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A Propriedade Intelectual e a Tecnologia  

A situação da legislação de propriedade intelectual no Brasil pode ser descrita, em fevereiro 

de 1996,  como em total mudança. Praticamente em todos os campos deste ramo do Direito 

se examinam propostas legislativas que importarão, caso adotadas,  em considerável 

mutação de princípios, de parâmetros, de política e mesmo das estruturas institucionais. 

Avulta, como principal alteração legislativa, o novo Código da Propriedade Industrial em 

fase final de votação, que possivelmente será promulgado ainda no primeiro semestre de 

1996.  



Enquanto tais alterações não ocorrem,  continua em vigor o Código da Propriedade 

Industrial 1, no tocante às patentes de invenção, de modelo de utilidade, de desenho e 

modelo industrial, às marcas, sinais e expressões de propaganda 2, às indicações de 

procedência e, de uma forma indireta, à repressão à concorrência desleal.  Continua em 

vigor a chamada Lei do Software 3 . A proteção do nome comercial, dispersa entre várias 

leis, continuará assim até alguma reforma legal futura. 

Como principais características, o sistema em vigor até agora prevê a não concessão de 

patentes aos produtos e processos químico-farmacêutico e alimentares, assim como aos 

processos químicos em geral 4; um sistema administrado de importação de tecnologia 5; o 

regime de cadastro (ou admissão condicionada ao mercado interno) para a importação de 

programas de computador6; um sistema atributivo de marcas, no qual a propriedade resulta 

do registro 7. 

Na esfera internacional, o Brasil adotou em agosto de 1992 8 a Revisão de Estocolmo da 

Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, subscritor que foi 

da versão original de 1883 do tratado e após permanecer na Revisão de Haia , de 1925, por 

63 anos; também é parte do Acordo de Madri para proteção das Indicações de Procedência. 

É parte integral do Tratado de Washington de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e 

subscreveu o segundo Tratado de Washington, de 1989, de Proteção à Topografia de 

Semicondutores. Parte igualmente da Convenção de Berna e da Convenção Universal de 

Paris, em suas últimas revisões, assim como da Convenção de Roma, estas no campo do 

Direito Autoral. Parte ainda em um número de acordos bilaterais e regionais em matéria de 

patentes, marcas e direito autoral. 

Elemento importantíssimo do contexto jurídico internacional mais recente é o Acordo sobre 

Propriedade Intelectual celebrado como parte da constituição da Organização Mundial do 

Comércio em 1994, objeto de capítulo específico no segundo volume deste livro.  

O Ato Normativo 120 do INPI  

 

Segundo a Gazeta Mercantil de  28 de dezembro de 1993: 

 

1  A Lei 5772 de 20 de dezembro de 1971. 

2  Categoria de  direitos a ser suprimida pelo novo CPI, em votação no Congresso. 

3  A Lei 7.646 de 18 de dezembro de 1987,  que remete em parte à Lei Autoral, 5.988 de 1973. 

4 Estas vedações deverão ser suprimidas no novo CPI. 

5  Ainda que consideravelmente abrandado desde o primeiro semestre de 1991. Aqui também o novo CPI praticamente 

elimina a intervenção estatal, sem, porém, resolver as questões tributárias que adiante se exporá.  

6 Como se leu anteriormente, o cadastramento recaiu em desuetudo. 

7 O novo CPI prevê, em dispositivo já pacífico, um sistema atributivo moderado pela ressalva de direitos do pré-utente. 

8 Decreto n. 635, de 21 de agosto de 1992. 



O Estado reduziu substancialmente, desde o último dia 22, “seu poder de intervenção nesse tipo de 

contratos”, informou o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), José Roberto 

D’Afonseca Gusmão. 

Essa liberalização foi possibilitada pelo Ato Normativo no. 120/93, publicado na Revista de Propriedade 

Industrial de terça-feira da semana passada, dia 22. Com ele, explica Gusmão, o INPI efetivamente “retira 

seu time de campo” na definição dos contratos, porque vai limitar-se a um exame formal em prazo 

máximo de trinta dias e a averbação do documento. 

“ O Instituto não terá mais qualquer interferência sobre  preço, prazo do contrato, avaliação da qualidade 

de tecnologia que esta sendo comprada, etc... As partes decidirão livremente sobre tudo isso.” disse o 

presidente do INPI. 

 

A nova postura do INPI pareceu, a muitos observadores, surpreendente.  Com efeito, não 

havia, à época,  qualquer mudança legislativa ou questionamento judicial que facultasse ao 

INPI mudar suas atribuições legais, como existe sólido endosso para  continuar seu papel 

relevante no desenvolvimento tecnológico do país.  

