
O xadrez político-econômico-tecnológico que explica o atual atraso na decisão dos pedidos de 
patente (backlog) 

 

Chega a ser intuitiva a compreensão de que alguém que envidou esforços produzindo algo que 
é útil para todos, como um inventor, por exemplo, do avião ou da lâmpada ou o autor de uma 
música, tenha um direito de propriedade sobre o produto do seu pensamento e da sua 
criatividade. No entanto, devido à sua intangibilidade a proteção da propriedade intelectual tem 
natureza diversa da proteção dada aos bens móveis e imóveis em geral. Para as criações do 
intelecto, a propriedade é conferida na forma de um direito de monopólio temporário. No caso 
daqueles que inventam soluções tecnológicas que podem ser produzidas industrialmente, esse 
direito assume a forma de Patentes e é percebido como um estímulo para que outros inventores 
continuem levando a tecnologia a progredir ainda que alguns discordem dessa percepção. Por 
um período de tempo limitado, o titular de uma Patente pode proibir seus concorrentes de, sem 
a sua autorização, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos a 
invenção patenteada1. Em um ambiente sem concorrência, os detentores das patentes 
determinam o preço que, não infrequente, pode ser bem salgado. Gostaria, sinceramente, que 
o assunto fosse tão simples quanto “se está caro, vamos diminuir o preço”, infelizmente, o 
assunto é bem mais complexo que isso, com diversas vertentes além da econômica. No entanto, 
em uma sociedade que não fomenta o desenvolvimento tecnológico como deveria, as patentes 
permanecem como virtualmente desconhecidas do público em geral, mesmo os mais 
intelectualizados, frequentemente sendo confundidas com outros direitos de propriedade 
intelectual, como as marcas e os direitos autorais. Não é incomum ouvirmos frases do tipo : “Já 
patenteou sua marca?”. A ignorância sobre o tema resta ainda mais evidente em discussões em 
que o próprio direito de patente se imiscui a outros direitos, como o do acesso a tratamentos 
de saúde, frequente em casos que envolvem patentes para medicamentos, com a qual alguns 
políticos se aproveitam para fazer proselitismo2. Em momentos como esse, a tão propalada 
expressão “quebra de patente”, uma figura inexistente no Direito, toma de avalanche as 
manchetes dos jornais e as discussões nas redes sociais sem a devida profundidade de análise, 
evidenciando mais uma vez a pouca importância com a qual o tema é tratado. O INPI, Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, é o órgão do Governo responsável por examinar as patentes 
mas não é valorizado como deveria lutando atualmente contra um atraso no exame das 
patentes de, em média, 10 anos. Quando a Política não compreende o sistema, a sua 
interferência pode, mesmo imbuída da melhor das intenções, impactar não apenas na saúde 
das pessoas, como também no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento econômico 
do país. Para que um Político tome as decisões que melhor reflitam o interesse da sociedade 
como um todo, é preciso que compreenda as forças de interesse que sustentam o sistema de 
modo a saber que estruturas podem ou que devem ser rompidas e quais estruturas que, se 
rompidas gerarão danos incalculáveis. É com esse objetivo que escrevo o presente texto: trazer 
luz à um assunto que, apesar de tão importante e de afetar tanto as vidas das pessoas no seu 
dia a dia, permanece virtualmente desconhecido.  

 

                                                           
1 Lei n°9.279/96, Art. 42, caput. 
2 < https://marinasilva.org.br/justica-atende-pedido-de-marina-e-eduardo-e-concede-liminar-que-
quebra-patente-de-remedio-contra-hepatite-c/> Acesso em 10 de dezembro de 2018 



O presente texto não tem o objetivo de entrar no mérito sobre se um país deve proteger a 
propriedade intelectual ou não, porque o fato é que no Brasil de hoje a PI existe, está prevista 
na Constituição e é executada com base em legislação específica. A ideia aqui é apontar as 
implicações da atual legislação que levam ao atraso no exame das patentes, um problema que 
gera consequências para o mercado e para a sociedade e os pontos sob os quais é preciso lançar 
luz se queremos resolver esse problema. 

