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PREFÁCIO
O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e
Inovação  tem em seu DNA a formação de profissionais facilitadores para a concretização da
inovação, sendo agentes que buscam transformar o conhecimento em produtos e processos para
o crescimento econômico e social de uma nação.
É nesse sentido, que o presente manual apresenta de forma sistematizada e fundamentada, um manual prático de contratos de transferência de tecnologia, divido em capítulos e
seções buscando descrever desde os conceitos que regem contratos, a sua elaboração até o seu
custo de averbação e registro.
Incialmente é apresentada uma contextualização sobre a transferência de tecnologia,
contemplando conceituação, a sua relação com as políticas públicas, as normas jurídicas sobre a
transferência de tecnologia. Em seguida aprofunda a discussão sobre o contrato de transferência
de tecnologia.
O manual tem uma seção específica que trata dos tipos de contratos de transferência
de tecnologia que podem ser averbados ou registrados no INPI. Salienta-se que é muito importante conhecer previamente os tipos de contratos no sentido de evitar frustações sobre o que foi
acordado entre as partes e no que é passível de averbação ou registro junto ao INPI.
Os procedimentos para averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia também detalhados neste manual, apresentando informações relacionadas: como se faz o
pedido de averbação; envio de recursos ao exterior; principais cláusulas; efeitos da averbação
e; documentação necessária para a averbação ou registro de contratos no INPI.
Com certeza o conhecimento e formação, aliados ao entusiasmo do autor, resultaram
numa obra que vem ao encontro de uma demanda quando o tema é transferência de tecnologia,
uma vez que o contrato é o documento final no qual fica registrado o que foi acordado entre as
partes.
Considerando esta obra tratar-se de manual, desejo que ele possa trazer o suporte necessário para auxiliar os operadores de contratos nas suas atividades do dia a dia.
Bom proveito!

Prof. Irineu Afonso Frey
Universidade Federal de Santa Catarina
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1. INTRODUÇÃO
O presente Manual Prático tem destinação e finalidade definida. O Manual é direcionado aos agentes de inovação, sobretudo, grupos de trabalhos das ITCs públicas que diretamente
se vinculam aos setores responsáveis pela Transferência de Tecnologia. Independentemente da
nomenclatura que se adote, se agência, núcleo, coordenação, direção ou departamento de inovação, ou a estes similares, a destinação deste Manual pretende recair como um gáudio, uma
bússola orientadora.
Quanto a finalidade, por um lado, a intenção é servir como estímulo ao crescimento
dos indicadores de Transferência de Tecnologia, com a efetivação de contratos transferidos,
sobretudo, impulsionados pela proatividade dos agentes de inovação propriamente ditos. Por
outro lado, serve também este epítome como uma estante de consultas de termos e mecanismos
comuns no ambiente de Transferência de Tecnologia.
Não há como falar de Transferência de Tecnologia sem que este tema reflexamente não
contribua com o desenvolvimento cultural, social e econômico do pais. Por isso, este trabalho
não se furta ao direito de servir como facilitador para os pesquisadores, estudantes, empresários, ITCs e aqueles que de alguma forma simpatizam com a TT.  
Este compêndio restará exitoso se uma vez consultado, quer seja por conhecedor de
Transferência de Tecnologia, quer seja por iniciante no tema, tornar-se de melhor compreensão
o ambiente de Transferência entre aquele que quer receber a tecnologia e aquele que deseja
conceder.
Neste trabalho, os leitores poderão encontrar considerável quantidade de informações
sobre o contrato de transferência de tecnologia, principais cláusulas utilizadas nos contratos,
sugestões e estratégias de atuação modelo padrão de contrato de transferência de tecnologia,
glossário de termos massivamente utilizados no ambiente de inovação que envolve TT, dentre
outras ferramentas de auxílio.
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2. O QUE É TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?
Para Yee (2016)  tecnologia é definida como “razão de saber fazer” algo e é originada
da junção dos temos gregos tecno ou techné, que significa  “saber fazer”, adicionado do termo
logia ou logus, traduzido por  “razão”. A transferência de tecnologia é então uma maneira
de passar, transferir, trocar, transmitir algo tecnológico para outra pessoa baseada na “razão
de saber fazer”.
ATENÇÃO: Tecnologia não é necessariamente produto objeto de compra ou venda.
Para Di Blasi (2010) tecnologia é um concatenado de bens imateriais preenchidos com conhecimentos (Know-How) técnicos e da ciência em diversas áreas, que aplicados em determinada circunstância, faz surgir bens materiais.
Objetivamente falando: A transferência de Tecnologia pode ser entendida como um
PROCESSO em que os CONHECIMENTOS, as HABILIDADES e os PROCEDIMENTOS
que são capazes de solucionar problemas industriais são transferidos, de forma onerosa, de
uma parte para outra, potencializando a inovação da parte recebedora da tecnologia.
Você
Sabia?

