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1.  O que é um Contrato de fornecimento de 
tecnologia. 

• O contrato para aquisição de conhecimentos 
tecnológicos tem por finalidade específica a 
aquisição de técnicas não protegidas pelo 
regime de patentes que servirão para a 
produção de bens ou serviços. 

 
• Este tipo de contrato deve compreender o 

fornecimento de dados técnicos de engenharia 
do processo ou do produto, além de todas as 
informações necessárias à atualização do 
processo ou do produto. 
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• Pode incluir ainda assistência técnica a cargo de 
técnicos do fornecedor e formação de pessoal técnico 
especializado do adquirente. Entretanto, as disposições 
de assistência técnica podem ser reguladas por 
instrumento separado, caso não haja necessidade de 
sua efetiva prestação quando da celebração do 
contrato de transferência de tecnologia. 

 

• O contrato deverá detalhar o conjunto de dados e 
informações técnicas relativas à tecnologia a ser 
transferida, bem como identificar os produtos e o setor 
industrial em que será aplicada a tecnologia. 
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• Deve também estabelecer o fornecimento de dados e 
informações técnicas complementares, ligadas 
especificamente à tecnologia transferida e fixar a 
responsabilidade pelo pagamento do Imposto de 
Renda. 
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2.  Órgãos encarregados de supervisão dos 
termos contratados no Brasil 

 

• INPI 

 

• BANCO CENTRAL  
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3.  Atuação do INPI 

 

• 3.1.  Breve Histórico e Ato Normativo 15 

 

• 3.2.  Exemplos de Políticas do INPI no Registro de 
Contratos 
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3.2.1.  Limitação da Remuneração em Pacotes 
Tecnológicos 
 
 O item II da Portaria 436/58 estabelece que o 
limite máximo para pagamento dos royalties pelo 
licenciamento de marcas é de 1%, “quando o uso da 
marca ou nome não seja decorrente da utilização de 
patente, processo ou fórmula de fabricação”.  

  

 Quando houver essa decorrência, no 
entendimento do próprio INPI, o pagamento pela 
licença de marca será igual a zero. 
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Ocorre, entretanto, que: 
(i) Em não raros casos, o uso da marca é de tal 

importância que o licenciamento da mesma é o 
elemento principal da negociação, e que a 
transferência de tecnologia ou licenciamento de 
patente a serem cobertos pela marca passam a ser 
simplesmente acessório a esse elemento principal, 
inclusive para permitir que o titular da marca controle 
a qualidade dos produtos portadores desta marca. 
Nesse caso, admitir que não poderá haver pagamento 
pela marca simplesmente porque a licença faz parte 
de pacote que inclui transferência de tecnologia ou 
patente, não parece coerente. Além disto, existe uma 
limitação temporal quanto a contratos de 
transferência de tecnologia (cinco anos) e quanto à 
licença de patentes (limitada à vida da patente), que 
não se aplica, necessariamente, à licença das marcas. 
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(ii) De outro lado, o texto da Portaria 436/58 decorre do 
artigo 74 da Lei nº 3.470, de 29 de novembro de 
1958, que não traz qualquer menção à proibição de 
dedutibilidade quando o uso da marca for decorrente 
de utilização de patente, processo ou fórmula de 
fabricação. Considerando que uma portaria não pode 
ter disposições legais que ultrapassem o sentido 
estrito da lei que lhe dá suporte, parece certo que a 
redação do item II da portaria 436/58, posto que não 
suficientemente clara, significa simplesmente que os 
limites máximos contidos na Portaria aplicam-se à 
totalidade dos pagamentos, mesmo quando tais 
pagamentos originam-se de diversos contratos. 
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• Mais uma vez, peca a Portaria 436/58 quanto à 
escala de valores nela contida. Não só a graduação 
dos produtos considerados essenciais, e 
merecedores de dedutibilidade máxima, já não 
correspondem aos produtos e/ou serviços hoje 
considerados essenciais, mas também a Portaria 
revela, pela redação desse item II, que, quando há 
um pacote de contratos, o pagamento principal deve 
ser pela patente ou processo ou fórmula de 
fabricação, não reconhecendo o redator da Portaria 
o enorme valor das marcas, que, em muitos casos, 
supera o valor da tecnologia usada na fabricação dos 
produtos ou prestação dos serviços correspondentes. 
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• O INPI deveria dar interpretação correta a esse item 
da Portaria 436/58. 
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3.2.2. Cálculo do valor de Vendas Liquidas 

 

• O INPI tem uma fórmula para o cálculo das vendas líquidas 
que obriga à dedução de diversas despesas, mesmo que as 
mesmas não tenham sido convencionadas pelas partes.  Já 
tivemos casos onde o INPI acrescentou diversos custos 
conforme segue: 

 
• ___% sobre o preço líquido de venda, após a dedução de 

todos os impostos, taxas, insumos e componentes 
importados, tanto da cedente da tecnologia como de 
outros, direta ou indiretamente vinculados a este, 
comissões, créditos por devoluções, fretes, seguros e 
embalagens, além de outras deduções que sejam 
convencionadas entre as partes. 
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3.2.3.  Responsabilidade por Problemas com o 
Produto 

 • Em diversos casos, a parte receptora da tecnologia, que será 
responsável pela fabricação e comercialização do bem no Pais, 
assume toda a responsabilidade por problemas do produto.  
Obviamente, este tipo de cláusula pode gerar controvérsias 
dependendo da origem de um eventual problema, mas não é 
uma cláusula fora do comum em contratos internacionais.   

  
• O INPI não tem rejeitado o registro de contratos que 

contenham tal cláusula.  Porém para o INPI, esta cláusula não 
deve prevalecer, pois o fornecedor da tecnologia deve ser 
igualmente responsável pelo produto fabricado com a sua 
tecnologia.  Esta objeção do INPI e não reconhecimento tem 
sido exposto em carta enviada à parte brasileira, nos 
seguintes termos: 
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• “O Cedente da tecnologia não pode se eximir de 
responsabilidade  frente a eventuais ações de terceiros, 
originários de vícios, defeitos, ou por infringência de direitos 
de propriedade industrial inerentes ao conteúdo tecnológico 
do Contrato, o que poderá vir a prejudicar o pleno 
desenvolvimento do Contrato.” 
 

• O certificado do INPI tem citado a carta em que o INPI faz 
observações que em principio teriam condicionado o registro, 
ou no mínimo poderiam ser usados pela receptora da 
tecnologia para questionar a cláusula em juízo. 
 

• Percebe-se, pelos exemplos expostos acima, o tratamento 
discricionário que o INPI confere ao exame dos contratos 
submetidos a registro e/ou averbação. 
 

 
 

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS                                          

 
 

14 



4.  Papel do Banco Central 

 

• Papel do Banco Central 
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5.   Conclusões 

 

• A transferência de tecnologia geralmente envolve o 
fornecimento de todas as informações e documentos 
para capacitar a parte brasileira a fabricar um 
produto, e inclui assistência técnica que pode 
consistir em treinamento e instruções práticas. 
 

• O registro no INPI é uma condição obrigatória para a 
dedutibilidade fiscal e a remessa da remuneração.  
Embora a lei mencione um mero registro do 
contrato, e o INPI não tenha mais uma cartilha 
formal para tais contratações, o INPI ainda impõe 
condicionamentos para o registro dos contratos.    
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