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PARECER

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas Sim Não

O pedido foi encaminhado à ANVISA (art. 229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/2001) X

A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. INPI PR n.º 69/2013) X

O pedido refere-se a Sequências Biológicas X

Comentários/Justificativas

De forma a cumprir  o  disposto no artigo  2º  da Resolução/INPI  n°  134 de 13/12/2006, 
revogada  pela  Resolução/INPI  n°  207/09,  novamente  revogada  e  republicada  como 
Resolução/INPI  n°  69/2013  através  da  RPI  nº  2202  de  19/03/2013  (relativa  ao  acesso  ao 
patrimônio genético), a requerente apresentou, por meio da petição WBRJ nº 870160012887 (de 
07/04/2016), a seguinte declaração: 

“Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção NÃO foi  obtido  em 
decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi  
realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.” 
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Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento Páginas n.o da Petição Data

Relatório Descritivo 1-22 870180142678 19/10/2018
Listagem de sequências em 
formato impresso - - -

Listagem de sequências* Código de Controle - -
Quadro Reivindicatório 1-4 870160012887 07/04/2016
Desenhos - - -
Resumo 1 870160012887 07/04/2016

Na entrada do presente pedido, foram apresentados relatório descritivo (pgs. 1-20), quadro 
composto  por  10  reivindicações  (pgs.  1-4)  e  resumo  (pg.  1),  junto  a  petição  WBRJ  nº 
870160012887 de 07/04/2016. 

Posteriormente, a Requerente apresentou modificações no relatório descritivo (pgs. 1-22), 
junto a petição WBRJ nº 870180142678 de 19/10/2018. 

Com base nestas informações, realizou-se busca de anterioridade e um relatório de tal 
busca foi anexado ao parecer de exigência preliminar (Art. 35, incisos I e IV, da Lei nº 9.279, de 
1996 (LPI), em conformidade com a Resolução INPI/PR N° 240/19, de 03/07/2019 – exigência 
6.22).

Em resposta a exigência preliminar notificada na RPI nº 2552 de 03/12/2019 (despacho 
6.22),  a Requerente por meio da petição WBRJ nº 870200027078,  de 28/02/2020, apresentou 
argumentações técnicas; no entanto, não foram apresentadas modificações no pedido.

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

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
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Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código Documento Data de publicação

D1 WO2015044150 02/04/2015

D2 WO2010017927 18/02/2010

D3 US20070142228 21/06/2007

D4 WO2005077178 25/08/2005

D5 WO03024224 27/03/2003

D6 WO2009053054 30/04/2009

D7
Azania,  C.A.M.  et  al. Avaliação  de  herbicidas  aplicados  em 
cana-de-açúcar  durante  estação  chuvosa  no  Brasil;  Revista 
Brasileira de Herbicidas, v.9, n.1, p.9-16
https://doi.org/10.7824/rbh.v9i1.74 

2010

D8

Toledo, R.E.B.  et al. Herbicidas aplicados em pré-emergência 
para o controle de Ipomoea spp. na cultura de cana-de-açúcar 
em  época  seca;  Revista  Brasileira  de  Herbicidas,  v.14,  n.4, 
p.263-270, out./dez. 2015 
https://doi.org/10.7824/rbh.v14i4.418 

2015

D9

Da Silva, P. V.  et al.  CONTROLE EM PÓS-EMERGÊNCIA DE 
PLANTAS  DANINHAS  POR  HERBICIDAS  UTILIZADOS  NA 
CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR; Revista Caatinga, Mossoró, 
v. 28, n. 4, p. 21 – 32, out. – dez., 2015 
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga/article/view/3
807/pdf_302 

2015

D10 Colby, S.R.; Weeds, Vol. 15, No. 1, 20-22, 1967), ou 1967

D11 KULL, F.C.; EISMAN, P.C.; SYLWESTROWICZ, H.D.; MAYER, 
R.L., APPLIED MICROBIOLOGY, vol. 9, 1961, pages 538 – 541 1961

Os documentos D1-D9 foram apresentados como anterioridades em outros escritórios de 
patentes  e  apresentados  no  parecer  emitido  no  âmbito  da  Resolução  INPI/PR Nº  240/2019, 
notificado na RPI 2552 de 03/12/2019 segundo a exigência preliminar (6.22).

Os documentos  D1-D9 revelaram o uso dos compostos amicarbazona e sulfentrazona, 
sozinhos ou em associação com outros compostos como herbicida, inclusive para a cultura de 
cana de açúcar.