Segundo dados do INPI3, em indicadores de 2018, no Brasil, parte significativa das
pesquisas capazes de gerar bens com potencial tecnológico estão nas universidades públicas.
Tabela 1. Ranking dos depositantes de patente de invenção, 2017

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v5.0. p. 21.
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No plano prático e simples, o que é TT? De forma simples, a TT é nada mais que uma transmissão de conhecimento ou compartilhamento de conhecimento que promove evolução, podendo inclusive mudar a titularidade do bem protegido ou a ser protegido. Em outras palavras, é a movimentação
da tecnologia entre organização transmitente e organização receptora.
O que pode ser objeto de Transferência de Tecnologia?  Para Assafim (2010), podem ser
objeto de transferência de tecnologia as patentes de invenções, os modelos de utilidade, os desenhos
industriais, os modelos industriais, as topografias de circuitos integrados, os segredos industriais ou
know-how, os programas de computador, dentre outros ativos protegidos pelos órgãos competentes.
Nesta linha de pensamento, Woerter et al. (2008) apud Benedetti (2010) relacionou ainda
como possibilidade TT a troca de informações técnicas e científicas, a formação de profissionais qualificados em P&D, os cursos de mestrado ou doutorado para funcionários de empresas, as consultorias, as
palestras e seminários, os usos de infraestrutura, outros projetos de cooperação em pesquisa, transferência de titularidade de patente e cessão de direitos sobre propriedade intelectual.
Fique atento! Pastor e Calderón (2014) aduzem que ainda que um ativo intelectual não seja
protegido por propriedade industrial, poderá ser objeto de transmissão se representar interesse e ganho
econômico para quem deseja receber a tecnologia.
Por meio de que instrumento ocorre a Transferência de Tecnologia? Para que ocorra a
TT, será necessário, instrumentalizar ou materializar à vontade, o desejo de quem deseja transmitir e de
quem deseja recepcionar a tecnologia. Esse instrumento será denominado, em regra, Contrato de Transferência de Tecnologia.
Quais são as Etapas de TT?  A transferência de tecnologia é um processo que consiste em
várias etapas, que inclui a revelação da invenção, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da
tecnologia pelo licenciado e a percepção dos royalties pela ICT.

Veja abaixo quais são as vantagens da TT?
Quadro 1. Vantagens de TT para o cedente

Quadro 2. Vantagens de TT para o cessionário

Fonte: Autoria própria

Fonte: Elaborado pelo autor

15

16

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
As políticas públicas e a política de inovação das ICTs possuem grande relevo no campo da TT. Não é adequado entender a TT dissociado das Políticas Públicas, das Leis do país e
da política de inovação da ICT.
No Brasil, as políticas públicas de Inovação e os programas de estímulo vêm de longa
data, desde a década de 40 . Abaixo temos alguns exemplos de programas e projetos que contribuíram para o Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia. Vamos conferir:
•
Criação do Centro Técnico Aeroespacial, hoje conhecido como Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em 1947;
•
Criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), em 1951;
•

Criação do Fundo tecnológico (FUNTEC), em 1967;

•

Criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967;

•

Criação do Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), em 1968;

