE
PATENTES? QUAL A MÉDIA DE PEDIDOS PENDENTES DE ANÁLISE POR EXAMINADOR? COM
BASE NAS ESTATÍSTICAS PRODUZIDAS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL (OMPI), HAVERIA PARÂMETROS INTERNACIONAIS COMPARATIVOS A ESSE
RESPEITO?
O INPI tem atualmente 312 examinadores de patentes (pesquisadores de propriedade industrial), e 135.280
(126.531 pedidos de patente de invenção e 8.749 pedidos de patente de modelo de utilidade) que aguardam
decisão de deferimento ou indeferimento, na forma do Art. 37 da Lei 9.279/1996. Se não existir examinadores
de patente desviados da sua função, cada examinador tem em média 433 pedidos de patentes pendentes de
“exame técnico”, na forma do Art. 35 da Lei 9.279/1996.
Não é possível comparar essa quantidade de pedidos pendentes por examinador com a de escritórios
internacionais de patentes, pois a metodologia aplicada em cada um é muito diferente. Os Escritórios do IP5
– grupo que reúne os cinco maiores escritórios de patentes do mundo 23, responsáveis por cerca de 80% dos
pedidos de patentes globais –, de uma forma geral, examinam pedidos novos, para os quais não há os
relatórios de buscas disponíveis, o que não é o caso do INPI, que está examinando pedidos para os quais estão
disponíveis não apenas os relatórios de buscas, mas, na maioria dos casos, o resultado dos exames técnicos.
Ademais, as métricas não devem focar no tamanho do backlog dividido pelo número de funcionários
pesquisadores em propriedade industrial (examinadores de patentes). A métrica ideal deve levar em
consideração a quantidade de pedidos de patente depositados durante o ano e a produtividade dos
examinadores de patente do INPI. As métricas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça poderiam ser
utilizadas como exemplo para o INPI.
Em agosto de 2017 oferecemos ao então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) um
estudo sobre o backlog, a produtividade e a qualidade do exame substantivo da Direito da Patentes (DIRPA)
do INPI. Naquela oportunidade nos expressamos da seguinte forma:

23

São eles: Escritório Europeu de Patentes (EPO), Escritório de Patentes do Japão (JPO), Escritório Coreano de
Propriedade Intelectual (KIPO), Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) e o Escritório de
Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO).
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11. O NÚMERO DE EXAMINADORES CORRESPONDE AO TOTAL DE VAGAS EXISTENTES PARA
A FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO? EM CASO DE HAVER VAGAS NÃO OCUPADAS, QUANTAS SÃO?
ESSAS VAGAS ENCONTRAM-SE DESOCUPADAS POR QUE RAZÃO E DESDE QUANDO, EM
LINHAS GERAIS? QUANDO OCORREU O ÚLTIMO CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE
VAGAS?
O último concurso público realizado para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, divulgado através do
Edital nº 01/2014 24, de 22/09/2014 apresentava uma previsão de mais 100 vagas para o cargo de pesquisador
em propriedade industrial. O quantitativo de pesquisadores em Propriedade Industrial foi posteriormente
ampliado em virtude da autorização para nomeação de 50 candidatos do cadastro de reserva do Concurso
Público relativo ao referido edital, por intermédio da Portaria MP nº 059 de 28/03/2017, publicada no Diário
Oficial da União de 29/03/2017.
O cargo de pesquisador em propriedade industrial, em sua maioria, tem atribuições relacionadas ao exame de
patentes e compreende como atividades desenvolver a análise processual voltada aos exames de pedidos de
patentes e a elaborar pareceres técnicos para concessão de direitos de patentes. O cargo possui uma jornada
de trabalho de 40 horas semanais.
Em pesquisa junto ao Portal da Transparência, verifica-se que o quantitativo de pesquisadores em propriedade
industrial exercendo a função de examinador de patente junto a Diretoria de Patentes, Programas de
Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) atualmente é de 312 pesquisadores, com um
adicional de 33 pesquisadores que estão ocupando cargos administrativos, em particular de Chefia e
Coordenação, bem como alguns (10), que estão lotados na Coordenação Geral de Recursos e Nulidades
Administrativa (CGREC). Assim, o total é de 355 pesquisadores. Há ainda pesquisadores em propriedade
industrial, lotados no INPI, mas cedidos à órgão dos poderes da união, estados ou municípios conforme tabela
abaixo
Órgão de exercício