Os documentos  D10-D11 foram incorporados para exemplificar métodos de aferição do 
sinergismo bastante aceitos no campo técnico do presente pedido.
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Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade  (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade Cumprimento Reivindicações

Aplicação Industrial
Sim 1-10

Não -

Novidade
Sim 1-10

Não -

Atividade Inventiva
Sim -

Não 1-10

Comentários/Justificativas

1) Quanto à novidade:

Os documentos  D1-D9 revelaram o uso dos compostos amicarbazona e sulfentrazona, 
sozinhos ou em associação com outros compostos como herbicida, inclusive para a cultura de 
cana de açúcar. No entanto, os documentos D1-D9 não revelaram a associação específica destes 
compostos  amicarbazona  e  sulfentrazona,  portanto  uma  COMPOSIÇÃO  SINÉRGICA  DE 
COMPOSTOS  ATIVOS  HERBICIDAS,  caracterizada  por  compreender  amicarbazona  e 
sulfentrazona, podendo ainda incluir opcionalmente ao menos um veículo aceitável, em que as 
proporções entre amicarbazona e sulfentrazona variam na faixa de 1:2 até 2:1; tal como redigido 
na atual reivindicação 1, é dotada de novidade frente a estes documentos (artigos 8º e 11 da Lei 
9.279/96 – LPI). 

2) Quanto à Atividade Inventiva:

A associação de compostos empregados para a mesma finalidade dos compostos isolados 
(no caso herbicida), afim de obter uma ampliação do espectro de ação herbicida não é dotado de 
atividade inventiva, uma vez que seria óbvio para um técnico no assunto que misturas de agentes 
herbicidas.  Para  que  a  mistura  específica  de  herbicidas  ora  reivindicada  fosse  considerada 
inventiva, seria necessária a comprovação de alguma característica técnica não óbvia face ao 
estado da técnica. A presença de efeito sinérgico entre os componentes, demonstrada para cada 
uma  das  misturas,  é  considerado  um  efeito  não  óbvio  suficiente  para  o  reconhecimento  da 
atividade inventiva. Entretanto, a demonstração de tal efeito sinérgico deve ocorrer através de 
resultados experimentais capazes de indicar de modo inequívoco tal efeito surpreendente.

A  comprovação  de  sinergismo  comumente  é  demonstrada  através  de  resultados 
experimentais  e calculado  utilizando  métodos bastante aceitos  no campo técnico  do presente 
pedido,  tais  como  D10-D11.  Ambos  os  métodos necessitam que os  compostos  isoladamente 
sejam testados nas mesmas condições que das misturas, para que se conclua indubitavelmente 
que o aumento do efeito biológico, no caso herbicida, advém do sinergismo da associação e não 
seja apenas um efeito aditivo de ambos os compostos.
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A análise dos dados apresentados (exemplos de testes de campo, pgs. 16-22) não permite 
concluir  que  tal  associação  é  de  fato  sinérgica.  Isto  porque  os  resultados  apresentados  nas 
Tabelas 2-3 não apresentam o resultado para o herbicida amicarbazona isoladamente impedindo 
a conclusão de que a associação é de fato sinérgica e não um simples efeito aditivo. Já para os 
resultados apresentados na Tabelas 5, onde encontram-se resultados para ambos os compostos 
isoladamente  (somente  para  a  concentração  700  g  ia/ha),  observa-se  que  o  resultado  é  de 
eficácia 100% para a associação e para um dos compostos isolados (Boral 500 SC, sulfentrazona) 
na concentração apresentada.  E na Tabela  6,  os  resultados da associação  são inferiores  ao 
observado para os compostos isoladamente.

Uma análise mais profunda sobre os resultados das Tabelas 5-6, sugere que a Requerente 
pretende proteger não somente a associação dos compostos amicarbazona e sulfentrazona, mas 
um produto  de  formulação  compreendendo  aditivos  que  não  foram esclarecidos  no  presente 
pedido, uma vez que os resultados da linha 4 apresentaram resultados superiores ao da linha 8, 
no entanto as informações fornecidas pelas linhas 6 e 7 não podem ser utilizados para efeitos de 
cálculo do sinergismo do resultado da linha 4, uma vez que estes não se tratam dos compostos 
isolados, utilizados no preparo da composição da linha 4.

Portanto,  uma  vez  que  um  técnico  no  assunto  seria  motivado,  com  base  nos 
conhecimentos  do  estado  da  técnica  (D1-D11),  a  preparar  composições  herbicidas  contendo 
misturas  de  compostos,  com  conhecida  atividade  herbicida,  de  forma  a  aumentar  a  eficácia 
herbicida e/ou  espectro  de  ação,  conforme  ora  reivindicado,  e  que  as  composições  não 
apresentaram algum efeito técnico diferenciado, não é possível reconhecer a atividade inventiva 
(artigos 8º e 13 da LPI) para a matéria das reivindicações 1 a 10.

Conclusão

Face ao exposto neste parecer, conclui-se que a matéria como ora reivindicada no presente 
pedido não é passível  de patenteabilidade por  infringir  o  disposto nos artigos  8º  e 13 da Lei 
9279/96. 

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) 
dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.

Renata de Melo Aguiar
Pesquisador/ Mat. Nº 1743190
DIRPA / CGPAT II/DIPAQ
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 023/12
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