•
Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), em 1969;
•
Criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), gestor do
sistema brasileiro de propriedade intelectual, em 1970;
•
Criação do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicações
(MCTIC), em 1985.
•
Criação dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, instrumentos de
financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no País, em 1999;
•
Promulgação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE), em 2003;
•
Lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento da Ciência, Tecnologia e
Inovação (PAC de C,T&I), em 2007;
•

Lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em 2008;
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Existes outros programas e projetos, porém, os acima relacionados podem conferir a
dimensão da importância de conhecer as origens dos pensamentos sobre TT. Pense, inovação e
transferência de tecnologia, em certo ponto, envolve risco e incertezas, por isso, os estímulos
por meio de Políticas Públicas são tão importantes.
Por que as Políticas Públicas são tão importantes para TT? Para uma compreensão objetiva, devemos lembrar que inovação envolve riscos e incertezas. Além disso, devemos
lembrar que a inovação pode ser de três tipos: incremental (que são adaptações, refinamentos
e intensificação dos produtos e serviços ou processos e sistemas de distribuição), radical (que
são produtos e serviços ou processos e sistemas de distribuição novos) e arquitetural (reconfiguração do sistema de componentes que constitui um produto existente).  
Os tipos de inovação se relacionam também com os modelos de inovação: technology-push ou science-push (impulsionado pela ciência) e o demand-pull ou market-pull (impulsionado pela demanda ou pela indústria).
Assim, as Políticas Públicas são importantes por que elas caminham no sentido de
não aguardar nem o impulso da ciência nem o impulso da demanda, elas são uma forma
de aproximar a ciência e a demanda, fomentando um modelo aprimorado de inovação
visando a Transferência de Tecnologia quer seja na inovação radical, incremental ou arquitetural.
A literatura aborda que este tipo de aproximação que as políticas públicas efetuam,
criando ambientes adequados ao desenvolvimento, pode ser comparado ao modelo chain-linked
model de Kline e Rosenberg, onde se traduz a ideia de que para a inovação ocorrer bem, os atores (ciência, demanda, governo, etc) precisam se interconectar significativamente.
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4. NORMAS JURÍDICAS SOBRE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
Assim como as políticas e programas governamentais, os atos normativos da República Federativa do Brasil ao longo do tempo buscaram estimular a inovação e por via reflexa
a TT direta ou indiretamente. É de fundamental importância que os operadores de inovação
conhecem basicamente algumas leis. Vamos verificar algumas:
•

Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958 que altera a legislação do imposto de
renda e dá outras providências;

•

Portaria MF no 436, de 30 de dezembro de 1958 que estabelece coeficientes
percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e
patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de
essencialidade;

•

Lei no  4.131, de 3 de setembro de 1962, que disciplinou a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dava outras providências;

•

Convenção da União de Paris, de 7 de julho de 1883;

•

Lei no  8.383, de 30 de dezembro de 1991, que revogou os dispositivos
impeditivos de remessas, a título de transferência de tecnologia, entre matriz e
subsidiárias no País;

•

Lei no  8.661, de 2 de junho de 1993, que incentivava os Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) nas empresas;

•

Lei no  8.666, 21 de junho de 1993, Lei de Licitações, que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências;

•

Lei no  8.884, de 11 de julho de 1994, que estabeleceu o poder do CADE para
controlar os efeitos anti-concorrenciais no mercado de transferência de
tecnologia;

•

Lei no 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o contrato de
franquia empresarial (franchising) e dá outras providências;
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•