Pesquisador em Propriedade Industrial

Advocacia-Geral da União

1

Câmara dos Deputados

1

Controladoria-Geral da União (RS)

1

Há 5 pesquisadores em Propriedade Industrial em licença de afastamento e 2 pesquisadores atuando junto a
Academia do INPI.
Encontram-se, ainda, pesquisadores em propriedade industrial (32) atuando como examinadores de patentes
nas Coordenações de Relações Institucionais de DF e SP, e ainda nos Escritórios de Difusão Regionais da
Coordenação Geral de Disseminação para Inovação, unidades administrativas ligadas à Presidência do INPI.
Há, ainda, cargos vagos para pesquisador em propriedade industrial, específicos para a atividade de
examinador de patentes decorrentes de Exoneração (6), Aposentadoria (63) e Falecimento (6), perfazendo um
total de 75 cargos, surgidos na sua maioria nos últimos 10 anos. Destaca-se que há cargos de pesquisador em
propriedade industrial destinados a área de conhecimento de contratos de tecnologia, cuja lotação é para a
Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia. Tais pesquisadores não exercem a função de examinadores
de patentes.

24

Edital autorizado através da Portaria MP nº 93, de 26/03/2014, publicada no Diário Oficial da União de 27/03/2014
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Por último, importante destacar que se encontra em curso o Mandado de Segurança nº 505137349.2019.4.02.5101 impetrado pelo Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios
do Rio De Janeiro; pela Associação dos Funcionários do INPI; e pela Associação Nacional dos Pesquisadores
em Propriedade Industrial. O Mandado de Segurança foi impetrado em face de ato coator do Presidente do
INPI, em 31/07/2019 e está em trâmite perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Juíza Márcia Maria Nunes
de Barros). A menção deste caso é relevante, visto que o objeto do mesmo está atrelado ao cargo referido na
pergunta em comento, bem como ao backlog.
No Mandado de Segurança, os servidores, por meio das entidades de classe, requerem a nulidade dos
normativos relacionados ao Plano de Combate ao Backlog, notadamente: Resoluções INPI/PR 240 e 241 de
2019, bem como as Normas de Execução SEI n.° 01, 02, 03, 04, 05, 06 DIRPA/PR de 2019. Requerem que se
reestabeleça o “status quo ante”, mantendo a “Norma de Execução 08 de 2019 e abstendo-se de suprimir as
etapas inerentes ao procedimento de análise e confecção de relatório de busca de anterioridade previsto na
Lei 9.279/96 e se abstenha de praticar atos que visem a discriminação dos autores de pedidos de registro de
patentes, no que tange à qualidade do serviço público prestado, garantindo a observância dos princípios
constitucionais da legalidade, eficiência e impessoalidade”.
O pedido dos servidores tem por base o argumento que as normas em questão, na análise dos pedidos de
patentes, coagiriam os servidores a obedecerem às regras das resoluções, condicionando o pagamento da
gratificação de desempenho à liberação das análises de patente, de forma célere e sumária, sem a devida
análise através de relatório de busca de anterioridade exigidas pela Lei 9.279/96. Entendem que a sistemática
violaria a legalidade e criaria um tratamento diferenciado no âmbito do processo administrativo – o que não
seria permitido. A ação se encontra pendente de julgamento.
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12. CONSIDERANDO O DIAGNÓSTICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO TC
015.369/2019-6, QUE ATESTOU A AUSÊNCIA NO INPI, À ÉPOCA, DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
EM FUNCIONAMENTO QUE PERMITA CONTROLAR TODO O FLUXO DOS PEDIDOS DE
PATENTES, O ÓRGÃO ADOTOU ALGUMA PROVIDÊNCIA VOLTADA A IMPLEMENTAR A
ALUDIDA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA? HÁ ALGUMA AÇÃO ADMINISTRATIVA EM ANDAMENTO
VOLTADA A DESENVOLVER FERRAMENTA NESSE SENTIDO?
As medidas foram atendidas pelo INPI por meio da disponibilização de um painel interativo (dashboard),
divulgado pela Ouvidoria e pela CGREC (Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de
Nulidade de Patentes) referente aos pedidos de patente pendentes de decisão final, englobando a primeira e
a segunda instâncias. O portal é acessível no link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/dadosabertos/conjuntos-corporativos-de-dados-abertos/pedidos-de-patentes-pendentes-de-decisao-final. Neste
painel, também é possível verificar as informações de estoque e tempo médio de tramitação para os pedidos
de patentes em segunda instância.
Histórico do pedido do TCU
De 20/5/2019 a 2/4/2020, a área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU), chamada de Secretaria de
Controle Externo da Administração Indireta (SecexEstataisRJ), realizou uma auditoria no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI). Como descrito pelo TCU, o objeto da auditoria foi “analisar o processo de registro