 

No Brasil, as patentes são concedidas conforme o que está ditado na Lei n° 9.279/96, conhecida 
como Lei da Propriedade Industrial (LPI). Além das patentes, essa lei trata também das Marcas, 
dos Desenhos Industriais, das Indicações Geográficas e da Concorrência Desleal. Foi redigida em 
consequência das negociações da rodada Uruguai do Acordo GATT que culminou na criação da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Um desses acordos foi justamente o Acordo TRIPS3 
que trata da Propriedade Intelectual, ramo do Direito que reúne a Propriedade Industrial e os 
Direitos Autorais. Até então, o Brasil não concedia patentes para uma série de produtos4, dentre 
eles medicamentos e agrotóxicos. No entender político da época, a Economia brasileira não 
possuía um desenvolvimento industrial robusto o suficiente para ter seus próprios inventores 
para tais tecnologias, e consequentemente suas próprias patentes, o que nos colocava em 
situação de importadores e copiadores. Conceder patentes para esses produtos implicaria em 
pagar muito caro por produtos dos quais a sociedade brasileira dependia, seja pela sua saúde, 
seja pelo agronegócio. No entanto, durante as negociações internacionais, pressionados por 
países que nos exportavam esses produtos e que importavam nossos commodities, assinamos 
o TRIPS e nos comprometemos em estender o direito de obter patentes para todas as 
tecnologias. No entanto, o acordo previa um prazo para essa adaptação que poderia ser 
estendido por até 10 anos adicionais5, prazo este que foi devidamente utilizado por outros 
países em situação de desenvolvimento semelhante ao do Brasil, como a Índia, mas que o Brasil 
ignorou, aprovando à toque de caixa, já em 19966, com entrada em vigor no ano seguinte uma 
nova lei no Congresso Nacional concedendo patentes para, dentre outros, medicamentos. 
Apliquemos a Navalha de Hanlon7 ou não a essa aprovação, o fato é que pouco tempo depois, 
após demanda do então Ministro da Saúde José Serra, o Brasil criou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA)8, estabeleceu os medicamentos genéricos9 e emitiu uma medida 
provisória, mais tarde convertida na Lei 10.196/01 que criou a anuência prévia da ANVISA sobre 
os pedidos de patente. Durante o turbulento período de transição, acabou-se por conceder 
proteção, por meio de revalidação de patentes estrangeiras, para produtos que já estavam em 
domínio público no Brasil ou que eram impossíveis de serem patenteados à luz da lei anterior. 
A insegurança jurídica foi tão grande que ainda hoje não há decisão final na Justiça10.  

                                                           
3 < https://www.wto.int/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm> Acessado em 10 de dezembro de 2018 
4 Lei n°5.772/71, Código da Propriedade Industrial 
5 TRIPS, Artigo 65, alíneas 1, 2 e 4.  
6 José Serra foi Ministro do Planejamento de Fernando Henrique Cardoso até 30/04/1996 quando se 
afasta para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Antônio Kandir assume o MPOG em 04/06/1996. Era o 
Ministro da Saúde na época, o Sr. Adib Jatene. 
7 Hanlon's razor: “Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity”.  
8 Lei 9.782/99 
9 Lei 9787/99 
10 Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.234 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12879> 



 

Um medicamento genérico, em tese, é um medicamento cuja patente expirou ou que não foi 
patenteado e pode ser livremente copiado ou importado. Quando um medicamento é 
inventado, solicita-se ambos os direitos de patente e de marca, o primeiro é temporário; o 
segundo, renovável quantas vezes o detentor do direito quiser. Quando a patente expira, resta 
ainda o direito sobre a marca; assim, a concorrência pode copiar o conteúdo do produto 
(patente), isto é, o ácido acetilsalicílico, mas não o nome dele ou a sua identidade visual (marca), 
isto é, aspirina®. A Lei de Medicamentos Genéricos, apenas foi necessária em face da alteração 
da Lei de Patentes. Como até 1997, o Brasil não concedia patentes para medicamentos, todos 
os medicamentos podiam ser livremente copiados; logo, todos os medicamentos eram 
genéricos. Na ausência de patentes válidas em território brasileiro, qualquer um podia produzir, 
usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. Os genéricos foram uma 
solução necessária para um problema que até então não tínhamos. 

