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WORK PLAN FOR IMPLEMENTATION OF
THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
AND
THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF BRAZIL
PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM

I.

Introduction

1.1 – In correlation with the November 2015 Memorandum of Understanding signed between the
National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI) and the United States Patent and
Trademark Office (USPTO), this document provides the criteria upon which the USPTO-INPI
PPH Pilot Program should operate.
1.2 – Pursuant to the USPTO-INPI PPH Pilot Program, applicants may request the accelerated
examination of an application which is filed with the Office of Later Examination (“OLE”) and
satisfies the following requirements of the USPTO-INPI PPH Pilot Program.
1.3 – Pursuant to the USPTO-INPI PPH Pilot Program, an application for which a decision has
been reached by the Office of Earlier Examination (“OEE”) that such application contains
allowable subject matter may serve as the basis for having a corresponding application filed in
the OLE advanced out of turn for examination, allowing the OLE to utilize the search and
examination results of the OEE.
II.

Eligibility Requirements

2.1 - The Offices should provide accelerated processing under the USPTO-INPI PPH Pilot
Program at a minimum for applications when the following requirements are met:
1. The applications before OEE and the OLE have the same earliest date (which may
be the priority date or the filing date).
2. The OEE has issued a decision to grant or a notice of allowance. The indication
that the application is allowed or will be granted as a patent should be provided as
an explicit statement in any substantive work product from the OEE.
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3. Each of the claims presented for examination under the USPTO-INPI PPH Pilot
Program should correspond to at least one claim found allowable by the OEE.
Claims should have the same or narrower scope.
4. The OLE has not begun substantive examination of the application.
5. The application has the earliest date (filing or priority date) in the United States or
Brazil.
6. The OEE must be the USPTO or the INPI.
2.2 - The OEE and OLE applications shall be open to the public.
2.3 - For an application filed in the OLE to be considered for the USPTO-INPI PPH Pilot
Program, it should have been substantively examined in the OEE, including considerations of
novelty, inventive step/obviousness, and industrial applicability.
2.4 – Applications filed with either the INPI or the USPTO as a Receiving Office under the
Patent Cooperation Treaty (PCT) are eligible for participation in the program to the extent they
otherwise satisfy the requirements set forth for participation.
III.

Supporting documentation required for USPTO-INPI PPH Pilot Program request

3.1 – The Offices should require the following documentation to support a request for
acceleration under the USPTO-INPI PPH Pilot Program:
1. A completed USPTO-INPI PPH Pilot Program request form; and
2. A copy of the work product(s) which are relevant to the allowability of the claims
of the corresponding OEE application.
3.2 - The Offices may also require the applicant to provide the following documentation:
1. Copies of prior art cited by the OEE other than patents and patent publications of
the OLE which are not available to the OLE in its databases or search files;
2. Translations of any of the documents listed in points 3.1.2 (see point 3.3 below);
3. A claim correspondence table that shows the relationship between the claims of
the OLE application and those of the OEE application that were allowed or
granted; and
4. A copy of the claims allowed or granted by the OEE.
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3.3 - The Offices should use machine translations to access and assess supporting documentation
to the maximum extent possible. When machine translations are determined by the OLE to be of
insufficient quality, then the participating office may also ask the applicant to provide manual
translation.
IV.

Consideration of a USPTO-INPI PPH Pilot Program request

4.1 – The OLE should promptly consider applicant requests for accelerated examination under
the USPTO-INPI PPH Pilot Program. When the OLE finds a request for accelerated examination
under the USPTO-INPI PPH Pilot Program to be deficient, the OLE should inform the applicant
of the deficiencies and provide the applicant with one opportunity to correct the application
within a reasonable period of time.
V.

Miscellaneous Provisions

5.1 - The Offices should share basic statistical information and may conduct studies as
appropriate, and as resources allow, in order to monitor usage and improve the quality of the
system as a whole.
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PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PILOTO
PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) ENTRE O
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL
EO
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

I.