Disse, no pertinente, o acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado em RTJ 106/1057-

1066: 

O Sr. Ministro Oscar Corrêa: (Relator)  A matéria versada neste recurso reveste-se da maior importância, 

não só jurídica - que as questões que nela se põem só agora chegam à Corte - como econômica, no mais 

amplo sentido. 

Cuida de transferência de tecnologia, pressuposto moderno do desenvolvimento; sem ela, as nações 

menos desenvolvidas e, por isso mesmo, atrasadas, em face dos constantes e inatingíveis avanços 

tecnológicos das desenvolvidas pós-industrializadas, estarão em completo , permanente e crescente 

descompasso, que as distanciará, cada vez mais, e mais aceleradamente, das modernas conquistas da 

técnica. 

Não é necessário enfatizar as conseqüências disso, se estão presentes na luta cotidiana a que a Nação 

assiste, e sofre, para vencer esse distanciamento insuportável, ou  pelo menos impedir - o que já não é 

fácil - aumente o hiato que a separa das modernas conquistas da ciência. 

Dos percalços para assegurar essa transferência basta dizer que as comunidades que as conseguem antes 

das outras, exigem, para  transmiti-las preços que variam desde somas vultosas, em dinheiro forte, até a 

própria abdicação de parcela de independência. E valem, nessa como em outras áreas do relacionamento 

internacional, todos os métodos e expedientes, lícitos ou ilícitos, morais ou imorais, se o fim é a 

conquista ampla e, se possível, permanente, de mercados, assegurando o crescente domínio, que, muitas 

vezes, chega à absorção da independência, para não falar em soberania, palavra que a muitos desagrada. 

Entende-se, pois, o significado que alcançam essas disputas, tanto mais quanto, do lado das nações menos 

adiantadas - para não dizer mais atrasadas e subdesenvolvidas - essa transferência, com perspectiva e 

busca de conseqüente absorção de tecnologia, é vital; com o que nem sempre se ponderam, 

equilibradamente, os riscos a que se submetem, na ânsia de alcançá-lo. 

Essas breves considerações - que a E. Turma nos escusará - surgem no exame da espécie: de um lado, a 

empresa, que procura situar-se no campo de atividades que desenvolve, e anseia pela aquisição de novas 

técnicas, que lhe permitam posicionar-se em condições competitivas no mercado - difícil e 



extraordinariamente  sensível mercado que se dedica, talvez o mais dinâmico e ativo; de outro, o órgão 

especialmente destinado ao exame e controle das condições em que deverá dar-se essa transferência, e a 

desejável absorção de tecnologia, devendo ter em vista as melhores condições de alcançá-lo e 

subordinado, como no próprio texto legal (artigo 2o.da Lei no.5.648/70), à sua função social, econômica, 

jurídica técnica -  que bem avaliar, em defesa do interesse nacional. 

É óbvio que podem verificar-se choques de interesses e conveniências, se mesmo admitindo-se que não 

são colidentes os objetivos finais de empresa e INPI - ambos colimando o interesse nacional nessa 

transferência de tecnologia - nem sempre hão de revestir-se, na forma de guardar idêntico ritmo e 

obedecer a iguais meios de formulação. 

Não nos parece tal, data venia: a questão não se cinge ao dispêndio de divisas, nem só isto diz respeito ao 

desenvolvimento econômico. A complexidade da questão transferência de “Know how” - expressão que 

identifica o conhecimento tecnológico, amplamente - abrange aspectos que se envolvem em dados 

inabarcáveis, e não é o consumo de divisas o único, nem o mais importante deles, como se deflui das 

breves considerações anteriormente feitas. 

A eles supera a seleção da tecnologia  a absorver, pois, o mais grave, é optar - entre processos diversos  - 

o que mais se adapta às realidades nacionais; e não apenas em condições materiais (recursos  físicos 

disponíveis) como imateriais - inclusive a capacidade e conveniência, dados de difícil avaliação a não ser 

pelo conhecimento amplo e profundo das condições econômicas e sociais. 

Por isso mesmo impõe-se admitir na ponderação de motivos, certa  área de discrionariedade, que não é 

possível eliminar, pois mais se deva  exigir do órgão responsável que atue nos limites de vinculação que a 

lei lhe impõe. 

Por isso mesmo, a Lei no. 5.648, de 11-12.1970, ao criar o INPI deu-lhe , no artigo 2§ , por finalidade 

principal.  

