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PARECER

Histórico:

O presente pedido refere-se à divisão do PI0809654-6, depositado em 26/03/2008, o qual

originalmente  continha  12  reivindicações,  dentre  essas  2  reivindicações  de  compostos

nucleosídeos (reivindicações 1 e 2),  2 reivindicações de composição (reivindicações 3 e 4),  2

reivindicações  de  uso  (reivindicações  5  e  6),  2  reivindicações  de  método  de  tratamento

(reivindicações 7 e 8), 2 reivindicações de processo de preparo (reivindicações 9 e 10) e duas

reivindicações de produto definido pelo processo de preparo (reivindicações 11 e 12). 

O depósito deste pedido dividido foi feito através da petição INPI-RJ n.º 020110133771 de

22/12/2011, tendo sido apresentados relatório descritivo (RD), quadro reivindicatório (QR) com 19

reivindicações  e  resumo.  Cabe  lembrar  que  o  pedido  de  exame  foi  solicitado  através  desta

mesma petição.

Através da petição INPI-RJ nº  020130008844, de  31/01/2013, a Requerente apresentou

novas vias do QR contendo 20 reivindicações. 

Em  26/05/2015,  foi  notificado na RPI n.º  2316,  o depósito do presente pedido dividido

(despacho  2.4),  ao  qual  são  atribuídos  todos  os  despachos  do  pedido  inicial  (PI0809654-6)

notificados nas RPIs anteriores à data de entrada deste dividido.

Cabe ainda ressaltar  que através da petição  INPI nº  870160054259, de  26/09/2016, a

Requerente apresentou declaração de que o presente pedido não foi obtido em decorrência de

acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional. 

Por meio do Ofício n.º 882/2016/SCTIE/MS, foi solicitado o exame prioritário do pedido

PI0823519-8 pelo Ministério da Saúde, em virtude do artigo 1.º, parágrafo 1.º, da Resolução INPI

n.º 80 de 19 de março de 2013. A solicitação de exame prioritário (despacho 15.24), foi notificada
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na RPI n.º 2371 de  14/06/2016, tendo sido concedida,  através do despacho 15.24.2, conforme

notificado na RPI n.º 2377 de 26/07/2016. 

De acordo com o artigo 229-C da Lei n.º 10.196/2001, que modificou a Lei de Propriedade

Industrial n.º 9.279 de 14/05/1996 (LPI), a concessão da patente está condicionada à anuência

prévia da ANVISA. Tendo em vista a Portaria Interministerial n.º 1065, de 24/5/2012, que altera o

fluxo de análise para pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos, o PI0823519-8

foi  encaminhado  à  ANVISA para  as  providências  cabíveis  (despacho  7.4,  RPI  n.º  2389, de

18/10/2016). Conforme OFÍCIO n.º 118/2017/COOPI/GGMED/ANVISA de 19/06/2017, o pedido foi

anuído (parecer técnico n.º 475/17/COOPI/GGMED/ANVISA, de 13/06/2017) e reencaminhado ao

INPI por conta de decisão judicial que deferiu pedido liminar nos autos do Mandato de Segurança

n.º 1003390-82.2017.4.01.3400. A anuência relacionada com o artigo 229-C da LPI foi publicada

na RPI n.º 2425, de 27/06/2017 (despacho 7.5). 

O primeiro exame técnico de 25/10/2017, despacho (7.1), foi notificado na RPI nº 2443 de

31/10/2017, onde foram feitas alegações quanto a inadequação da matéria pleiteada com a Lei de

Propriedade Industrial nº 9279 de 14/05/1996 (LPI). Foram constatadas irregularidades no pedido

de patente ora analisado, acarretando em infração ao artigo 32 da LPI. 

Através da petição eletrônica nº 870180007808, de 29/01/2018, a Requerente manifestou-

se  em  resposta  ao  parecer  de  ciência  apresentando  um  novo  quadro  reivindicatório  (QR)

contendo 19 (dezenove) reivindicações e nova página 109 (cento e nove) do RD. Ainda, por meio

da petição eletrônica nº 870180018163, de 06/03/2018, a Requerente apresentou novas vias do

RD e resumo. 