Lei no  8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e
as fundações de apoio e dá outras providências;
•
Decreto Legislativo nº 30, de 17 de dezembro de 1994 - Aprova a Ata Final da
Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do
Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre
Carne Bovina.
•
Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT
(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio TRIPS);
•
Lei no  9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
•
Lei no  9.456/97, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências;
•
Decreto no  2.553, de 16 de abril de 1998 que regulamenta os artigos 75 e 88 a
93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
•
Lei no  9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências;
•
Lei no  9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências;
•
Decreto no  2.556, de 20 de abril de 1998 que regulamenta o registro previsto no
art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências;
•
Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999 que sobre a concessão, de ofício, de
licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art.
71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996;
•
Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências;
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•
Lei no  10.176, de 11 de janeiro de 2001, que estimulou a parceria entre indústria
e empresa com concessão de benefício fiscal;
•
Lei no  10.196, de 14 de fevereiro de 2001,  que altera e acresce dispositivos à
Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial, e dá outras providências;
•
Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que regulamenta a Lei no 10.168,
de 29 de dezembro de 2000, que institui contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à
Inovação, e a Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que institui mecanismos de financiamento para programas de ciência e tecnologia, e dá outras providências;
•
Lei no  10.711, de 05 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Sementes e Mudas e dá outras providências;
•
Decreto no 4.830, de 04 de setembro de 2003 que dá nova redação aos arts. 1º,
2º, 5º, 9º e 10} do Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999, que dispõe sobre a concessão, de
ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que
trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996;
•
Lei no  10.973, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece medidas de incentivo
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;
•
Decreto no  5.563 de 11 de outubro de 2005 que regulamenta a Lei de Inovação
Tecnológica;
•
Lei no  11.196, de 21 de novembro de 2005, que estabelece Incentivos à Inovação Tecnológica;
•
Decreto no  5.798 de 07 de junho de 2006 que regulamenta os incentivos fiscais
às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica;
•
Medida Provisória no  352, convertida na Lei n.º 11.484, de 31 de maio de 2007,
que dispõe sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados;
•
Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007 que dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a
proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV
Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005;
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•
Lei no   11.487, de 15 de junho de 2007, que altera a Lei n.º 11.196/05, para
incluir novo incentivo à inovação tecnológica e modificar as regras relativas à amortização
acelerada para investimentos vinculados a pesquisa e ao desenvolvimento;
•
Decreto no 6.233, de 11 de outubro de 2007 - Estabelece critérios para efeito
de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, que concede isenção do imposto de renda e reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 1o a 11 da Lei no
11.484, de 31 de maio de 2007;
•
Decreto no  6.260, de 20 de novembro de 2007, que dispõe sobre a exclusão do
lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, dos dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e
tecnológica e de inovação tecnológica a ser executado por Instituição Científica e Tecnológica
– ICT;
•
Decreto no  7.423, de 31 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto 7.544, de
02 agosto de 2011, que regulamenta a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre
as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio;
•
Lei no  12.529, de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem
econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga
dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999;
e dá outras providências;
•
Resolução PR nº 53, de 18 de março de 2013 (anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo
4, anexo 5) que dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na
área de transferência de tecnologia;
•
Decreto nº 8.247, de 23 de maio de 2014 - Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de
outubro de 2007, que estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS;
•
Resolução nº 135, de 20 de junho de 2014 que dispõe sobre o requerimento de
averbação ou registro de contratos e faturas e dos procedimentos relativos a numeração deste
requerimento;
•
Emenda Constitucional no  85, de 26 de fevereiro de 2015, que atualizou o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação no Brasil;
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•
Decreto Legislativo no 148, de 12 de junho de 2015 que aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
celebrada na Haia, em 5 de outubro de 1961.
•
Resolução nº 147, de 20 de junho de 2015 que institui o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS e dá outras providências;
•
Resolução no 156, de 09 de novembro de 2015 que dispõe sobre os serviços de
assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográﬁcas e Registros – DICIG, consoante o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996;
•
Lei no  13.243, de 11 de janeiro de 2016, que alterou a lei de inovações de 2004,
tornando-se o novo marco da inovação;
•
Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016 que promulga a Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela
República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção de Haia);
•
Resolução no 170, de 15 de julho de 2016 que disciplina o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS;
•
Instrução Normativa no 70, de 11 de abril de 2017 que dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e
de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia;
•
Resolução nº 199, de 7 de julho de 2017 que dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de
registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.
•
inovação;

Decreto no  9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamenta o novo marco da