“... executar, no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua 

função  social, econômica, jurídica e técnica”. 

E, no parágrafo único, especificou: 

“Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas o Instituto adotará, com vistas ao 

desenvolvimento econômico de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores 

condições de negociação e utilização  de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à 

conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre 

Propriedade industrial”. 

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão - e a gravidade e seriedade de que se 

reveste - que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável 

parcela de discricionariedade, sem a qual não poderá desempenhá-la eficientemente. 

Desde logo, o objetivo - o desenvolvimento econômico do País - que não se mede apenas  em conceito de 

avaliação material estrita, mas que desborda em aspectos imateriais, se só se completa com atingimento 

das finalidades humanas a que visa. 

E, dai em diante, as expressões que usa a lei; medidas capazes de acelerar e regular a transferência de 

tecnologia como que admite variado  espectro de providências a serem tomadas; e, o que é mais, visando 

a acelerar e regular a transferência - o que impõe seleção, avaliação, opção; pois não é possível alcançá-lo 

senão pesando, medindo, harmonizando escolhas, matéria insuscetível de ater-se a ditames legais rígidos 

e explícitos. 



Mas, vai mais longe; estabelecer melhores condições de negociação  e utilização de patentes; o que 

importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha - ao examinar os contratos submetidos a averbação ou 

registro - em análise das condições que se firmaram, devendo definir-se quanto a elas. Bem como 

continua o parágrafo único do artigo 2§ pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou 

denúncia de convenções, etc. - com o que se amplia sua atuação a limites discricionários se os critérios de 

conveniência são dificilmente comprováveis e explicitáveis e, menos ainda, estabelecíveis em texto 

normativo. 

Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico - no 

amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem 

que seu beneficiário direto e último - o homem - se desenvolva, no todo. 

Há de cercar-se, pois isso, a averbação de tais contratos, que impliquem em transferência de tecnologia - 

como prevista no artigo 126 do Código da Propriedade Industrial (Lei no.5.772 de 21.12.71), de especial 

exame a avaliação; o que à empresa pleiteante  parece excelente e real contribuição, em “Know how”, ao 

Pais - sob a ótica especial, individual, em que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos 

- pode, na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade muito mais ampla, na vida 

geral do problema, de que presume a lei - o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões 

relativas ao mesmo objeto. 

Incumbe-lhe verificar aspectos aos quais alheio, ou indiferente está o interesse particular como o controle 

das empresas nacionais, que pode ser posto em risco, sob várias formas, aparentes ou sub-reptícias; a 

efetividade e conveniência da  transferência de tecnologia pretendida; os limites em que se dará os 

processos utilizados; etc. 

Lembra, então, o Recorrente as fases que se podem distinguir nessa aquisição, invocando o ensinamento 

de Hervásio de Carvalho, então Presidente, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, assim 

sintetizáveis: 

a) de utilização - o aprendizado do modus faciendi - “how to do”; 

b) de absorção - a reprodução mais fiel dos bens ou produtos - o “Know how”. 

c) de adaptação - a face do “know why” adequando a tecnologia ao país; 

d) da criação - o encontro de soluções originais - a fase da “technical autonomy” 

É óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa há de ser 

rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a 

intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se trata de área na qual o interesse privado 

há subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa. 

 

É este, em admirável precisão, o direito. Como veremos, a Carta de 1988 robusteceu 

superlativamente tal entendimento da nossa Suprema Corte. 



A Carta de 1988 

A averbação dos contratos de transferência de tecnologia foi tarefa cometida ao INPI pelo 

Art. 126 do CPI. A redação do dispositivo pertinente é bastante singela: 

Art. 126 - Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do 

Art. 2o., parágrafo único,  da Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970, os atos e contratos que impliquem 

em transferência de tecnologia. 

 

O que dá amplidão e força ao dispositivo é, obviamente, a menção ao Art. 2o., parágrafo 

único, da Lei 5.648 - que criou o INPI - em face do severo mandato conferido por este 

último dispositivo. Com efeito, diz ele: 

Art. 2o. (...) 

Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com 

vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de 

tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda 

pronunciar-se quanto à conveniência das assinatura ou denúncia de convenções, tratados, convênio e 

acordos sobre propriedade industrial. 

Nunca é demais lembrar que o texto constitucional do Art. 5o., XXIX da Carta de 1988 tem 

redação similar, ao vincular a proteção dos direitos de propriedade industrial ao 

atendimento dos mesmos compromissos perante o desenvolvimento econômico (e também 

tecnológico e social) do País. 

A Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de 

marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz: 

Art. 5o. ...... 

.......  

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 

como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos,  tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

(Grifei)  

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o 

conteúdo da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a finalidade do 

mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”).  A cláusula final, novidade do texto 

atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente 

da Carta, mas da lei ordinária;  e tal lei só será constitucional na proporção em que atender 

aos seguintes objetivos: 

 

a) visar o interesse social do País; e 



b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; 

c) favorecer o desenvolvimento econômico do País. 

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem 

público; não basta que a propriedade intelectual se adeqüe a sua função social, como o quer 

o Art. 5o., XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a 

Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos 

genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não 

obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX. 

Com efeito, a lei ordinária de Propriedade Industrial que visar, por exemplo, atender 

interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do 

desenvolvimento tecnológico do País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e 

atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.  

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos 

outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressalvar as necessidades e 

propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo. 

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como 

um trígono, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o 

econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma 

ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se  ao desenvolvimento econômico captando 

investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida 

de seu povo.  

É inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo 

francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição 

completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso 

irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao 

desenvolvimento tecnológico nacional. 

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 

da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também 

se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de propriedade dos resultados - 

voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional 9. 

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a 

autonomia tecnológica do País 10. Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade 

Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente 

restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores 

usem da mesma tecnologia. 

 

9 Art.218 § 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.  

10 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 



Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais 

dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como 

princípio constitucional o favorecimento  do desenvolvimento tecnológico do País (que o 

Art. 219 qualifica: desenvolvimento autônomo). 

Note-se que, em particular no que toca aos contratos de tecnologia com o exterior, forma 

específica do investimento tecnológico estrangeiro, a Carta de 1988 prevê poderes 

específicos de intervenção estatal. Diz Eros Grau, em seu “A Ordem Econômica na 

Constituição de 1988”, Revista dos Tribunais, 1991, p. 270: 

 

“Diz o Art. 172 que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 

investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a 

remessa de lucro”. 

A Constituição planta as raízes, neste preceito, de uma regulamentação de controle - e não de 

uma regulamentação de dissuasão - dos investimentos de capital estrangeiro. Não os hostiliza. 

Apenas impõe ao legislador ordinário o dever de privilegiar o interesse nacional ao discipliná-

lo. Cuida-se aqui, tão-somente, de submetê-lo às limitações correntes que a ordem jurídica opõe 

ao exercício do Poder Econômico. (Grifamos) 

 

Aliás, no processo de intervenção no domínio do capital estrangeiro, os mecanismos 

anteriormente vigentes de controle, inclusive a  lei do Capital Estrangeiro, de no.4.131 de 3 

de setembro de 1962,  foram plenamente recepcionados pela nova Constituição 11.  

 

11  Celso Ribeiro Bastos, Comentários à Constituição, Vol. 7o., Ed. Saraiva, p. 67. 



O princípio da averbação 

Vale a pena resumir o efeito real da cláusula de averbação sobre o fluxo de tecnologia, em 

particular entre empresas sitas no exterior e aquelas operando no Brasil. 

Três aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior 

por uma empresa brasileira. Em primeiro lugar, a legislação tributária, em especial do 

imposto de renda federal e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar a 

legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, 

finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no 

domínio econômico, no caso presente, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial).  

Legislação Tributária  

No tocante aos contratos de tecnologia não patenteada, a legislação tributária brasileira 

distingue um tipo contratual específico, com seu regime legal próprio: o contrato de know 

how, geralmente denominado como “assistência técnica”. Note-se que, segundo a lei em 

vigor, os respectivos pagamentos não são denominados “royalties”, expressão esta que é 

reservada pela legislação ao caso de licença de marcas, patentes ou franchising 12, ou 

direitos autorais.  

Os pagamentos de royalties e assistência técnica recebem atualmente as seguintes 

incidências tributárias:  

a) o Imposto de Renda de Fonte, incidente sobre pagamentos a pessoas domiciliadas ou 

residentes no exterior 13. 

b) o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas. 

c) o Imposto sobre Operações Financeiras incidente sobre o câmbio. 

e) o Imposto sobre Serviços cobrado pelos municípios. 

O imposto de fonte incide, geralmente, sobre todos os valores pagos ou creditados a 

pessoas sitas no exterior; segundo o tratado de tributação  pertinente à alíquota pode ser 

inferior ao padrão legal de 15%. 