Por  intermédio  da petição eletrônica  n°  870180012003, de  15/02/2018,  depositada por

EMS S.A.,  foram apresentados subsídios ao exame técnico de acordo com o artigo 31 da lei

9279/96.

O segundo exame técnico de 05/02/2018, despacho (7.1), foi notificado na RPI nº 2463 de

20/03/2018, onde foram feitas alegações quanto a inadequação da matéria pleiteada com a Lei de

Propriedade Industrial nº 9279 de 14/05/1996 (LPI). Foram constatadas irregularidades no pedido

de patente ora analisado, acarretando em infração ao artigo 6º, 8°, 13, 24 e 25 da LPI. Tendo em

vista que o segundo exame técnico não considerou as petições apresentadas em 15/02/2018

(petição eletrônica n° 870180012003) e em 06/03/2018 (petição eletrônica nº 870180018163), o

mesmo foi republicado na RPI nº 2466, de 10/04/2018. 

Através da petição eletrônica nº 870180059187, de 09/07/2018, a Requerente manifestou-

se  em  resposta  ao  parecer  de  ciência  apresentando  um  novo  quadro  reivindicatório  (QR)

contendo 9 (nove) reivindicações, novo RD e resumo. 

Por intermédio  da petição eletrônica  n°  870180060778,  de  13/07/2018,  depositada por

Blanver Farmacêutica e Farmoquímica SA, foram apresentados subsídios ao exame técnico de

acordo com o artigo 31 da lei 9279/96.

Toda a documentação apresentada foi considerada no presente exame.
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Artigo 6º da LPI:

Tendo em vista que a Requerente eliminou as reivindicações que pleiteavam o composto

(S)-isopropil  2-(((R)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-4-flúor-3-hidróxi-4-

metiltetrahidrofuran-2-il)metóxi)fenóxi)fosforil) amino)propanoato do QR ora em análise, conclui-se

que o presente pedido não mais apresenta conteúdo idêntico ao pedido PI0809654-6, estando em

conformidade com o disposto no artigo 6º da LPI. 

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento Páginas n.o da Petição Data

Relatório Descritivo 1-742 870180059187 09/07/2018

Quadro Reivindicatório 1-17 870180059187 09/07/2018

Desenhos -- -- --

Resumo 1 870180059187 09/07/2018

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.o 9.279 de 14 de
maio de 1996 –  LPI 

Artigos da LPI Sim Não

A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção) X

A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável) X

O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI) X

O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI X

Comentários/Justificativas

Verifica-se  que  as  alterações  realizadas  no  QR  claramente  restringem  a  matéria

inicialmente pleiteada. Logo, conclui-se que o quadro reivindicatório apresentado como resposta

ao segundo exame técnico (petição eletrônica nº 870180059187, de 09/07/2018) não infringe o

disposto no artigo 32 da LPI. 

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI Sim Não

O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI X

O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI X

Comentários/Justificativas:

Com relação a presença da expressão “ou seu estereoisômero” no QR, verifica-se que a

Requerente eliminou tal termo das reivindicações e, desta forma, a objeção quanto a clareza da

matéria  pleiteada  não  mais  se  aplica.  Desta  maneira,  conclui-se  que  o  presente  pedido

encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 25 da LPI. 
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Da  mesma  forma,  quanto  a  falta  de  suficiência  descritiva  da  matéria  pleiteada  nas

antigas reivindicações 5-13 do presente pedido, as objeções também são retiradas, visto que tal

matéria não mais consta no QR. Sendo assim, conclui-se que o presente pedido encontra-se em

conformidade com o disposto no artigo 24 da LPI. 

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código Documento Data de publicação

D1 WO 2005/012327 10 de fev de 2005

D2 PI0410846-9 27 de jun de 2006

D3 Clark, et al 26 de jul de 2005

D4 Perrone, et al 17 de mar de 2007

D5 Cahard, et al 2004

D6 Lee, et al Maio, 2005

D7 Mc Guigan, et al 11/09/2006

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade  (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade Cumprimento Reivindicações

Aplicação Industrial
Sim 1-9

Não --

Novidade
Sim 1-9

Não --

Atividade Inventiva
Sim --

Não 1-9

Comentários/Justificativas:

Aplicação Industrial:

De acordo com o declarado em exame técnico prévio, as reivindicações 1-9 do presente

pedido apresentam o requisito de aplicação industrial, conforme o disposto no artigo 15 da LPI. 