Introdução

1.1 – Em concordância com o Memorando de Entendimento, assinado em Novembro de 2015,
entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o United States Patent and
Trademark Office (USPTO), este documento dispõe sobre os critérios sob os quais o Programa
Piloto PPH INPI-USPTO deve operar.
1.2 – Conforme o Programa Piloto PPH INPI-USPTO, depositantes podem requisitar o exame
acelerado de um pedido que está depositado no “Office of Later Examination” (“OLE”) e que
satisfaz os seguintes requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO.
1.3 – Nos termos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, um depósito que já foi objeto de uma
decisão no “Office of Earlier Examination” (“OEE”) contém matéria admissível que pode servir
de base para o exame de um depósito correspondente no OLE, possibilitando o OLE utilizar os
resultados da busca e do exame do OEE.
II.

Requisitos de Elegibilidade

2.1 - Os Escritórios devem prover procedimento minimamente acelerado para os depositantes, no
âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, quando os seguintes requisitos foram atendidos:
1. Os depósitos antes do OEE e do OLE tem a mesma data de depósito mais antiga (a
qual pode ser a data de prioridade ou a data de depósito).
2. O OEE publicou uma decisão de concessão ou uma “notice of allowence”. A
indicação de que o pedido de patente foi aceito ou de que será concedido como
uma patente deve ser fornecida com uma declaração explícita em qualquer produto
de trabalho substantivo do OEE.
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3. Cada uma das reivindicações apresentadas para exame no âmbito do Programa
Piloto PPH INPI-USPTO deve corresponder a, pelo menos, uma reivindicação
entendida como admissível no OEE. As reivindicações devem ter o mesmo escopo
ou um escopo mais restrito.
4. O OLE não pode ter começado o exame substantivo do pedido.
5. O pedido tem a data de depósito mais antiga (data de depósito ou data de
prioridade) no Brasil ou nos Estados Unidos.
6. O OEE precisa ser o INPI ou o USPTO.
2.2 – Os pedidos no OEE e no OLE devem ser disponibilizados para o público.
2.3 – Para um depósito feito no OLE ser considerado no âmbito do Programa Piloto PPH INPIUSPTO, deve ter sido objeto de exame substancial no OEE, incluindo considerações sobre
novidade, inventividade e aplicabilidade industrial.
2.4 - Pedidos depositados tanto no INPI quanto no USPTO como Organismo Receptor sob o
âmbito do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) são elegíveis para participação no
programa, na medida em que eles, no contexto, satisfaçam os requisitos estabelecidos para a
participação.
III.

Documentação de suporte requerida para um pedido ao Programa Piloto PPH INPIUSPTO

3.1 – Os Escritórios devem requerer a seguinte documentação para respaldar um pedido de
aceleração de exame no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO:
1. Formulário de pedido do Programa Piloto PPH INPI-USPTO preenchido; e
2. Uma cópia do(s) produto(s) de trabalho que forem relevantes para a
admissibilidade das reivindicações do pedido correspondente no OEE.
3.2 – Os Escritórios podem também requisitar ao depositante que disponibilize a seguinte
documentação:
1. Cópias do estado da técnica citadas pelo OEE que não forem patentes e
publicações patentárias do OLE, que não estão disponíveis para o OLE nos seus
bancos de dados ou arquivos de pesquisa;
2. Traduções de quaisquer dos documentos listados nos tópicos 3.1 2 (ver tópico 3.3
abaixo);
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3. Uma tabela de correspondência das reivindicações, que mostre a relação entre as
reivindicações no pedido do OLE e aquelas do pedido no OEE que foram aceitas
ou concedidas; e
4. Uma cópia das reivindicações aceitas ou concedidas pelo OEE.
3.3 - Os Escritórios devem se esforçar para usar traduções automatizadas para acessar e avaliar a
documentação de suporte para o máximo possível. Quando traduções automatizadas forem
consideradas pelo OLE como sendo de qualidade insuficiente, então o escritório participante
pode também solicitar ao depositante a apresentação de tradução manual.
IV.

Análise de um pedido do Programa Piloto PPH INPI-USPTO

4.1 – O OLE deve prontamente considerar os pedidos depositados para exame acelerado no
âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Quando o OLE considerar que um pedido de
exame acelerado no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO está deficiente, o OLE deve
informar o depositante das deficiências detectadas e fornecer ao depositante uma oportunidade
para corrigir o pedido dentro de um período razoável de tempo.

V.

Disposições Diversas

5.1 - Os Escritórios devem compartilhar informações estatísticas básicas e podem conduzir
estudos conforme apropriado, e como os recursos permitirem, a fim de monitorar o uso e
melhorar a qualidade do sistema como um todo.
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