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De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Economia, República Federativa do
Brasil,  que  publica  todos  os  seus  atos,  despachos  e  decisões  relativos  ao  sistema de  propriedade
industrial  no  Brasil,  compreendendo  Marcas  e  Patentes,  bem  como  os  referentes  a  contratos  de
Transferência  de  Tecnologia  e  assuntos  correlatos,  além  dos  que  dizem  respeito  ao  registro  de
programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of
Industrial Property, an office under the Ministry of Economy, Federative Republic of Brazil, which publishes all its
official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and
Patents,  as  well  as  those  refering  to  Technology  Transfer  agreements  and  related  matters,  besides  those
regarding software registering as copyright.

D´après la Loi  nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si  est  la publication officielle de I'Institut National de la
Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous
ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et
brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que
ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Economía, República Federativa del Brasil, que publica
todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo
marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados,
además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut  Gezets  Nr.  5.648  vom  11.  dezember  1970,  ist  dies  das  Amtsblatt  des  Nationalen  Instituts  für
gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik
Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in
Brasilien,  einschliesslich  Warenzeichen  und  Patente,  ebenso  wie  auch  Übertragunsvertrage  von
Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.
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COMUNICADO 

 
A DIRPA apresenta abaixo atualização do status da terceira lista de pedidos de 

patente, nos quais foram identificadas ausências em partes da documentação, dos 
pedidos constantes no comunicado publicado na RPI 2621. Esta lista não é exaustiva e 
abarca, pedidos com pendência de imagens.  

Destacamos que algumas petições protocoladas no serviço de código 259 ainda 
estão pendentes de verificação pelo INPI e foram mantidas na lista. As petições 
consideradas deram entrada até o dia 02/06/2021 (as 17hs). 

Desta forma, solicitamos a colaboração dos Depositantes, ou de seus 
representantes, para que reapresentem a documentação descrita na tabela abaixo.  

A documentação deve ser reapresentada por peticionamento, empregando o 
serviço de código 259 (gratuito), a partir da publicação deste comunicado. Solicita-se que 
a(s) petição(ões) e/ou documentos com partes faltantes seja(m) reapresentada(s) em sua 
integralidade e que seja(m) anexada(s) com o presente comunicado. 

Nos casos onde foi solicitado a reapresentação do conteúdo do CD da listagem de 
sequencias biológicas sugerimos que seja apresentado uma petição 275 com a listagem de 
sequencias do CD da respectiva petição apontada e também uma petição 259, 
esclarecendo que está atendendo o comunicado com a apresentação de uma petição 275. 
Se houver solicitação de copias de paginas da petição usar a petição 259 para apresentar 
as mesmas. 

Destacamos que até o momento essa lista teve uma taxa de resposta de cerca de 
64%.  

 
PROCESSO DEPOSITANTE PETIÇÃO PROBLEMA IDENTIFICADO NA PETIÇÃO 

PI0613303-7 
MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (US) 

018120031266 
Faltam cerca de 161 páginas de Relatório, 

Reinvindicação, Desenhos e Resumo de acordo 
com o item 7.25 do formulário da petição 

PI0710244-5 INNOVATIER, INC. (US) 020080127626 

Falta a imagem de 37 páginas de relatório e 1 
página do IB/306. Além disso na descrição dos 
documentos apresentados informa conter 8 
páginas de reinvindicações e 17 páginas de 

Desenhos, porem o que realmente foi 
apresentado foi um total de 10 páginas de 

reivindicações e 7 páginas de Desenhos. 
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PROCESSO DEPOSITANTE PETIÇÃO PROBLEMA IDENTIFICADO NA PETIÇÃO 

PI0701772-3 
UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS 
- UNICAMP (BR/SP) 

- 

Apresentar a petição completa (com todos os 
anexos e inclusive a GRU) que foi usada como 

resposta à exigência formal de despacho 6.6 (RPI 
2405 de 07/02/2017) 