 

O direito de propriedade industrial, justamente por ser estratégico para um país, é um direito 
territorial, propriedade já prevista desde o primeiro tratado internacional sobre a matéria, a 
Convenção da União de Paris, a CUP, de 1883. O princípio da territorialidade significa que o 
inventor precisa pedir a patente em cada país em que quiser obter o monopólio. Uma patente 
concedida nos Estados Unidos não é válida no Brasil e nem vice-versa. Essa territorialidade tem 
o efeito de se permitir a fabricação de genéricos, por exemplo, no Brasil, de medicamentos 
patenteados nos Estados Unidos, mas não protegidos aqui. Os exames para a concessão, apesar 
de levarem em consideração os mesmos critérios acordados pelos países no TRIPS também são 
independentes, sendo cada escritório nacional livre para ter sua interpretação técnica de cada 
um dos requisitos.  

 

O escritório brasileiro de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) situado 
na região da Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro. O atraso do INPI na concessão das 
patentes é notório11,12,13 e o backlog, como o atraso é conhecido, está hoje em uma média de 10 
anos, com variações que podem chegar a mais de 20. O Instituto não divulga a lista de pedidos 
que aguarda decisão tampouco a posição em que cada pedido está na lista, mas sabe-se que há 
programas de exame prioritário que podem explicar o porquê de tamanha variância em torno 
dessa média. Se os brasileiros compreendessem o impacto desse atraso na economia, estariam 
clamando pela abertura da caixa preta do INPI tal como clamam pela abertura da caixa preta do 
BNDES. Assim como esta, as pressões políticas sobre o INPI são imensas. Isso porque, com 
frequência, se está a falar de muito dinheiro envolvido. No entanto, ao contrário do jogo político 
óbvio em que um empresário se aproxima do governo em troca de uma norma que o beneficie; 
no caso das patentes, o jogo de pressão é mais complexo. Ao contrário das normas do governo 
que, via de regra, autorizam ou proíbem alguma coisa de maneira direta, o direito de patente é 

                                                           
11 < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322017000100171&script=sci_abstract&tlng=pt> 
Acesso em 10 de dezembro de 2018 
12 < http://fortec.org.br/2018/10/16/inpi-apresenta-alternativas-para-backlog-de-patentes/> Acesso em 
10 de dezembro de 2018 
13 https://www.valor.com.br/brasil/5044244/solucao-extraordinaria-propoe-limpeza-em-estoque-de-
patentes Acesso em 10 de dezembro de 2018 



um direito que “autoriza a proibição” e compreender a profundidade desse conceito é crucial 
para entender a posição do INPI no xadrez político-econômico-tecnológico. 

 

Quando um governo concede uma patente a um inventor, ele não está concedendo ao inventor 
o direito de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar. Não se trata de uma autorização 
de entrada no mercado como a que é concedida pela Anvisa para um medicamento ou pelo 
Ministério da Agricultura para um agrotóxico. Não. Uma pessoa pode ganhar a patente e não 
ganhar o registro. Isto é, a pessoa pode se ver numa situação em que ela detém o monopólio do 
mercado, mas nem ela mesma pode fabricar e vender o produto porque ele é, por exemplo, 
tóxico. É engraçado como não se pensa nessa situação já que o inverso é tão comum: a maioria 
dos produtos que está no mercado não está patenteado de modo que olhando por esse prisma 
fica evidente que a entrada do mercado e a patente são direitos distintos. Mas, o inverso sempre 
confunde. E confunde porque o direito que a patente dá ao seu dono não é o de colocar no 
mercado o produto, mas o de proibir terceiros, isto é, a sua concorrência, de colocar no mercado 
o produto. É um direito ao mesmo tempo positivo e negativo. E se, ou quando, alguém colocar 
no mercado mesmo assim a despeito do titular da patente, quem tira? Cabe ao próprio detentor 
da patente o controle do mercado, exercendo o seu direito sobre a sua propriedade. É ele quem 
deve procurar a justiça e em ação de natureza civil exigir que o concorrente retire o produto 
patenteado do mercado e lhe pague as indenizações devidas. A patente deve ser reforçada pelos 
donos; daí ser uma atividade custosa. É por isso também que quando do exame de uma patente 
requisitos como segurança e toxicidade não são avaliados já que a patente não dá ao seu 
detentor o direito de fabricar, mas o direito de proibir a fabricação por terceiros. Para obter uma 
patente, o interessado deve requerer junto ao INPI um pedido na forma de processo 
administrativo em que descreve em detalhes a invenção. Só obterão o direito de monopólio 
aquelas invenções que forem novas e tiverem um quê de inventividade, isto é, não forem meras 
modificações óbvias do que já existe, mas, sim, uma invenção de verdade, real, robusta. O INPI 
avalia critérios afeitos à originalidade; quem avalia a segurança e demais requisitos como a 
eficácia de um medicamento é o órgão do governo que autoriza a entrada no mercado daquele 
produto. 