Novidade:

De acordo com o declarado em exame técnico prévio, as reivindicações 1-9 do presente

pedido apresentam o requisito de novidade, conforme o disposto no artigo 11 da LPI. 

Atividade Inventiva:

Conforme  o  parecer  técnico  publicado  em  10/04/2018,  constatou-se  que  a  matéria

pleiteada  no  presente  pedido  não  apresentava  atividade  inventiva  frente  a  combinação  do

documento  D3 com qualquer dos documentos  D4 a  D7.  Particularmente, verificou-se que,  a

partir  do  documento  D3,  o  qual  descreve  a  obtenção  do  composto  2´-desoxi-2´-flúor-2´-C-
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metiluridina (2'-MeF-uridina, Figura 1), um técnico no assunto seria motivado a obter um pró-

fármaco fosforamidato deste nucleosídeo utilizando a estratégia descrita em qualquer um dos

documentos  D4  a D7,  de  modo  a  verificar  uma  maior  atividade  anti-HCV,  com  grande

expectativa de sucesso. 

A  Requerente,  em  sua  manifestação  de  resposta  ao  referido  parecer,  apresentou

argumentos  contrários  a  alegada  falta  de  atividade  inventiva  declarada  pelo  INPI.

Primeiramente, a Requerente afirma que o técnico no assunto não seria motivado a escolher o

composto 9 de D3 (2'-MeF-uridina, Figura 1) como ponto de partida para o desenvolvimento de

um pró-fármaco, tendo em vista que tal composto mostrou ser inativo. A Requerente corrobora

essa  afirmativa  apresentando  uma tabela  com todos  os  inibidores  NS5B cuja  estrutura  era

conhecida na data da prioridade do presente pedido, onde todos os compostos eram análogos

de citidina. Entretanto, ocorre que o estado da técnica mais próximo de um pró-fármaco é a sua

molécula base e não um nucleosídeo de estrutura relacionada, muito menos de um nucleosídeo

que já tenha atividade antiviral.  Isto porque,  se um composto tem atividade antiviral,  qual  a

necessidade de obter-se um pró-fármaco deste? Assim,  diante  de um nucleosídeo que não

possuía atividade antiviral, entende-se que um técnico no assunto seria motivado a resolver este

problema através da obtenção de um pró-fármaco deste nucleosídeo. 

2´-desoxi-2´-flúor-2´-C-metiluridina 
(2'-MeF-uridina)

2´-desoxi-2´-flúor-2´-C-metilcitidina 
(2'-MeF-citidina)

R = H

Figura 1.

A Requerente  também  alega  que  possui  um  entendimento  diferente  em  relação  à

necessidade de obtenção de um pró-fármaco que não possui atividade antiviral. De acordo com

a mesma, pró-fármacos são comumente empregados para melhorar o perfil farmacocinético de

um dado composto. Todavia, este INPI entende que este não é o entendimento do técnico com

conhecimentos medianos sobre o assunto. Ressalta-se  que  a  obtenção  de  um pró-fármaco  é

uma estratégia conhecida para melhorar as propriedades farmacológicas e/ou farmacotécnicas

e/ou farmacocinéticas de fármacos e, sendo assim, os efeitos técnicos evidenciados a partir da

obtenção do pró-fármaco pleiteado no presente pedido já seriam esperados. Note-se que este

entendimento está em consonância ao entendimento estabelecido do item 2.5 da Resolução n.º

208 de 27/12/2017, a qual institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de

Química. Ademais, destaca-se que no próprio documento D4, a obtenção de pró-farmacos com
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potente atividade antiviral, a partir de um nucleosídeo base inativo (4'-azidouridina, Figura 2) é

um exemplo de potencialização de efeito antiviral através da obtenção de pró-fármacos. 

4'-azidouridina 4'-azidocitidina

Figura 2. 