•
Resolução nº 228, de 7 de novembro de 2018 que publicação da nova Tabela de
Retribuição dos serviços prestado pelo INPI, referente a Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia;
Por que é importante conhecer as normas jurídicas sobre Inovação e TT?
No Brasil, a carga tributária é reconhecidamente elevada. No entanto, existem diversos incentivos fiscais para às empresas que investem em PD&I e empresas que efetivam a TT.
Além disso, existem circunstancias nas quais o pagamento ou recebimento de royalties estão
atrelados ao cumprimento de formalidades em diversos órgãos como INPI e Banco Central do
Brasil. E não somente isso, existem normas que disciplinam como os documentos devem ser
registrados ou validados em países estrangeiros.
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Vamos ver alguns exemplos de Leis que impactam na Transferência de Tecnologia:
a)
O Imposto Sobre Serviço (ISS), tratado na Lei Complementar no 116, de 2003,
dispõe que pode incidir no licenciamento de marcas, contratação de franchising ou assistência
técnica;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece os fatos geradores do
b)
imposto sobre a renda, chamado de IR de pessoa física ou de pessoa jurídica (IRPF ou IRPJ).
Quando uma empresa adquire uma marca, patente ou recebe prêmio ou royalties, pode estar
obrigada a pagar Imposto sobre a Renda;
c)
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estabelece circunstancias nas
quais são devidos dois impostos ao governo brasileiro, o PIS/Pasep e a Cofins. Assim, a obtenção de licenças de Propriedade Industria de titulares estrangeiros pode gerar estes tributos;
d)
Havendo operação financeira entre as partes contratantes de um contrato de tecnologia, será devido o recolhimento de IOF, de acordo com o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007;
e)
O Decreto no  4.195, de 11 de abril de 2002, prevê que incidirá Contribuições de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração em contratos de: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência
técnica; serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso
de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes;
f)
A Lei no 12.598, de 21 de março de 2012, estabelece compensações e “facilidades” comerciais em compras públicas internacionais e amplia a possibilidade de parceria em
tecnologia e investimentos em determinados seguimentos;
g)
A Portaria Normativa no 764, de 27 de dezembro de 2002, do Ministério da Defesa, aprova a Política e as Diretrizes de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do
Ministério da Defesa, no intuito de conceder benefícios, inclusive, em TT; e
h)
A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 3º, § 11º, estabelece política de
compensação e benefício à empresas, que por sua vez é regulado pelo Decreto no 7.546, de 2 de
agosto de 2011, que, inseri a TT no rol de atividades capazes de obter a compensação comercial.
Atenção: Conhecer as normas jurídicas, basicamente, auxilia os participantes da cadeia de inovação e de TT quanto a benefícios, programas, projetos e incentivos fiscais eventualmente existentes.
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5. O CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Os contratos de transferência de tecnologia são meios, alternativas eficazes, para que
ocorra por um lado, a diminuição da vitrine tecnológica das ITCs, por outro, uma maneira de
aproximação da universidade e da indústria e vice-versa. Porém, não é só isso, é por meio dos
contratos de TT que se formam também as parcerias eficazes para produção conjunta de tecnologia e inovação com colaboração de dois ou mais agentes.
ATENÇÃO: Nem sempre a melhor opção para o avanço tecnológico está no contrato
de transferência, como por exemplo, licenciamento ou a cessão de TT. A literatura aborda que
os contratos de parcerias para desenvolvimento de produtos em conjunto têm surtido efeitos
positivos, sobretudo, para aproxima a universidade e a indústria.
Como podemos conceituar o Contrato de Transferência de Tecnologia? O professor Luiz Otávio Pimentel (2009) conceitua o Contrato de Transferência de Tecnologia como
todo e qualquer ajuste entre partes (pessoas físicas, jurídicas ou físicas e jurídicas), em que haja
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada no documento, como, por exemplo: acordo, compromisso,
protocolo, termo, etc.
O termo nomen iuris, em latim, significa o nome jurídico que é conferido a determinado fenômeno. Significa denominação legal. Assim, se pode dizer que independente do nomen
iuris atribuído a um contrato, no campo da transferência tecnológica, ele será, Contrato de
Transferência de Tecnologia, porém, adotando variadas nomenclaturas. Por exemplo: Um contrato de parceria para pesquisar ou desenvolvimento de algo inovador, com potencial protetivo
mediante propriedade intelectual, pode receber o nome de “Contrato de Parceria”, mas, não deixará de ser, adotando as definições de Benedetti
Quadro 3. Exemplo de Nomes Jurídicos
para cada tipo de contrato
(2010), um Contrato de TT.
Ainda é importante perceber que podendo ser variadas as nomenclaturas, poderão
ser também variadas as formas como cada parte
será denominada no contrato. Veja no Exemplo
ao lado:
O quadro 1 é meramente exemplificativo, ou seja, existem diversas formas de qualificar ou identificar as partes em um contrato,
independentemente de como seja este contrato
denominado.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.1 IDEIAS QUE INSPIRARAM A TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
Não são novas as ideias que inspiram a transferência de tecnologia. Para Terra (2001)
, embora não seja estanque, a TT ganhou maior relevo e destaque no Brasil depois de 1980 pela
denominada Bayh Dole Act e pela Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, que surgiram
nos  Estados Unidos da América. Ambas as denominação ideais normativos norte-americano
que possibilitaram a intensa aproximação entre a academia, o estado e a indústria.
Figura 1. Inspiradores das Normas dos EUA sobre inovação e TT, 1980.