 

Esse cenário de um direito que ao mesmo tempo é positivo e negativo, em que se é autorizado 
a proibir, nos traz um tabuleiro de interesses também duplo em que, simplificadamente, de um 
lado, temos as indústrias inovadoras e do outro, as indústrias copiadoras. Por óbvio que essas 
nomenclaturas e divisões não são estanques e uma empresa pode ser inovadora para o produto 
X ao mesmo tempo em que copia o produto Y, mas para fins didáticos, os conceitos funcionam. 
As empresas inovadoras são aquelas que possuem departamentos de pesquisa e 
desenvolvimento e investem, não raro, muito dinheiro de modo a inventarem produtos que não 
existiam anteriormente. Esse processo de desenvolvimento tecnológico é um processo 
traiçoeiro não apenas por requerer muita criatividade, mas por requerer também paciência e 
resiliência já que ao longo dos testes práticos, em especial os longuíssimos testes clínicos, muitos 
produtos são descartados seja porque não funcionam, seja porque são tóxicos...o ponto é que 
inventar custa muito dinheiro e leva muito tempo. As patentes foram criadas justamente como 
uma forma de estímulo a esse processo arriscado. No passado, sem as patentes, os inventores, 
quando colocavam seus produtos no mercado, eram copiados por artesãos que não haviam 
investido tempo e dinheiro na invenção e ficavam incapacitados de obterem retorno do seu 
investimento já que a concorrência os debilitava. Logo, as empresas inovadoras, para fins 



didáticos, têm interesse na concessão do maior número de patentes possíveis de modo a, em 
um ambiente de monopólio, recomporem por meio da obtenção de lucro, o dinheiro e o tempo 
investidos no desenvolvimento do produto inovador. Do outro lado do tabuleiro, estão as 
empresas copiadoras que não inventam, mas copiam, ou mais frequentemente importam, 
produtos que foram inventados por outras empresas. Como essas empresas não investiram 
dinheiro na pesquisa e no desenvolvimento, isto é, não perderam dinheiro com os produtos que 
não funcionavam ou que eram tóxicos, elas podem cobrar bem mais barato pelos produtos e 
ainda assim lucrarem bastante, mesmo em um ambiente de livre concorrência. Copiar uma 
molécula é incomparavelmente mais barato do que desenvolver uma. No entanto, para 
poderem copiar os produtos as patentes desses produtos precisam ou terem o seu tempo 
expirado, que é, em geral, de 20 anos, ou terem sido negadas definitivamente no território em 
que elas desejam comercializar. Com efeito, para fins didáticos, esse grupo pressiona o Governo 
para negar o máximo de patentes possível de modo que possam lucrar copiando os produtos.  

 

No meio de ambos os grupos está o examinador de patentes que precisa decidir se nega ou se 
concede o direito de patente sem levar essas pressões em consideração. Sob esse prisma, fica 
fácil compreender o porquê do atraso tão grande para a decisão final.  Paira sobre o examinador 
algo equivalente a uma espada de Dâmocles uma vez que de repente pode vir a ter os seus bens 
apreendidos por suspeita de corrupção como ocorreu no caso do medicamento docetaxel14. 
Adicione a isso o alto grau de subjetividade dos requisitos de patenteabilidade tais como a 
“atividade inventiva” e a “suficiência descritiva” e temos uma caldeirão moldado para produzir 
sentimentos de ansiedade, pânico e muitas licenças médicas.  