Já o imposto sobre câmbio incide sobre o contravalor em moeda nacional do montante dos 

pagamentos convertidos em moeda estrangeira a título de serviços técnicos, engenharia, 

“know how”, etc. mas não sobre os eventuais lucros e dividendos remissíveis.  

 O mais importante dos ônus que recaem sobre a operação de transferência de tecnologia, 

no entanto, é a indedutibilidade dos respectivos pagamentos no campo do imposto sobre 

 

12 Vide, quanto ao franchising, a Lei 8.955 de 15/12/1994. 

13  Os dispositivos legais que baseavam o  art. 765 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, - RIR /94, Dec. 1041 de 

11/01/94 foram alterados pelo art. 28 da Lei 9.249, de 27/12/95, passando a alíquota, a partir de 1/1/96, a 15%.  



pessoas jurídicas. A legislação do Imposto Federal sobre a Renda impõe certos limites à 

dedutibilidade dos pagamentos a título de “know How” (denominado pela legislação 

assistência técnica). Todo pagamento que exceder a tais limites fica sujeito a tributação 

integral, como se fosse valor devido por lucro ou dividendos e não custo ou despesa, 

aplicando-se-lhe inclusive, antes da atual legislação, o imposto suplementar sobre remessas 

(Lei 4.131/62, Art. 13; PN CST 77/78, item 11) 14.  

Tal procedimento obviamente aumenta o custo da tecnologia para o adquirente nacional, 

por acréscimo de imposto, ou diminui a receita do fornecedor da tecnologia 15. A 

indedutibilidade  ocorre nos seguintes casos 16:  

a) Quando a tecnologia não é efetivamente transferida, ou os serviços efetivamente prestados 

(Lei 3.470/58,Art.74; Lei 4.506/64, Art. 52; PN 86/77) 17 através de técnicos, desenhos ou 

instruções enviados ao país ou de estudos realizados no exterior.   

b) Quando o pagamento exceda, no seu total, aos limites percentuais impostos por lei (Lei 

3.470/58, Art.74; Lei 4.131/62, Art. 12 par. 1o.; Lei 4.506/65, Art. 52). Tal limitação, ainda que 

continue constando da legislação tributária 18, deixou de ser levada em conta em todos os casos 

pelo INPI, como se verá abaixo.  

c) Quando o contrato preveja pagamentos em prazo que exceda os limites legais, cinco anos 

(contados do início da utilização da nova tecnologia) sendo o padrão imposto aos  contratos 

internacionais sob o Art. 12 da lei 4.131/62; o Banco Central do Brasil, se solicitado,  pode, no 

entanto, autorizar a   prorrogação do pagamento por mais um período  de até cinco anos. 

Também esta  limitação, ainda que continue constando da legislação tributária, deixou de ser 

levada em conta pelo INPI, como se verá abaixo. 

d) Quando o respectivo contrato de tecnologia não for averbado junto ao INPI (Dec.Lei 

2.344/88, Art.6o.; Lei 5.648/70, Art. 2o. Par. único; Lei 5.772/71, Art. 126)  

e) Quando o respectivo contrato de tecnologia não for registrado no Banco Central do Brasil 

(Lei 4.506/65, Art. 52). 

 

Já os contratos de engenharia ou de serviços técnicos, só estão sujeitos às restrições no que 

tange aos itens a), d) e e) acima, aos quais se acrescem (como, aliás, a todos os casos de 

dedutibilidade) os requisitos de que o custo ou despesa seja necessário para a manutenção 

 

14 Como visto, tal tributo foi abolido. 

15  Variando conforme o Acordo de Bitributação pertinente (por exemplo, Alemanha 15%, Japão 12,5 %; não há acordo 

em vigor com os Estados Unidos). O Art. 77 da Lei 8.383/91 reduziu para 15% o imposto incidente sobre a remessa de 

lucros e dividendos, mas não de royalties e assistência técnica. O efeito desta diferença de tratamento deve ser que as 

despesas nominais de tecnologia para os países com os quais não existe acordo deverá ser contida. 

16  Até 31 de dezembro de 1991, mais uma conseqüência resultaria da indedutibilidade: a incidência do imposto adicional, 

previsto no Art. 43 e 44 da Lei 4.131/62, revogado pelo Art. 50 da Lei 8.248/91. 