PI0906445-1 CHEMETALL GMBH (DE) 020100067751 
Falta a imagem da página 2 das reivindicações 

traduzidas 

PI0909601-9 
WEIR MINERALS 

AUSTRALIA LTD (AU) 
018100044622 Falta página 19 do relatório descritivo 

PI0919245-0 

THE JOHNS HOPKINS 
UNIVERSITY (US); THE 
GOVERNMENT OF THE 

UNITED STATES, AS 
REPRESENTED BY THE 

SECRETARY OF THE 
ARMY, ON BEHALF OF 

THE WATER REED ARMY 
INSTITUTE OF RESEARCH 

(US) 

020110028243 

Petição 259 sem a petição 275 (CD sumido). 
Nesses casos sugerimos que seja apresentado 

uma petição 259, informando que está 
atendendo o comunicado com a apresentação 

do conteúdo da listagem através de uma petição 
275. 

PI1010830-0 ABLYNX N.V. (BE) 020110123359 Falta a página 122 do relatório descritivo 

BR112012022410-7 
CAREFUSION 303, INC 

(US) 
018120033223 

Com base na petição 259 apresentada, falta a 
página de procuração original usada nessa 

petição 

BR112012019243-4 
NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD (JP) 
018120028241 

Com base na petição 259 apresentada, falta a 
página de procuração original usada nessa 

petição 

BR112013027098-5 
NATIONWIDE CHILDREN'S 

HOSPITAL, INC. (US) 
020130092617 

Petição original faltando o CD de listagem. 
Nesses casos sugerimos que seja apresentado 

uma petição 259, informando que está 
atendendo o comunicado com a apresentação 

do conteúdo da listagem através de uma petição 
275. 

BR102013003507-6 
CENTRO DE PESQUISAS 
AVANÇADAS WERNHER 

VON BRAUN (BR/SP) 
020130012416 

Falta página 3 do Relatório Descritivo e página 
19 da reivindicação 

BR112014031611-2 AGC GLASS EUROPE (BE) 860140209957 
Documento TXT - relatório descritivo, 

reivindicações e resumo 

BR112014032675-4 AGC GLASS EUROPE (BE) 860140214470 
Documento TXT - relatório descritivo, 

reivindicações e resumo 

BR112015018832-0 
ETHICON ENDO-

SURGERY, INC. (US) 
860150170195 

Documento TXT - relatório descritivo, 
reivindicações e resumo 
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PROCESSO DEPOSITANTE PETIÇÃO PROBLEMA IDENTIFICADO NA PETIÇÃO 

PI0814041-3 BK GIULINI GMBH (DE) 020100019593 

Falta a imagem de 16 páginas do documento de 
prioridade. Na petição apresentada contém 

apenas 1 página da declaração da prioridade e 1 
página da prioridade. Ainda está faltando 15 
páginas de prioridade e não consta nenhum 

esclarecimento sobre haver erro na identificação 
das quantidades de páginas informadas pelo 

requerente. 

 
 

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e 
Topografias de Circuitos Integrados 



Comunicado DIRPA 

 

As patentes listadas abaixo foram incluídas nos comunicados relativos à decisão do STF 

sobre a ADI 5529, publicados nas RPIs 2628 (18/05/2021) e 2630 (01/06/2021). 

Estes pedidos sofreram ou sofreriam publicação do despacho 16.3 - entretanto, tal 

publicação foi equivocada, uma vez que tais patentes já haviam sofrido nulidade 

administrativa (despacho 200). 

Desta forma, os despachos 16.3 já publicados para os pedidos abaixo serão anulados. 

Ressaltamos que os pedidos incluídos no comunicado publicado na RPI 2630 sofrerão a 

publicação dos despachos 16.3 a partir da RPI 2633. 

 

RPI 2628: (16.3 já publicado): 

PI0411705; 

PI9809388; 

PI9914151. 

 

RPI 2630 (16.3 não publicado): 

MU8601992. 

 

 

 

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e 
Topografias de Circuitos Integrados 
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