de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, especialmente no que se refere ao
elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média
mundial”.
A meta da auditoria foi de identificar as causas e possíveis soluções para a elevada demora do INPI no
processamento dos pedidos de patente. O resultado da auditoria subsidiou a lavratura do Acórdão nº
1199/2020 do Plenário do TCU, de relatoria do Ministro Vital do Rego, publicado em 25/05/2020. O Acórdão
contém recomendações ao INPI para implementações de melhorias para o quadro identificado.
Recomendações formuladas pelo TCU atreladas ao pedido de informação nº 12: 9.1.1, 9.1.2 e 9.2
As recomendações do TCU, entretanto, não falam especificamente em “solução tecnológica” como redigido
no pedido de informação nº 12, mas em meios de conferir maior transparência, pelo portal eletrônico do INPI,
do fluxo de análise dos pedidos pendentes. As recomendações, na íntegra, são as seguintes (grifou-se):
“9.1. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com fundamento no art. 250,
inciso II, do RI/TCU:
9.1.1. que, em até 180 dias, passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet,
as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da
Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que
se refere – a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância –,
com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de
prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações
à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º
da Lei 9.784/99;
9.1.2. que, em até 180 dias, passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de

tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância
administrativa , tratada na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de
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Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que
dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99;
9.2. recomendar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com fundamento no art. 250,
inciso III, do RI/TCU, que inclua, no seu Código de Ética, dispositivo semelhante ao do art. 9º
do Código de Ética do TCU (Resolução-TCU 226/2009), à luz do disposto no caput do art. 37 da
Constituição Federal e no caput do art. 2º da Lei 9.784/99;”
De acordo com informações públicas divulgadas referentes ao acompanhamento do cumprimento das
recomendações do TCU, o INPI cumpriu com as recomendações em referência 25. Foi criado um grupo de
trabalho na autarquia, com um plano de ação com objetivo de implementar as recomendações.
Quanto às recomendações 9.1.1 e 9.1.2, o grupo de trabalho do INPI elaborou um painel interativo
(dashboard), disponibilizado pela Ouvidoria e pela CGREC (Coordenação Técnica de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade de Patentes) referente aos pedidos de patente pendentes de decisão final,
englobando a primeira e a segunda instâncias. O portal é acessível no link: https://www.gov.br/inpi/ptbr/acesso-a-informacao/dados-abertos/conjuntos-corporativos-de-dados-abertos/pedidos-de-patentespendentes-de-decisao-final. Neste painel, também é possível verificar as informações de estoque e tempo
médio de tramitação para os pedidos de patentes em segunda instância.
Quanto à recomendação 9.2, foi publicada a Portaria INPI nº 279/2020 26, de 27 de julho de 2020, por meio da
qual foi aprovado o novo Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores do INPI. A recomendação
quanto à inclusão no Código de Ética da autarquia se dá para que seja possível prever casos de impedimento
de avaliadores, de forma que a eventual necessidade de redistribuição de pedido patente para análise fosse
minimizada.
O novo Código de Ética contemplou a inclusão do art. 18, que estabelece condutas a serem adotadas em
situações de impedimento e suspeição no âmbito do INPI.
“Das Situações de Impedimento ou Suspeição
Art. 18. O servidor deverá obedecer às disposições previstas nos arts. 18, 19 e 20 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e declarar impedimento ou suspeição nas situações que
possam afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e
imparcialidade, em especial nas seguintes hipóteses:
I – participar da concessão ou registro de direitos de propriedade intelectual, fiscalização de
contratos ou convênios administrativos ou qualquer outra missão ou tarefa que lhe tenha sido
confiada, por meio de justificativa reduzida a termo, quando estiver presente conflito de
interesses; e
II – participar de atividade ou de instrução de processo de interesse próprio, de cônjuge,
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de pessoa com
quem mantenha ou manteve laço afetivo ou inimigo, ou que envolva órgão ou entidade com o
25