17  O Art. 50 da Lei 8.383/91 eliminou a indedutibilidade prevista no Art. 52, parágrafo único, "b" e no Art. 71, parágrafo 

único, "e", 2, da Lei 4.506/65, que alcançavam os rendimentos a título de royalties e assistência técnica atribuídos pelas 

subsidiárias no Brasil a suas controladoras no exterior. O mesmo dispositivo revogou o dispositivo cambial do Art. 14 da 

Lei 4.131/65, que proibia a remessa de royalties de patentes e marcas nas mesmas condições (mas não o de assistência 

técnica). 

18  E assim, exigível a qualquer tempo, apesar da forma que o INPI vem agindo. 



da fonte produtora do rendimento e usual no setor da economia em questão. Como veremos 

adiante, o exame destes requisitos é feito, antecipadamente, pelo INPI. 

Finalmente, no âmbito municipal, o Imposto sobre Serviços recai sobre a consultoria de 

engenharia, assistência técnica, “know how”, etc., desde que o prestador (não o tomador) de 

serviços esteja na esfera de sujeição tributária respectiva . Isto quer dizer, quase sempre, no 

território municipal. 

Legislação Cambial  

Uma vez efetuado o pagamento da tecnologia, como previsto neste caso, cumpre obter a 

moeda conversível, para tanto satisfazendo os requisitos da legislação cambial brasileira. 

A Lei 4.131/62, que enfeixa as regras relativas ao capital estrangeiro e a remessas ao 

exterior a título de serviços e direitos, estabelece um regime especial para os pagamentos 

relativos a “know how” (ou melhor, assistência técnica). Devem tais pagamentos, para 

serem remetidos em moeda conversível ao exterior, serem amparados por um contrato 

pertinente, registrado no Banco Central do Brasil; segundo o Comunicado FIRCE no. 19, 

como pré-requisito do registro o contrato deverá ter sido averbado do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial 19.  

Em todos os casos, e em particular na remessa por serviços  técnicos e de engenharia 20, 

existe razoável discricionariedade do Banco Central quanto à remessa de pagamentos ao 

exterior. Além disto, a lei (Art.19) prevê a verificação da efetividade   dos serviços ou da 

assistência, o que desde 1971 vinha sendo feito, inclusive antecipadamente, pelo INPI 21.  

O controle do investimento estrangeiro  

A atuação do INPI, sob os pressupostos do Art. 172 da Carta e em atendimento da lei 

federal em vigor, não pode deixar de se fazer senão pela análise econômica e jurídica dos 

atos e contratos a ele submetidos, cabendo-lhe não somente a verificação de regularidade 

dos documentos quanto às conseqüências tributárias e cambiais como também o juízo de 

conveniência e oportunidade da contratação tendo em vista os interesses gerais do 

desenvolvimento econômico e social do país.  

Assim é que, após uma análise dos pressupostos legais e regulamentares da contratação, à 

luz dos vários atos normativos que regem o órgão, o INPI desde 1979 sempre solicitou, 

para os contratos de maior monta,  o parecer de um grupo de trabalho de que participam 

outras entidades governamentais, institutos tecnológicos  e associações empresariais; cabe a 

tais grupos opinar sobre a disponibilidade de outras fontes de tecnologia, sobre a 

necessidade da importação, sobre o custo dos serviços face ao preços do mercado 

internacional, etc. Análise de substância, pois.  

 

19  Em recente parecer preparado pelo autor por solicitação da  autoridade fiscal dos Estados Unidos, dissemos  o seguinte:  

“The recent  1994 Income Tax Regulations, among other relevant provisions,  subject those agreements to INPI 

registration for deductibility and incentive purposes and  keep the quantitative limitations of the 1958 Law. It would seem 

that there was now a  some conflict between Income Tax Regulations and INPI rules.”  

20 Vide Bernardo Ribeiro de Moraes, Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços, p. 208 e 209. 

21  Comunicado FIRCE no. 19 



Igualmente, no propósito apontado pelo magistério de Eros Grau como ínsito à Carta de 

1988, coube sempre ao INPI a avaliação dos resultados do possível abuso de poder 

econômico dos fornecedores de tecnologia. É o que ilustra magistralmente o acórdão do 

STF inicialmente transcrito.  



Os atos normativos do INPI 

O controle dos contratos de tecnologia, com análise  caso a caso do preço e da substância 

das contratações foi instituído, com base já na Lei 4131/62, já desde 1964  pela SUMOC e 

Banco Central.  

Subseqüentemente, com as Leis 5648/70 e 5772/71 e com a criação da área de contratos do 

INPI em 1972, a mesma atuação se deu de maneira progressivamente mais intensa. 

