
Eduardo Hallak  

 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
Panorama após Instrução Normativa nº 70/2017 - INPI 



2 

Modalidades sujeitas à averbação no INPI: 

 

• Contratos de Licença de Uso de Marca  

• Contratos de Exploração de Patentes  

• Contratos de Licença de Exploração de Desenho Industrial 

• Contratos de Fornecimento de Tecnologia – “Know-How” 

• Contratos de Prestação de Serviços e Assistência Técnica  e Científica  

• Contratos de Franquia 

 

 

Contratos de Transferência de Tecnologia 

O contrato de transferência de tecnologia é uma 
“negociação econômica e comercial que, 

observados os preceitos legais, visa a promover o 
progresso da empresa receptora e o 

desenvolvimento econômico do país”.   
Figueiredo, Leonardo Vizeo. Lições de direito econômico.  

5ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012.                    
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Foram depositados 1.027 pedidos de averbação de contratos, nas seguintes modalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatísticas de averbação de contratos no INPI - 2016 

[CATEGORY NAME] 
de Averbação 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 
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Propósito da averbação de contratos no INPI  

•Legitimar remessas de royalties ao exterior 

•Permitir à empresa receptora da tecnologia a dedutibilidade fiscal das importâncias 
pagas a título de títulos de royalties e assistência técnica, quando for o caso. 

•Produzir efeitos perante terceiros  
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Histórico de intervenção do INPI (antes da IN 70/17) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 5.648/70 - Lei de criação do 
INPI, a qual investiu o órgão de 
diversos poderes, dentre eles a 

regulamentação da transferência 
de tecnologia (trecho revogado) 

 

 

Ato Normativo 15/75 (revogado) 
Ápice do intervencionismo do INPI 
em questões de autonomia das 
partes - e.g. preço, condições de 
pagamento, prazos  e etc. 

 

Exemplos: 

• Remuneração contratual admitida apenas para ativos registrados perante o INPI 

• Termo inicial dos contratos (data do protocolo de requerimento de averbação) 

• Termo de validade de contratos de know-how (período máximo de 5 anos + 5 anos) 

• Limitações na remessa e adequação do transfer pricing  

• Enquadramento e percepção de valores de mercado 

• Impossibilidade de pagamento por diferentes tipos de licenças (cumulatividade) 

• Proibição de licenciamento de know-how ou clausulas de retorno de tecnologia 
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Leading Case – Unilever vs. INPI 

Validação da intervenção estatal 

                             

o1º Contrato:  

oPagamento de 1% sobre o 
preço líquido de venda pelo uso 

da marca 

o2º Contrato:  

oPagamento de 3%  sobre o preço 
líquido de venda do contrato de 

transferência de tecnologia 

O INPI interveio nos 
contratos, transformando-os 
de onerosos para gratuitos. 

 

STJ decidiu a favor do INPI 

“O INPI possui o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que 
envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de 
valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado 

da autoridade fiscal.” 
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Modificações introduzidas pela IN 70/17 – 

válidas a partir de 1º de julho de 2017 

No certificado de averbação ou registro do contrato 
passará a constar a seguinte nota informativa:  

 
“O INPI não examinou o contrato à luz da legislação 

fiscal, tributária e de remessa de capital para o 
exterior” 

No certificado de averbação ou registro do contrato passará a constar a seguinte nota 
informativa: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de 

remessa de capital para o exterior” 

 
 
PROPOSIÇÃO: QUE O INPI ATUE COMO MERO ÓRGÃO REGISTRAL, ANALISANDO APENAS AS 
FORMALIDADES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS E AO PROCEDIMENTO DE AVERBAÇÃO. 
 
• O INPI analisará os contratos de sublicença de direitos de propriedade industrial 
• Estabeleceu-se a obrigatoriedade de apresentação de autorização formal do titular de 

direitos sublicenciados e para o subfranqueamento 
• Dispensa de averbação ou registro de contratos de exportação de tecnologia 
• Os Certificados refletirão o “valor declarado do contrato”, “forma de pagamento declarado” 

para contratos ou faturas de assistência técnica e científica 
• O INPI deixará de analisar os contratos sob a ótica das legislações fiscal, tributária e de 

remessa de capitais.  
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Fiscalização por entidades da esfera federal  

Conter o abuso de poder econômico, poderá analisar as repercussões 
concorrenciais de contratos averbados no INPI. 

Realiza o Registro Declaratório de Operações Financeiras, habilitando 
remessas ao exterior de royalties, com base no disposto nos Certificados 
de Averbação do INPI. 

Administra e fiscaliza a CIDE-Royalties, assim como recebe as informações do 
BACEN para fiscalizar e regulamentar a dedutibilidade fiscal decorrente da 
transferência de tecnologia 

CADE 

BACEN 

Receita 
Federal 

A responsabilidade sobre os termos contratuais (prazo, valor e outras condições) será das partes, 
restando afastada a validação prévia do INPI. Eventuais irregularidades poderão ser analisadas a 
posteriori por outras autoridades competentes, com o suporte técnico do INPI. 
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O presidente do INPI e outros representantes institucionais da área de contratos, esclareceram 
informalmente (em eventos sobre o tema) que as partes deverão seguir observando limitações de 
natureza  fiscais e tributárias, nomeadamente:  

 

• limites de remissibilidade entre empresas do mesmo grupo econômico  

• prazos de vigência de contratos versando sobre tecnologia não-patenteável  

• limites à dedutibilidade de royalties pagos pelos licenciados locais  

• não cumulatividade 

 

Embora a mudança proposta seja uma iniciativa que pretende diminuir a burocracia e o prazo de 
análise dos contratos de transferência de tecnologia, aumentando a segurança jurídica das partes 
Contratantes, recomendamos aos nossos clientes que adotem uma abordagem conservadora na 
negociação de contratos sujeitos à averbação no Brasil. 

O que esperar? 



Obrigado! 
Eduardo Hallak 
eduardo.hallak@lickslegal.com 
 T +55 11 3033 3706  
 M +55 11 97675 6558  


