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BPTO ESTABLISHES AUTOMATIC
ADMISSION OF PENDING PCT
PATENT REQUESTS

INPI ESTABELECE
ADMISSIBILIDADE AUTOMÁTICA
DE PEDIDOS DE PATENTE PCT

In

published

Em junho de 2017 o INPI publicou a

June

2017,

the

BPTO

Normative Instruction n° 02/2017, which

Instrução Normativa n° 02/2017, que

establishes the automatic admission of

estabelece a admissibilidade automática

PCT

para pedidos de patente PCT que estão

patent

applications

pending

admission to the national phase in Brazil.

pendentes de admissibilidade na fase
nacional.

Per this Normative Instruction, PCT patent
applications that are currently pending

A partir desta Instrução Normativa, os

admission to proceed to the Brazilian

pedidos de patente PCT que aguardam

national phase, submitted to the BPTO

admissibilidade

from January 1, 2013 to December 31,

protocolados no INPI entre 01 de janeiro

2016, will automatically be admitted to

de 2013 e 31 de dezembro de 2016 serão

the national phase for analysis within the

admitidos

next 4 months.

meses.

The

formal

analysis

of

para

na

fase

este

fim

nacional

em

quatro

PCT-related

A análise de documentos relativos ao PCT

documents will be carried out prior to the

será realizada previamente ao exame

technical

técnico.

examination.

If

the

BPTO

Havendo

alguma

exigência

requests additional documents and the

formal não cumprida, o INPI anulará a

applicant does not comply, the BPTO will

admissibilidade

then revoke the Brazilian national phase

exame do pedido de patente.

da

fase

nacional

do

admission issued.
Não estão incluídos nestas disposições os
This Normative Instruction will not affect

pedidos de patente que compreendem

PCT patent applications that comprise

listagem de sequência e aqueles cujo

sequence listing and those requests for

exame de admissibilidade já esteja em

which admissibility analysis is already in

andamento.

process.
Com esta medida, o INPI busca reduzir
With this directive, the BPTO aims to

drasticamente o backlog de pedidos de

significantly

patente PCT. De acordo com a Autarquia,

reduce

its

pending

PCT

patent application backlog. According to

cerca de 80.000 pedidos de patente serão

the Brazilian Patent and Trademark Office,

afetados pela Instrução Normativa.

approximately 80,000 patent requests
will be affected by this measure.
For further information, please feel free to

Para mais informações, não hesite em nos

contact us.

contatar.
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