Ainda,  a  Requerente,  na  tentativa  de  evidenciar  que  o  técnico  no  assunto  não  se

interessaria em desenvolver pró-farmacos do nucleosídeo de uridina, apresenta o documento

Doc.01,  que  descreve  o  metabolismo  da  2'-MeF-citidina  (Figura  1).  Neste  documento,  é

evidenciado que o composto  2'-MeF-citidina é capaz de ser metabolizado ao nucleosídeo 2'-

MeF-uridina  e  seus metabólitos  fosforilados.  Ainda,  de acordo com o documento  Doc.01,  o

derivado trifosforilado de  2'-MeF-uridina tem potência comparável ao derivado trifosforilado de

2'-MeF-citidina. Ora, se é descrito que o composto fosforilado do nucleosídeo de uridina tem

potência  equiparável  ao  composto  fosforilado  de  citidina,  resta  claro  que  este  documento

motivaria ainda mais o técnico no assunto a desenvolver um pró-fármaco fosfatado do composto

2'-MeF-uridina. Além disso, o documento Doc.01 aponta que o composto trifosfato de  2'-MeF-

uridina apresenta a vantagem de possuir um tempo de meia vida longo, o que seria promissor

para o desenvolvimento  de um medicamento a ser administrado em uma dose única diária.

Logo, os resultados do documento Doc.01 que demonstram que o composto trifosfatado de 2'-

MeF-uridina  apresenta  potente  atividade  antiviral,  assim  como,  tempo  de  meia  vida  longo,

apenas corroboram o posicionamente do INPI de que o técnico no assunto seria motivado a

obter pró-fármacos especificamente do composto 2'-MeF-uridina. 

Com relação  ao  documento  D4,  a  Requerente  argumenta  que  os  compostos  de  D4

diferem estruturalmente dos compostos revelados no presente pedido e, portanto,  o  técnico  no

assunto  não  teria  uma  razoável  expectativa  de sucesso  de  que  um  pró-fármaco  de

fosforamidato  do  composto  9 de D3 (2'-MeF-uridina) teria atividade anti-HCV. Todavia, ainda

que o nucleosídeo descrito em D4 seja diferente do nucleosídeo descrito no presente pedido (4´-

azido nucleosídeo e 2'-MeF-uridina, respectivamente), é fato que a solução técnica encontrada

em D4 para resolver o problema de ausência de atividade antiviral de nucleosídeos base é a

mesma empregada no presente pedido (obtenção de um pró-fármaco de arilóxi fosforamidato).

Logo, verifica-se que a solução técnica para o problema relacionado ao nucleosídeo do presente

pedido já  é sugerida em  D4  (D4,  página 1840,  coluna direita,  terceiro e quarto parágrafos).
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Neste contexto,  entende-se que o técnico no assunto esperaria,  com grande expectativa de

sucesso, que a estratégia ProTide descrita em D4 seria adequada para aperfeiçoar a atividade

biológica do nucleosídeo base do presente pedido. Ademais, conforme já apontado no parecer

técnico anterior, a estratégia de obter pró-fármacos fosforamidato é amplamente conhecida na

literatura (D5-D7), sendo aplicada para compostos de variabilidade estrutural significativa, até

mesmo para compostos não-nucleosídicos. 

Adicionalmente,  a  Requerente  argumenta  que,  especificamente  para  o  composto  4'-

azidocitidina (Figura 2), métodos similares de ProTide resultaram em pouco ou nenhum aumento

na  atividade  anti-HCV.  Com  relação  a  este  argumento,  é  válido  relembrar  alguns  pontos

descritos no próprio documento  D4. Ora, se a estratégia ProTide é aplicada com o intuito de

sobrepor  a  dificuldade  relacionada  a  primeira  fosforilação  de  nucleosídeos  que  são  fracos

substratos da enzima quinase, não faz qualquer sentido esperar um aumento significativo de

potência  ao  aplicar-se  esta  estratégia  a  nucleosídeos  que  não  tem dificuldade  em sofrer  a

primeira  fosforilação,  como  é  o  caso  do  composto  4'-azidocitidina  de  D4.  Logo,  como

adequadamente discutido pelos autores de D4, a ausência desta melhora de atividade quando a

estratégia  ProTide  é  aplicada  ao  nucleosídeo  4'-azidocitidina,  se  deve  ao  fato  de  que  tal

nucleosídeo é fosforilado eficientemente in vivo, sem a necessidade de obtenção do pró-fármaco

(D4, página 1844, coluna esquerda, segundo parágrafo) . 