Apurando a necessidade de cada pagamento, o INPI passou a dar maior eficácia  à 

fiscalização do imposto de renda ao mesmo tempo que determinava a existência em cada 

caso dos pressupostos econômicos e jurídicos para a efetiva transferência da tecnologia e 

utilização dos direitos, como o exige a lei do capital estrangeiro. 

O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de 16 anos o 

principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional 

de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele na verdade indicava o 

conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia, ao mesmo tempo 

explicitando certos procedimentos que, ao abrigo do poder discricionário do Estado fixado 

no Art. 2o., Parágrafo único, da Lei 5.648/70, vinham já sendo aplicados pelo Instituto 

desde sua fundação.   

Assim, pode o STF dar pela legalidade e constitucionalidade das normas do AN 15 - por 

estar ele dando regra de execução administrativa a norma legal e constitucional 

suprajacente.  

A Ato Normativo 22 de 1990, que revogou o AN 15, manteve no entanto o cerne da 

atuação do INPI, cumprindo assim a legislação federal. Evidentemente, a legislação de base 

do antigo AN 15, leis, normas constitucionais, normas tributárias e cambiais, normas de 

propriedade industrial, não foram revogadas ou alteradas de nenhuma forma pela 

superveniência do Ato Normativo 22 nem, por muito mais razão, do novo Ato Normativo.  



A nulidade do ato  no. 122 do INPI 

Dentro da política do Governo Fernando Collor de Mello, foi enviada ao Congresso 

Nacional proposta legislativa destinada a substituir o atual Código de Propriedade 

Industrial. A proposta  dispõe apenas que o INPI fará o registro e acompanhamento dos atos 

e contratos que impliquem em transferência de tecnologia, cometendo ao Poder Executivo a 

função de regulamentar tal registro e controle. 

A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão 

público não são uma faculdade, mas um poder-dever. Não pode escolher o INPI o que deve 

fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade 

absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei 

futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os contratos de tecnologia.  

Aí está a ilegalidade, que fere mortalmente o ato administrativo inquinado. Para os 

interessados na desregulamentação da economia, é certamente simpática a abolição de 

controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial. Mas 

para uma coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal.  

Indução à Fraude Fiscal  

Eliminou-se, radicalmente, o exame dos pressupostos de dedutibilidade fiscal perante o 

IRPJ. Não tem a Receita Federal qualquer corpo técnico capaz de avaliar os pressupostos 

de dedutibilidade de despesas em matéria de tal tecnicidade. Não o tinha, ao repassar, em 

1974, tal atribuição ao IPI. Te-lo-á menos agora.  

Como diz obra publicada pelo próprio INPI 22: 

“Com a criação do INPI em 1970, e com a promulgação do novo Código da Propriedade 

Industrial em 1971, surge uma alteração importante na execução da legislação tributária e 

monetária já em vigor quanto ao pagamento de royalties e de tecnologia. Reconhecendo que o 

novo Instituto estaria melhor capacitado para avaliar a necessidade dos dispêndios e a 

efetividade dos direitos e serviços em questão, tanto a administração monetária quanto a 

tributária passaram a se articular ativamente com a autarquia. 

(...) 

Ficou assim definido o sentido da ação integrada da  Administração Pública, que passou a só 

admitir a eficácia tributária e monetária dos pagamentos de marcas, patentes e tecnologia, 

depois de os respectivos contratos serem substantivamente examinados pelo órgão com 

competência para tal fim. 

E, mais  adiante: 

“À averbação o INPI verificaria a possibilidade de prestação efetiva da assistência técnica, a 

existência ou não de direito da propriedade industrial, etc.; em nível mais geral, a autarquia 

 

22  Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, D.Barbosa, Edição do INPI e da Ed. Revista 

dos Tribunais, 1983, p. 4/5. 



verificaria, como órgão especializado e ex ante, a necessidade da despesa e se esta é usual no 

ramo de atividade em questão” 

 

Note-se que a legislação vigente não só confirma, mas amplia este dever legal. O atual 

Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 1041 de 11 de janeiro de 1994, prevê a 

averbação do INPI, como pressuposto substantivo de concessão de benefícios ou 

dedutibilidade fiscal. 

Assim, no Art. 490, V e §6o., exige o exame do INPI para efeitos de concessão de dedução 

incentivada de royalties e de assistência técnica no contexto dos Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Note-se que o dispositivo tem como matriz a Lei 

8661/93, norma recentíssima. 

