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Projeto prioriza análise de patentes relacionadas ao
combate à pandemia de Covid-19 

O Projeto de Lei 1649/20 altera a Lei Nacional da
Quarentena ( Lei 13979/20 ) para conferir prioridade
absoluta, por meio de procedimentos simplificados,
à análise de pedidos de proteção de direitos sobre a
propriedade industrial de produtos e tecnologias
voltados para o combate à epidemia de Covid-19. O
texto em análisenaCâmarados Deputadosprevê ain-
da isenção de taxas e outros encargos cobrados pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI).

Autores do projeto, os deputados Dra. Soraya Ma-
nato (PSL-ES), Jorge Solla (PT-BA), Carmen Za-
notto (Cidadania-SC), Patricia Ferraz (Pode-AP) e

Adriana Ventura (Novo-SP) argumentam que a len-
tidão na análise administrativa de pedidos de
propriedade intelectual pode ser um impeditivo pa-
ra que inovações com eficácia contra a Covid-19
cheguem a tempo de salvar vidas de pacientes em es-
tado grave.

"Medicamentos úteis na salvaguarda da vida hu-
mana, no controle de sintomas, ou até no combate ao
patógeno precisam ter seus pedidos de proteção in-
dustrial prontamente avaliados e aprovados para po-
derem, assim, exercerem sua função de forma mais
rápida possível", diz a justificativa que acompanha o
projeto.
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Projeto suspende, durante pandemia, exclusividade
de exploração de produtos patenteados 17.4 

Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias
em tempo real 

 BBAS3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências BBAS3 -
Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Força dos comprados e vendidos na CBLC, no mercado de opções,
tendência, petrobras, vale, suporte e resistência, ibovespa, bolsa de valor,
Titulares e lançadores, venda descoberta, opções descobertas, travados,

cobertos. 

Venda Coberta: Como definir a melhor taxa Swing Trading (Alternativa ao Day Trading) 

Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias
em tempo real 
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resistências BBAS3 - Gráfico
DIÁRIO, tendências, suportes
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Força dos comprados e
vendidos na CBLC, no

mercado de opções, tendência,
petrobras, vale, suporte e

resistência, ibovespa, bolsa de
valor, Titulares e lançadores,

venda descoberta, opções
descobertas, travados,

cobertos. 

Venda Coberta: Como definir
a melhor taxa 

Swing Trading (Alternativa ao

O Projeto de Lei 1462/20 altera a Lei da
Propriedade Intelectual (LPI) para autorizar, em ca-
so deemergênciadesaúdepúblicadeclarada pelo Po-
der Executivo federal,Â a exploração temporária e
não exclusiva, pelo próprio Estado ou por empresas,
de produto ou processo patenteado. O texto, em aná-
lise naCâmarados Deputados,explicitaqueamedida
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