Fonte: University of New Hampshire School of Law

ATENÇÃO: A ideia de interação entre o Estado, a Industria e a Universidade é comumente conhecida como Tríplice Hélice,  massivamente divulgada por Etzkowitz e Leydesdorff (2000). É importante perceber que entre os agentes principais (Estado, Universidade e
Mercado) existem interações com auxílio de organismos de aproximação. Neste caso, podemos
Figura 2. Modelo de Tríplice Hélice
incluir entre estes mecanismos de aproximação tanto
Rede tri-lateral e
os NITs, como as ONGs, as OSCIPs, os Programas de
organizações híbridas
Desenvolvimento, as Associações e as Fundações que
possuam pertinência temática com PI e TT, etc.
ESTADO
Os Núcleos de Inovação são verdadeiros
“derrubadores de muros” entre a Indústria e a universidade.
Se destaca o fato de que quanto maior for a
MERCADO
UNIVERSIDADE
efetividade, eficiência e eficácia da interação entres
os três pilares da hélice, maior sucesso haverá para a
Fonte: University of New Hampshire School of Law
Transferência de Tecnologia.
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Quem é responsável pela Transferência de Tecnologia? Em regra, legalmente,  cabe
aos NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica,  promover a TT. Mas, a ICT pode desempenhar
essa tarefa através de coordenações de tecnologia, departamentos tecnológicos ou outros setores específicos. No campo privado, as empresas realizam suas próprias negociações para transferir tecnologia. E, os cidadãos que produzem inovação, podem buscar a TT em suas relações
com empresas e órgãos públicos.
A TÍTULO DE CURIOSIDADE! No plano da curiosidade, a citada Stevenson-Wydler Technology Innovation Act estabelecia por princípio o seguinte:
1) A tecnologia e a inovação industrial são centrais para o bem-estar econômico, ambiental e social dos cidadãos dos Estados Unidos;
2) A inovação tecnológica e industrial oferece um melhor padrão de vida, maior produtividade do setor público e privado, criação de novas indústrias e oportunidades de emprego,
melhores serviços públicos e maior competitividade dos produtos dos Estados Unidos nos mercados mundiais;
3) Muitas novas descobertas e avanços na ciência ocorrem em universidades e laboratórios federais, enquanto a aplicação desse novo conhecimento a propósitos públicos comerciais e úteis depende em grande parte de ações empresariais e trabalhistas. A cooperação
entre academia, laboratórios federais, trabalho e indústria, em formas como transferência de
tecnologia, intercâmbio de pessoal, projetos conjuntos de pesquisa e outros, deve ser renovada,
ampliada e fortalecida.
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Fique atento: Existem diversos ambientes capazes de gerar interação dos atores
da inovação, proporcionando possibilidade de TT. Por exemplo:

ICT
Eventos de tecnologia
Compartilhamento e colaboração em pesquisa
Disponibilização de conhecimento ao mercado

INDÚSTRIA
Apoio financeiro e estrutural em pesquisa e desenvolvimento
Intercambio de funcionários e pesquisadores com a ICT
Cursos in company
Contratação de pesquisas por parte das empresas
Desenvolvimento de novos produtos e de protótipos

MECANISMOS SOCIAIS
Parcerias com organizações industriais
Criação, parceira ou convênio com fundações de pesquisa aplicada

AMBIENTES TECNOLÓGICOS
Incubadores tecnológicos
Parques tecnológicos
Polos tecnológicos de inovação
Hotel de projetos
Start Up
Joint Venture
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5.2 INSTRUMENTOS USADOS PARA TRANSFERIR
TECNOLOGIA
Sempre que se mencionar a TT, surge a necessidade de formalização dos atos que
darão validade aos ajustes efetuados. Neste contexto, embora muitas vezes o termo contrato,
minuta, carta de intenção, documento e contrato preliminar sejam utilizados como parecidos,
sinônimos ou similares, em sede de transferência de tecnologia, em essência, são termos distintos e sua distinção é importante para a análise dos resultados deste Manual.
Quando alguém falar que é necessário instrumentalizar determinada circunstância,
Você
Sabia? em direito, na verdade, quer dizer que deve formalizar com base na lei determinada relação
jurídica. Assim, a formalidade - instrumento – que dá validades aos atos, como por exemplo
Transferir Tecnologia, pode ser um contrato.
O que é Documento? Documento é um papel com inscrições que pode ou não se
relacionar com um contrato. A ideia de se ter um papel com inscrições é por um lado gerar a
consequência do não esquecimento do que se escreveu, transmitir a alguém uma informação e
por outro lado, serve também para fomentar uma prova sobre algo que estava escrito.
O que é Minuta? Uma minuta é um documento escrito, não obrigacional. É um documento que se liga a um contrato futuro a ser assinado, porém, não é definitivo. Geralmente,
nas negociações, utilizar o termo minuta é melhor do que usar o termo contrato, pois, quando
se fala em contrato, a ideia que se transmite é de que tudo já está definido. Porém, ao falar em
minuta, se dá a outra parte a possibilidade de anuir ou discordar de algum ponto e aperfeiçoar o
instrumento para então, ser definitivo.
O que é Carta de intenção? Assim como a minuta, carta de intenção é documento
preparatório. Serve tanto como uma manifestação de interesse como uma pré-anotação daquilo
que se pretende fazer no futuro próximo. A carta de intenção contratual, tem outras comporta
outras nomenclaturas, como por exemplo: memorando de entendimento, penhor de acordo,
acordo de princípio, acordo de cavalheiros, acordo preliminar, etc.
O que é Contrato preliminar ou pré-contrato? Contrato preliminar é aquele por via
do qual ambas as partes ou uma delas se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato, que
será o principal. Fica claro que o contrato preliminar é um projeto onde as partes se obrigam a
celebrar o contrato que desejaram no passado. O pré-contrato é um contrato definitivo de amanhã, porém, hoje, data da celebração, apenas um desejo.
O que é um contrato? Um contrato é um veículo de instrumentalização de relações
jurídicas. Se pode entender o contrato como um arcabouço de ajustes que obrigam pessoas. Para
Gonçalves (2012)  contrato é uma fonte de obrigação que gera repercussão jurídica.
Para Maria Helena Diniz, o contrato constituiu uma espécie de negócio jurídico, de
natureza bilateral ou plurilateral, dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das
partes, por ser ato regulamentador de interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica,
que lhe dá força criativa.
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Qual a diferença entre Documento, Minuta e Contrato? Se fosse possível sintetizar, o documento seria um treinamento,  um rabisco, a minuta estaria para o teste, e o contrato
estaria para a prova definitiva de uma negociação.
ATENÇÃO: O contrato na esfera privada possui princípios. Para Leite (2013) os contratos guardam para si variados princípios que devem reger aqueles que os celebram ou os
confeccionam, a saber: (i) principio da autonomia da vontade; (ii) princípio da força obrigatória
das convenções; (iii) princípio da relatividade dos efeitos contratuais; (iv) princípio da boa-fé;
(v) princípio da função social.
O contrato de direito administrativo é o que dá base à TT? Bem, verificamos o que
vem a ser contrato na esfera privada, mas, agora, precisamos identificar o contrato na esfera
pública, pois, o contrato de transferência de tecnologia de uma ICT pública, será contrato de
direito administrativo.
Entendendo o Contrato Administrativo!
O contrato administrativo pode ser entendido como o contrato privado com algumas
especificidades. É um ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular, regulado
basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público. Segundo Carvalho Filho (2011) uma forte característica deste tipo de
contrato - administrativo - é que nele existem cláusulas denominadas de exorbitantes, que favorecem mais a administração pública do que o particular. Além do que, estas cláusulas chamadas
de exorbitantes sempre põem os entes públicos em lugar de privilegio na relação contratual.
Vejamos um esquema dos contratos administrativos:
Figura 3. Espécies de contrato administrativo.