 

Na tentativa de diminuir a subjetividade de tais conceitos, os escritórios de patentes redigem 
diretrizes de exame técnico. São as chamadas interpretações oficiais emitidas pelos gestores. 
São extremamente relevantes para evitarem decisões díspares entre um examinador e outro. 
No entanto, estão longe de serem interpretações puramente técnicas, haja vista o seu cunho 
inerentemente político. Vejamos o caso do USO. A Lei de Patentes fala diretamente em seu 
artigo 42 que as patentes conferem proteção para produtos (inciso I) e para processo ou produto 
obtido diretamente por processo patenteado (inciso II), mas não fala sobre a proteção do USO 
de um dado produto. O que fazer quando se reivindica proteção patentária para o USO de um 
produto? Uma maneira de interpretar é que a proteção para o USO é inerente à proteção do 
produto. Estando o produto protegido, todos os seus usos também estão. Outra maneira de 
interpretar é que o USO de um dado produto equivale a um processo, no caso, um processo de 
usar. Essa segunda interpretação é relevante quando a invenção é a de um novo uso, conhecido 
no jargão como segundo uso.  Nesse caso, o produto já se encontra ou em domínio público ou 
ao menos revelado para o público (estado da técnica ou estado da arte). Na primeira 
interpretação, esse pedido de patente deve ser negado; na segunda interpretação, deve-se 
buscar se esse novo uso já era conhecido ou não. Não sendo, a patente deve ser concedida. É 
extremamente relevante para os casos de segundo uso médico, isto é, quando um medicamento 
já conhecido é utilizado para tratar uma nova doença. Pense em ácido acetilsalicílico sendo 
utilizado para tratar doenças cardíacas ou em um remédio originalmente pensado para tratar 
distúrbios da circulação sendo utilizado para disfunção erétil. São conhecidos como patentes de 

                                                           
14 < https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-bloqueia-bens-de-laboratorio-e-6-servidores-do-
inpi,92384f44f58ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso em 10 de dezembro de 2018 



segundo uso médico. As diretrizes atuais optam pela interpretação que permite a concessão 
dessas patentes. Note que não há aspectos técnicos relativos à PI ou à interpretação da lei, mas 
aspectos políticos a serem considerados quando dessa decisão. Quem solicita patentes de 
segundo uso médico: empresas nacionais ou estrangeiras? Dependendo da resposta um 
protecionista pode ser contrário, alguém que defenda o livre mercado, a favor. Outro aspecto a 
ser considerado: a sociedade tem interesse no desenvolvimento desse tipo de invenção? Um 
produto que já está no mercado já foi testado para toxicidade de modo que é uma invenção, 
digamos, mais barata de se inventar e mais rápida de se colocar no mercado. Alguns laboratórios 
brasileiros estão testando antivirais já conhecidos para o tratamento do vírus zika. Uma outra 
pergunta a se fazer é: merecem o mesmo tempo de proteção, isto é, de 20 anos que uma 
invenção disruptiva, daquelas que revolucionam o mercado e são inventadas do zero? Isso 
porque terão a mesma proteção, já que a lei não faz distinção, a lei nem fala em patente de uso. 
São aspectos nada técnicos a serem levados em consideração quando da redação das Diretrizes 
de Exame.  

 

Outro exemplo, são as patentes de seleção. Em um pedido de patente anterior, o inventor 
solicitou proteção para 100 moléculas afins, todas parte de uma mesma classe de compostos. 
Sim, isso acontece e é bastante comum. Em um segundo momento, anos a frente, descobre-se 
que uma molécula dessa mesma classe tem efeito surpreendente. Essa molécula é nova frente 
ao primeiro documento? Alguns interpretam que não é porque ao revelar a classe, revelou todas 
as moléculas que o conjunto contém. Uma outra interpretação é que se o documento anterior 
não revelou especificamente essa molécula maravilhosa, isto é, ela não era uma das 100 
especificamente listadas, só estava implicitamente compreendida no conjunto, então, neste 
caso, ela é nova e pode ter a sua patente concedida se for também inventiva.  

 

Conflitos interpretativos como esses são o centro do conflito INPI x ANVISA. Mais ou menos na 
mesma época em que o Brasil emitiu a lei que criou os medicamentos genéricos, também 
alterou a lei para exigir que a ANVISA interferisse no processo de patente concedendo uma 
anuência prévia à concessão. A lei não detalhou quê anuência seria essa e a ANVISA passou a 
examinar os pedidos de patente quanto aos requisitos de patenteabilidade, mas de acordo com 
a sua interpretação política. Que nem sempre coincidia com a interpretação dada pelo INPI. Os 
conflitos com a ANVISA em torno da anuência foram certamente um dos fatores, não o único e 
nem o principal, mas um dos fatores que contribuíram para o atual atraso na concessão das 
patentes e são um reflexo das duas forças políticas que têm interesse sobre a concessão ou não 
das patentes. 

