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MDIC e INPI abrem Consulta Pública sobre redução do backlog na análise de pedidos de patente
Conforme o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o acúmulo de pedidos de patentes (conhecido como backlog) chegou a um
volume insustentável, em comparação à capacidade de exame e resposta da autarquia, estando atualmente, segundo o INPI, em torno
de 8 anos.
Para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul - FIERGS a inovação acontece e é concebida em ambientes completos e propícios
para isto. Ela se destaca, na maior parte das vezes, pela implantação de ideias simples, eficientes e econômicas, apoiadas em grande
parte por mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, gerando vantagens competitivas por meio do conhecimento. Neste contexto a
Propriedade Industrial é compreendida como um importante ativo. A redução do backlog é uma das pautas que integram o conjunto de
ações acompanhadas pelo Conselho de Inovação e Tecnologia do Sistema FIERGS – CITEC.
Com o intuito de buscar resolver tal problema, o qual representa um entrave à competitividade do País, o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) abriram recentemente Consulta Pública
referente à proposta de norma que visa à simplificação do procedimento relativo ao deferimento de pedidos de patentes no Brasil.
A proposta posta em Consulta Pública prevê que os pedidos de patente com protocolo do depósito ou do requerimento de entrada na
fase nacional realizado até a data da publicação da norma e que aguardam exame serão deferidos no prazo de 90 dias, desde que
atendam determinados requisitos e que não tenham recebido subsídios fundamentados por terceiros.
O prazo para envio de sugestões, que serão oportunamente analisadas pelo MDIC e INPI encontra-se aberto até o dia 21 de agosto de
2017.
A minuta da norma e demais documentos relacionados podem ser acessados diretamente no link: http://www.inpi.gov.br/menuservicos/patente/consultas-publicas.
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