Neste cenário, a Requerente ainda afirma que não haveria evidências  de  que  o  técnico

no  assunto  sabia, à época de prioridade do presente pedido,  que  a  inatividade  do composto

9 de D3 (2'-MeF-uridina) estaria associada com a dificuldade em se obter a primeira etapa de

fosforilação.  Este  Instituto  discorda  veementemente  deste  argumento,  haja  vista  que  o

documento D4 já descreve a dificuldade de fosforilação de nucleosídeos de uridina (D4, página

1840, coluna direita,  terceiro parágrafo).  Além disso,  o próprio documento  Doc.01,  publicado

anteriormente  a data de prioridade do presente pedido  (disponível  online  em 22/02/2007) e

apresentado pela Requerente, demonstra que era de conhecimento do técnico no assunto que o

nucleosídeo  2'-MeF-uridina  não  era  ativo,  porém,  seus  análogos  fosforilados  apresentavam

potente atividade anti-HCV. Logo, baseado nestes resultados, o técnico no assunto certamente

esperaria  que  o  problema  relacionado  a  inatividade  do  composto  2'-MeF-uridina  estivesse

relacionado à dificuldade de fosforilação.

Analogamente,  a  Requerente  também  alega  que  um  técnico  no  assunto  não  teria

preparado um fosforamidato do composto de uridina 9 de D3 (2'-MeF-uridina) com base em D5-

D7, uma vez que estes documentos estão direcionados a compostos que são estruturalmente

distantes dos compostos reivindicados. Ocorre que tais documentos foram citados no parecer

deste  Instituto  justamente  para  demonstrar  como  a  estratégia  de  preparar  pró-fármacos

fosforamidatos  são  aplicadas  para  compostos  estruturalmente  diversos,  inclusive  compostos

não-nucleosídicos. Assim sendo, a afirmação da Requerente que os documentos D5-D7 tratam

de compostos estruturalmente diversos somente corrobora o entendimento de que a estratégia

de obtenção de fosforamidatos era bem conhecida do técnico no assunto à época da prioridade

do presente pedido. 
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Por fim, a Requerente apresenta os documentos  Doc.02 e  Doc.03, os quais tratam do

desenvolvimento do pró-fármaco diisobutirato de  2'-MeF-citidina (R7128, Figura 3), na tentativa

de evidenciar  que os fosforamidatos não seriam a primeira escolha para a obtenção de pró-

fármacos de nucleosídeos. Ainda, a Requerente apresenta a declaração do Dr. Valentino Stella

(Doc.04)  que  discute  diversos  pró-fármacos  possíveis  de  serem  obtidos  a  partir  de

nucleosídeos/nucleotídeos.  Neste  contexto,  é  válido  relembrar  como  a  análise  de  atividade

inventiva  empregando  a  abordagem  problema-solução  foi  realizada  no  presente  pedido.

Primeiramente, identificou-se que o problema técnico a ser resolvido pelo presente pedido é a

obtenção de um pró-fármaco ativo do nucleosídeo 2'-MeF-uridina revelado em  D3. A solução

técnica encontrada foi a utilização da estratégia ProTide descrita em D4, a qual é conhecida por

contornar problemas relacionados a fosforilação de nucleosídeos que são fracos substratos das

quinases celulares. Logo, é razoável admitir que seria esperado que a estratégia de obtenção de

fosforamidato de  2'-MeF-uridina resultasse em potencialização da atividade antiviral, o que de

fato  ocorreu.  Seguindo  este  raciocínio,  entende-se  que  o  técnico  no  assunto  estaria

condicionado a escolher  a estratégia ProTide, e não outras estratégias de obtenção de pró-

fármacos,  tendo  em  vista  o  problema  técnico  do  nucleosídeo  2'-MeF-uridina  relacionado  a

fosforilação. Com relação aos documentos Doc.02 e Doc.03, salienta-se que estes documentos

tratam particularmente de um pró-fármaco diéster do composto 2'-MeF-citidina, um nucleosídeo

base que já era ativo, sem dificuldades em ser fosforilado  in vivo. Sendo assim, este Instituto

entende que, baseado nos documentos D3 e  D4, o técnico no assunto seria motivado a obter

especificamente pró-fármacos de fosforamidato de 2'-MeF-uridina para contornar o problema de

fosforilação deste nucleosídeo. 