 

Convém chamar a atenção para o fato de que um pedido ainda em exame é um pedido que 
ainda não foi negado, isto é, há vantagem em simplesmente estar na fila. Isso porque a 
concessão da patente não começa a valer no dia em que ela é concedida, mas no dia em que ela 
foi solicitada mediante depósito online ou físico junto ao INPI. Como foi dito anteriormente, a 
patente não é necessária para a comercialização; logo, o requerente pode comercializar 
normalmente a patente se tiver o registro para tanto enquanto a aguarda a decisão do INPI. E 
se um concorrente tentar copiar o seu pedido? Ele o notifica extrajudicialmente avisando que 
tem um pedido em andamento aguardando decisão e que se vier a ser concedido, será válido 
retroativamente, de modo que ele terá que pagar royalties retroativos e perderá uma fortuna 



em custas judiciais. Para invenções que requerem plantas industriais e toda uma estrutura 
específica geralmente funciona. O concorrente não quer comprar uma briga que ele sabe que 
pode perder. Na análise desse ponto temos que levar em consideração ainda dois pontos. Ainda 
que a taxa de deferimento/indeferimento gire em torno de 50%, ela não é a mesma para todas 
as tecnologias, algumas tecnologias, como a Mecânica concedem bem mais patentes que 
negam, enquanto outras, como a Farmácia, negam mais que concedem. No entanto, 
independente da tecnologia, o mais comum é o pedido original ser mutilado, podado, editado 
sendo concedido somente uma pequena fração do que foi originalmente pedido. Reivindicam-
se 20 aspectos (reivindicações), mas recebe-se a proteção para somente 1. No mais, a presença 
no Congresso de um projeto de lei que promete deferir todas as patentes em uma canetada só 
é sempre um risco que não pode ser desprezado15. 

 

A incompreensão da complexa teia de pressões nas quais o sistema de patentes se deita com 
frequência permite que a interferência de atores externos gere consequências não intencionais 
seja com projetos de lei16,17, seja com ações judiciais18. Recentemente, tivemos o exemplo do 
Sofosbuvir, um medicamento que cura até 95% dos casos de hepatite C, cuja patente foi 
concedida no Brasil e contra a qual a então candidata Marina Silva solicitou à Justiça a anulação 
por considerar o preço determinado pelo laboratório muito alto.   

 

Um pedido de patente não concedido não é o ideal, mas em um cenário político hostil à 
concessão de patentes, pode ser uma solução que minimize a perda máxima que seria a de ter 
a patente integralmente negada. Assim, muitos depositantes não fazem a menor questão de 
terem seus pedidos de patentes decididos de maneira ágil porque estão cientes da pressão 
existente para que sejam negados ou se concedidos, anulados. Na impossibilidade da concessão 
do direito, maximiza-se a expectativa de direito, minimizando, com isso, a possibilidade de 
indeferimento. Na teoria da decisão e na teoria dos jogos, a estratégia minimax é uma estratégia 
que visa a minimizar a possível perda máxima, maximizando o ganho mínimo. 

 

Uma das soluções apontadas para a solução do backlog são as filas expressas19, isto é, aqueles 
requerentes que desejarem que seus pedidos caminhem mais rápido, podem solicitar exame 
prioritário dos seus pedidos. Quem opera no mercado sob risco do seu concorrente vir a solicitar 
a anulação da sua patente jamais vai solicitar o exame prioritário, não é de se surpreender a 
baixa adesão20. Uma fila prioritária só funcionaria se fosse permitido aos concorrentes 
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solicitarem o exame prioritário dos pedidos cujos objetos eles querem colocar no mercado. A 
compreensão de que uma patente dá ao seu detentor o direito de proibir terceiros é crucial para 
a compreensão de que os efeitos das patentes são sempre sobre terceiros. São os terceiros que 
não querem que as patentes sejam concedidas. Em um cenário em que a maioria das patentes, 
95% no caso dos pedidos de fármacos, são negados, são os terceiros quem desejam que as 
patentes sejam decididas rapidamente. Os requerentes só desejariam rapidez se fosse para 
terem suas patentes concedidas. É por esse efeito sobre terceiros que as decisões do INPI não 
são comunicadas mediante correspondência individual para o requerente, mas mediante 
publicação na RPI, uma revista especializada. As empresas monitoram a concessão de patentes 
para a concorrência. O exame prioritário tem, ainda, como consequência, aumentar o tempo de 
exame dos pedidos que não o solicitaram gerando a alta variância em torno da média de 10 anos 
para a decisão. Essas filas prioritárias elegantemente apaziguam os ânimos daqueles que por 
não compreenderem o sistema em profundidade desejam que seus processos individuais sejam 
decididos logo ao mesmo tempo em que preservam a estratégia minimax dos grandes 
jogadores.  

