


INSTRUÇÃO NORMATIVA 70/2017 E RESOLUÇÃO 199/2017 DO INPI:

SIMPLIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATOS



• Fornecimento de Tecnologia 

(FT)

• Prestação de Serviços de 

Assistência Técnica e Científica 

(SAT)* - contratos ou faturas
(*Serviços isentos de registro: 

Resolução 156/2015 do INPI)

• Franquia

• Licença de Exploração de Patentes 

(LEP)

• Licença de Uso de Marcas (LUM)

• Licença para Exploração de 

Desenho Industrial (LEDI)

• Licença de Topografia de Circuito 

Integrado (LTCI)

• Cessão (onerosa) de Direitos de 

Propriedade Industrial e 

Topografia de Circuito Integrado 

que envolvam cedente 

estrangeiro

REGISTRO AVERBAÇÃO



• Produzir efeitos perante terceiros (arts. 62, 121, 140 e 211 da
LPI)

• Viabilizar remessa de pagamentos ao exterior

• Dedutibilidade fiscal dos gastos da parte brasileira (caso adote o
regime fiscal do lucro real)

Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não
precisa estar averbado no INPI (arts. 62, 121 e 140 da LPI)

EFEITOS DA AVERBAÇÃO/REGISTRO NO INPI



HISTÓRICO
• 1950 a 1970:

− normas e práticas de controle de remessas de royalties ao exterior

visando evitar remessas disfarçadas de lucros

• 1970 a 1990:

− regulação do mercado de tecnologia, com política de substituição de
importações visando o fortalecimento do mercado nacional

− Criação do INPI (Lei nº 5.648/70): missão de acelerar e regular a

transferência de tecnologia

− Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71): contratos de

transferência de tecnologia sujeitos à averbação no INPI

− Ato Normativo nº 15/75 - Normas de averbação (rol de cláusulas

permitidas/proibidas, burocracia e intervencionismo)



HISTÓRICO

• Década de 90:

− flexibilização das normas e procedimentos relacionados à

averbação de contratos, visando inserção internacional

− Lei nº 8.383/91: revogação da proibição de remessas entre

matriz e subsidiária (art. 50)

− Lei de nº 8.955/94: regulamentação de contratos de franquia

− Lei nº 9.279/96: limitou atuação do INPI a aspectos

relacionados a propriedade industrial (Art. 240) ao eliminar

sua atribuição de acelerar e regular a transferência de

tecnologia

− Na prática, o intervencionismo do INPI continuou



HISTÓRICO: ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS
• Limites de dedutibilidade como limite de remessa de pagamentos entre

empresas com relação de controle (Portaria MF 436/58) + vedação de

lump sum

• Impossibilidade de remuneração por mais de uma modalidade
contratual (ex. licença de marca/patente + fornecimento de tecnologia)

• Data de protocolo como data inicial de vigência do contrato e prazo de

5+5 anos para FTs (mediante justificativa)

• Impossibilidade de cláusulas de grant back para cessão ou licenciamento

automático de melhoramentos em contratos de LEP e FT (art. 63 da LPI,

aplicado a contratos de FT por analogia) --> alternativa: preferência

• Impossibilidade de licenciamento de tecnologia não patenteada

• Não aceitação de cláusula perpétua de confidencialidade em FTs (10

anos --> 5 anos --> 19 anos (um ano a menos que proteção por patentes)



• Fevereiro/2017: STJ reconheceu a competência do INPI para

intervir em contratos de transferência de tecnologia (Resp nº

1.200.528/RJ)

• Abril/2017: Instrução Normativa nº 70/2017

− Limitação da intervenção do INPI e transparência

− Certificados de Averbação com nota informativa: “O INPI

não examinou o valor e o prazo do contrato à luz da

legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o

exterior”

− Em vigor desde 01/07/2017

• Julho/2017: Resolução nº 199/2017 – Diretrizes de Exame

− Em vigor desde a sua publicação, em 07/07/2017

PANORAMA: 2017



• Análise do INPI:

− Requisitos formais de admissibilidade (um contrato por

processo, legitimidade das partes/procuradores,

formalidades de assinatura, etc.)

− Titularidade e situação/vigência dos direitos de

Propriedade Industrial objeto dos contratos (licenças,

cessões e franquias)

− Objeto, condições e vigência dos contratos

− “transferência de tecnologia” (Art. 3º, I)

RESOLUÇÃO Nº 199/2017



• Prazo de vigência declarado: “obedecerá a vontade das

partes” (Art. 13):

− Determinado (inclusive para FT – Art. 13, IV)

• Data de Protocolo no Certificado (Art. 17)

• Valor “declarado” (Art. 14):

− fixo para SAT – H/H (arts. 14, I e 15, parágrafo único)

− gratuito para pedidos / retroatividade: PIs e DIs X marcas

(arts. 13, VI, §§ 3º e 4º, e 14, IV)

RESOLUÇÃO Nº 199/2017



• Avaliação da legislação fiscal, tributária e de remessa de capitais a

título de transferência de tecnologia latu sensu, que permanece

inalterada e apesar de não ser analisada pelo INPI ex ante, será

observada pela Secretaria da Receita Federal e pelo Banco Central

• Pontos em aberto:

− Limites de remessa e lump sum entre relacionadas

− Remuneração por mais de uma modalidade contratual

− Prazo declarado X Data de protocolo (remessas retroativas?)

− Prazo declarado FT X Aquisição de tecnologia

− Cláusulas de confidencialidade e grant back em FTs

E AGORA?
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