A averbação ainda é prevista no Art. 292, parágrafo único, e 293 § 3o.do RIR, tendo como 

matriz a Lei 8383/91, Art. 50, que exige o exame, pela autarquia, dos “limites e condições 

estabelecidos pela legislação em vigor”. 

Igualmente é reproduzido no RIR/93, no  seu Art. 294 § 3§, o dispositivo do RIR/75 e 

RIR/80 que exigia para dedutibilidade fiscal em face do Imposto de Renda dos pagamentos 

relativos aos contratos de tecnologia.  

Assim, o Ato Normativo 122 frustra a ação fiscal, elimina meios de garantir a tributação 

federal, induz à fraude e descumpre, em substância, os requisitos da legislação tributária.   

Sabendo-se que os pagamentos efetuados - regular e irregularmente - a título de tecnologia 

alcançam  centenas de milhões de dólares a cada ano, e que, com o ato nulo em questão, 

muitas vezes crescerão, avulta-se o perigo e o real dano ocasionado pela nulidade. 

Indução à Fraude Cambial  

Persiste em vigor a Lei 4131/62, que submete a registro no Banco Central os contratos de 

tecnologia. Continua a autarquia federal com a tarefa de autorizar a utilização das reservas 

cambiais brasileiras, que é patrimônio nacional, e não das empresas. Mas, sem a análise 

prevista em lei,  sem qualquer outra forma de análise, passa a administrar tal patrimônio às 

cegas, sem qualquer dos cuidados exigidos de um bonus paterfamilias. 

Os vinte ou trinta milhões de dólares da tecnologia para aquela nova indústria - são 

essenciais para a economia, de forma a justificar o comprometimento das reservas públicas 

nacionais? Ou poderia o empresário, livremente e com seus próprios recursos, adquirir em 

moeda corrente, no mercado interno, sem afetar o patrimônio público?  Agora o BACEN 

não pode mais dizê-lo. 

A Ato Normativo é burocratizante  

Se despicienda a análise substantiva dos contratos, como sustenta o autor do ato nulo nos 

jornais,   porque onerar a Administração com procedimentos burocráticos sem conteúdo? 

Pois continua exigida a apresentação dos contratos à averbação, ainda que agora sem exame 

substantivo nenhum.  

Assim, aceitos os pressupostos que  teriam informado o ato, o Ato Normativo oneraria o 

Tesouro, ao alocar recursos e mão de obra pública a um objeto sem interesse público. 



A Ato Normativo é estatizante  

Como reitera o Governo Federal, é necessidade imperiosa da economia nacional diminuir o 

peso do Estado na economia. Tal se tem dado pelo processo de privatização, pelo qual 

diminuem as pressões sobre o Erário, aumentando o controle das contas públicas. 

O ato nulo causa, mais uma vez, lesão ao Tesouro ao diminuir o controle das contas 

públicas. Com o relaxamento do caixa do Tesouro, levando a maiores dispêndios em moeda 

estrangeira - comprometendo as reservas nacionais - agrava-se a insolvência da União. O 

Estado volta a pesar ao contribuinte e ao povo em geral.  

Contra toda a tendência da economia atual, assim, o Ato Normativo nula leva ao 

descontrole, à estatização, e ao ranço de uma União que rifa o patrimônio publico e as 

reservas nacionais, que dá isenções a todo mundo, que não cobra impostos de ninguém, 

salvo dos assalariados. É a consagração de todos os vícios do Estado que levaram a 

economia nacional à situação em que se encontra.AN 122 reduz a competitividade 

internacional do Brasil 

Essencial para aumentar a competitividade internacional do Brasil é melhorar a qualidade 

da sua mão de obra, que deve ser educada, saudável, bem alimentada. Essencial também é 

garantir a aplicação em atividades produtivas dos recursos gerados no país.  

Pois o Ato Normativo, ao eliminar o exame substantivo dos contratos de tecnologia, 

permite a evasão de recursos tributários que seriam aplicados na educação, alimentação e 

saúde do povo - diminuindo a capacidade de o País competir eficazmente com outras 

nações onde tais recursos são corretamente aplicados. Também lesa à competitividade 

nacional a utilização injustificada de reservas cambiais públicas sem cuidado e sem critério. 

Eliminado  o exame substantivo das remessas, possibilitando pagar tecnologia inútil ou - 

fraudulentamente - até inexistente, o Ato Normativo impede a importação de máquinas e 

equipamentos necessários, de tecnologia realmente indispensável. Pois as reservas cambiais 

são limitadas. 

 