 

Uma segunda solução com frequência aventada, em especial, pelo Congresso é o que é 
conhecido como Exame Sumário ou procedimento simplificado21, um eufemismo para conceder 
tudo sem examinar o conteúdo. Essa opção tem dois lados que se relacionam por um pequeno 
detalhe contido no artigo 40 da LPI. O parágrafo único desse artigo dispõe que o prazo de 
vigência de uma patente de invenção não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção a contar da data de concessão. Isso significa que se, ou melhor, quando, o INPI demora 
mais que 10 anos para decidir uma patente e ela é concedida, o requerente ganha anos extras 
de proteção patentária. Há uma clara decisão política a ser tomada aqui: o dano de uma patente 
mal deferida por 20 anos é muito menor do que a de uma bem deferida por 27 anos? Se 
levarmos em consideração somente o tempo, a resposta seria claramente positiva, mas a 
patente deferida após exame técnico raramente é concedida em seu conteúdo integral. O INPI 
não divulga estatísticas comparando os documentos B (concedidos) com os documentos A 
(pedidos), mas o trabalho do examinador é justamente solicitar a exclusão de matéria 
reivindicada, isto é, mutilar e editar o pedido. Assim, a concessão de uma patente por 27 anos 
para 1 única molécula pode ter um dano inferior à concessão de uma patente por 20 anos para 
5 ou 10 moléculas. É uma decisão política que requer dados técnicos para ser discutida com 
maior profundidade já que o INPI não divulga o percentual de pedidos que são deferidos tal 
como depositados ou somente após edição de suas reivindicações. Outro ponto que requer 
discussão política séria é a mera existência do parágrafo único do artigo 40.  

 

Já para pedidos com menos de 10 anos de espera não resta dúvida que o exame que solicite a 
exclusão dos excessos não patenteáveis tem um efeito incomparavelmente superior para a 
sociedade e para os próprios inventores que economizarão em eventuais nulidades 
administrativas e judiciais.  
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A terceira solução mais frequentemente sugerida para acelerar a decisão é a validação dos 
exames concedidos em escritórios estrangeiros, como o USPTO, dos Estados Unidos, ou a EPO, 
da Europa ou o JPO, do Japão ou, em outras palavras, uma patente internacional. Para além da 
óbvia diferença entre as condições socio-econômicas, incluindo desenvolvimento industrial e 
tecnológico desses países quando comparado ao Brasil que implicam em diretrizes de exame 
adequadas às suas realidades – uma vacina para gado impacta muito pouco o  comprador 
japonês – restam algumas peculiaridades que precisam ser analisadas. Como cada país tem 
soberania sobre o seu exame, não é infrequente que o resultado final concedido em um país 
difira do resultado concedido em outro. Um mesmo pedido requisitado aos Estados Unidos pode 
ser concedido pelo USPTO de maneira completamente diferente da que a concedida pelo EPO, 
na Europa. As patentes para a tecnologia CRISPR de edição de DNA são um exemplo de como 
uma mesma tecnologia foi interpretada de maneira distinta por diferentes escritórios e 
diferentes sistemas jurídicos22. Que patente estrangeira escolher como um modelo já daria uma 
discussão longa, sem contar as proibições legais que só existem em território brasileiro como 
alguns aspectos dos artigos 10 e 18 ou da lei de biossegurança que impedem o patenteamento 
aqui, mas não no estrangeiro. Temos ainda a questão do acesso à nossa biodiversidade. No mais, 
a patente europeia atual tem uma peculiaridade crucial: uma patente concedida pelo Escritório 
Europeu de Patente não é válida per se; para ser válida em um dos países do acordo, ela precisa 
ser internalizada no território nacional daquele país. Essa peculiaridade traz uma consequência 
jurídica que não pode ser desconsiderada, pois após a validação, tal patente EP passa a estar 
sujeita às cortes daquele país. Assim, uma patente europeia, mesmo concedida, pode não ser 
válida em um país específico, porque anulada judicialmente em sua integralidade ou 
parcialmente. Países com menor quantidade de indústrias inovadoras ou indústrias copiadoras 
influentes ou gastos muito altos com a compra de medicamentos genéricos pelo sistema de 
saúde pública podem utilizar desse subterfúgio aproveitando-se de um sistema jurídico local. 
Em Portugal, a quantidade de ações na área da propriedade intelectual justificou a criação de 
um Tribunal Exclusivo, o Tribunal da Propriedade Intelectual, localizado em Lisboa. A diversidade 
de condições socio-econômicas entre as diferentes partes da Convenção Europeia de Patentes 
é elevada. A patente de efeito unitário, que seria uma patente automaticamente válida em todas 
as partes sem necessidade de internalização já foi negociada para o futuro, mas para tanto 
contará também com um Tribunal Unificado23.  