Conforme informado pelo INPI ao TCU, por meio do Ofício SEI nº 132/2020/PR/INPI. Disponível em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-dos-orgaos-decontrole/orgaos-do-controleexterno/arquivos/documentos/oficio_sei_132_inpi_cumprimento_acordao_1199_2020.pdf/
26
Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/portaria-279-2020.pdf
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qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois anos, ressalvada, neste último caso,
a atuação consultiva ou em processo em que tenha funcionado como advogado, perito ou
testemunha.”
O art. 18 se baseou no art. 9º do Código de Ética do TCU, conforme sugerido pelo Tribunal de Contas, no
acórdão supracitado.
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13. CONSIDERANDO NOVAMENTE O DIAGNÓSTICO TRAÇADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO NO TC 015.369/2019-6, O ÓRGÃO PROVIDENCIOU OU ESTÁ PROVIDENCIANDO A
NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME DE PATENTES?
O diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas da União abrangeu a elaboração de um diagrama de forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças (Matriz SWOT), conforme página 7 do relatório de auditoria publicado
por meio do Acórdão TCU nº 1199-2020. Um dos pontos de fraqueza identificados foi a “Inexistência de
normatização dos procedimentos técnicos de exame” no INPI.
Sobre essa questão o relatório de auditória do TCU discorre sobre medidas que já estão sendo adotadas pelo
INPI, reconhecendo que a solução desse ponto de melhoria identificado já vem sendo endereçada de maneira
satisfatória. São destacadas publicações de diversas resoluções que instituem diretrizes de exame de pedidos.
O TCU faz então uma breve análise sobre as medidas já em prática pelo INPI, e por fim considera desnecessário
propor medidas adicionais.
Nesse caso, não há qualquer recomendação ou determinação constante no Acórdão do TCU quanto à
providências a serem adotadas na normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes.
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Anexo 1 - Nota Informativa nº 17 de 2020 do
MS
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Anexo 2 - Ofício 110 de 2020 do MS Relação de medicamentos usados no
combate Covid-19
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Anexo 3 - Editais de Chamamento 19 de
2020 e 4 de 2021 da ANVISA
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Anexo 4 - Lista de medicamentos fornecida
pela PGR

v. 1.0 • p 94

v. 1.0 • p 95

v. 1.0 • p 96

v. 1.0 • p 97

v. 1.0 • p 98

v. 1.0 • p 99

v. 1.0 • p 100

v. 1.0 • p 101

v. 1.0 • p 102

v. 1.0 • p 103

Rio de Janeiro • São Paulo • Brasília • Curitiba • Tóquio
www.lickslegal.com | info@lickslegal.com | japan@lickslegal.com