R-7128

Figura 3. 

Tendo em vista que nenhuma das argumentações da Requerente discutidas acima  foi

considerada  convincente,  reitera-se que um técnico  no assunto  teria,  a  partir  do  estado da

técnica relacionado, condições de obter os compostos pleiteados no presente pedido de maneira

óbvia  e  com  uma  razoável  expectativa  de  sucesso.  Desta  maneira,  considera-se  que  os

compostos pleiteados nas reivindicações 1-4 do presente pedido carecem de atividade inventiva

e, portanto, não atendem ao disposto no artigo 13 da LPI. 

Pelo fato dos próprios compostos não apresentarem atividade inventiva e uma vez que

se tratam de composições farmacêuticas e usos comuns do estado da técnica, as composições

pleiteadas nas reivindicações 5-7,  assim como,  os usos pleiteados nas reivindicações 8 e 9,
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também não apresentam atividade inventiva, não estando estas reivindicações de acordo com o

disposto no artigo 13 da LPI. 

Considerações acerca dos subsídios apresentados:

Subsídio EMS SA: De acordo com a subsidiante, a matéria pleiteada no presente pedido não

apresenta atividade inventiva frente a combinação dos seguintes documentos:

• WO2005003147  –  correspondente  internacional  do  PI0410846-9,  documento  D2 do

Quadro 4;

• US2006/0241064  –  descreve  nucleosídeos  purínicos  de  estrutura  geral  (I),  conforme

segue (página 2, parágrafo 0021): 

Ainda, são citados pró-fármacos fosforamidato destes nucleosídeos (página 4, parágrafo

100).

• WO2002/057425 – descreve nucleosídeos de estrutura geral (I), conforme segue (página

4):  

Embora  tais  documentos  tenham  sido  analisados  por  este  Instituto,  não  trazem

informação adicional em relação ao já discutido através dos documentos D3-D7 (Quadro 4), que

foram considerados anterioridades mais próximas da matéria pleiteada.
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Subsídio Blanver  Farmacêutica e Farmoquímica SA:  Para aferição de atividade inventiva a

subsidiante cita os seguintes documentos:

• Clark el al., J. Med. Chem., 2005, 48, 5504-5508, documento D3 do Quadro 4;

• WO  2005/003147,  correspondente  internacional  do  PI0410846-9,  documento  D2 do

Quadro 4;

• Perrone  et  al.,  J.  Med.  Chem.,  2007,  50,  1840-1849, documento D4 do Quadro 4;

• Cahard  et  al.,  Mini-Reviews  in  Medicinal  Chemistry, 2004, 4, 371-381, documento D5

do Quadro 4;

• Lee et al., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, 1898-1906,  documento D6 do

Quadro 4;

• WO02/08241 – revela composto de estrutura (I), conforme segue (página 3, linhas 1-10):

• McGuigan et al., J. Med. Chem., 2006, 49, 7215-7226, documento D7 do Quadro 4;

Verifica-se que cinco dos sete documentos citados pela subisidiante são os mesmos

utilizados por este instituto para a aferição de atividade inventiva da matéria pleiteada no presente

pedido. Com relação aos demais documentos (D2 e WO 02/08241), verifica-se que os mesmos

só reforçam o que os documentos selecionados por este Instituto já descrevem.
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Conclusão

Face ao exposto neste parecer técnico, conclui-se que a matéria do presente pedido não

é patenteável, pois não atende aos artigos 8° e 13 da LPI. 

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que:

- não atende ao requisito de atividade inventiva (Art .8º combinado com  Art. 13 da LPI)

De acordo com o Art. 212 da LPI, o depositante tem prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da

data de publicação na RPI, para interposição de recurso.

Publique-se o indeferimento (9.2).

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2018.

Luciana Dalla Vechia Núbia Gabriela Benício Chedid
Pesquisador/ Mat. Nº 2314688 Chefe de Divisão/ Mat. Nº 1177596
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg.  Comp.  -  Port.  INPI/DIRPA  Nº
002/18

Portaria INPI/PR Nº431/11
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