 

O combate ao atraso na decisão das patentes pelo escritório brasileiro passa necessariamente 
por um aumento da produtividade do INPI. Isso pode ser concedido a um custo elevado para os 
contribuintes pela contratação desmensurada de novos examinadores24 ou de maneira mais 
enxuta organizando-se o trâmite processual, a distribuição dos processos pelos examinadores, 
a extração de indicadores, otimizando-se a produção por examinador com a criação de um 
sistema especializado e a contabilidade da produtividade, inclusive, com vistas a mensurar 
adequadamente a quantidade de examinadores que de fato são necessários contratar e para 
quais tecnologias. O INPI não divulga em sua página como realiza tais atividades, o que dificulta 
a análise crítica de seus processos internos pela população. Gestão e transparência são cruciais 
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para alterar a estrutura do INPI e isso vem reiteradamente sendo ressaltado pela Auditoria 
interna25. Diretrizes de exame claras, inclusive com regras definidas para a sua futura eventual 
atualização bem como a maneira como devem ser aplicados o entendimento atualizado nos 
pedidos ainda em andamento são medidas urgentes. Um INPI desorganizado e com atraso 
interfere no mercado gerando prejuízos e lucros indevidos. É impossível haver justiça quando a 
decisão é lenta.  

 

Não há soluções milagrosas. Como disse H. L. Mencken: “Para todo problema complexo, existe 
sempre uma solução simples, elegante e completamente errada."  O atraso no exame das 
patentes é um problema complexo com implicações em diferentes áreas – jurídica, econômica, 
internacional, científica, de saúde pública. Não há solução simples. Não é apenas contratar 
muitos e muitos examinadores. Não é apenas valorizar a carreira. Não é apenas simplificar o 
procedimento de concessão. Não é apenas ter diretrizes de exame claras. Para eliminar o 
backlog e evitar que ele se forme na Segunda Instância administrativa ou no Judiciário ou que 
volte a ocorrer, é preciso que uma série de pequenas medidas sejam tomadas e que apenas 
serão possíveis se houver eliminação das pressões político/econômicas diretas sobre os 
dirigentes e examinadores. Inclusive porque é em consequência dessas pressões que o INPI é 
mantido em uma forma pouco transparente. Boas estatísticas e bons indicadores são 
imprescindíveis para um bom gerenciamento. Não há indicadores para a avaliação dos gestores 
ou do risco ou da qualidade dos exames; não há atribuição de competência para os devidos 
cargos e funções e não há mandatos com tempo definido ou requisitos para a permanência no 
cargo. Como gerenciar um atraso que não é eficazmente conhecido, que é medido por um 
número absoluto, sem levar em considerações as complexidades de um pedido de planta 
transgênica quando comparada com roldana de gaveta,  ou uma média de tempo, sem o devido 
desmembramento das peculiaridades de tais indicadores? Divulgar que o backlog diminuiu de 
243.820 em 2016 para 225.115 no ano passado26 sem divulgar que isso ocorreu em 
consequência da diminuição do número de depósitos é induzir a sociedade ao erro de acreditar 
que o INPI melhorou a sua eficiência. Não resta dúvida de que a solução para o INPI passa por 
um profundo choque de gestão e de transparência e de honestidade intelectual.  

 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não 
se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”, William Edwards Deming 
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