Acordos de vontade da
administração

Contrato Administrativo
(Sentido amplo)
Contratos administrativos
(Sentido restrito)

Convênios públicos
Contratos de consórcios públicos
Contratos de programa
Contratos de rateio
Contratos de gestão
Termos de parceria
Termos de colaboração
Termos de fomento
TAC
Acordo de leiência
Contratos de delegação
Contratos de colaboração

Contratos de direito
privado
Fonte: JUSTEN, 2016.
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Você
Sabia?

Uma das principais diferenças entre contrato na esfera privada e na esfera pública,
reside no fato de que na esfera pública existir as Cláusulas chamadas de exorbitantes. E aqui
abaixo estão as principais cláusulas exorbitantes.
Figura 4. Principais Cláusulas Exorbitantes.

a) alteração unilateral do contrato
pela administração
b) rescisão unilateral do contrato
pela administração
c) fiscalização da execução do contrato;

Principais
Cláusulas
Exorbitantes

d) aplicação de sanções;
e) ocupação temporária;
f) exigêcia de garantia;
g) retomada do objeto;
h) restrição ao uso do princípio da exceptio non adimpleti contractus
(exceção de contrato não cumprido);
i) anulação do contrato;

Fonte: Alexandre, et al. (2017).

ATENÇÃO: O contrato na esfera pública também possui princípios. Para Justen Filho (2016) os contratos guardam para si variados princípios que devem reger aqueles que os
celebram ou os confeccionam, a saber: (i) principio das cláusulas exorbitantes ou de privilégio; (ii) princípio da iindisponibilidade do interesse público; (iii) princípio da publicidade; (iv)
vinculação ao edital; e princípios correlatos, tais como: eficiência, economia, sustentabilidade
pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, sustentabilidade, igualdade, sigilo, etc.
Muita atenção: Algumas vezes a administração pública contratará com uma pessoa
privada, e esse contrato não será administrativo. Existe diferença entre “contrato da administração” e “contrato administrativo”. Nos contratos da administração, não haverá cláusula exorbitante e a esfera do contrato será civil.
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5.3 ENTENDENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
O ser humano é por excelência um ser negocial. Celebramos acordos quando compramos um carro, um refrigerante, um curso, etc. Nesta linha de pensamento, no campo dos
contratos, há de se perceber que ao firmar compromissos jurídicos, algumas são as cláusulas
que devem sediar o pacto para que haja segurança jurídica, clareza, utilidade, força cumpridora
e até eficiência no desenvolvimento do que foi ajustado.
5.3.1 PRINCIPAIS CLÁUSULAS MANEJADAS EM CONTRATOS PRIVADOS
As cláusulas são as regras que fixam o se deseja alcançar no contrato.
O Contrato terá cláusulas obrigatórias ou essenciais e poderá ter cláusulas complementares ou secundárias.
Atenção! O artigo 104, da Lei 10.406/2002 (BRASIL, 2002) estabeleceu as denominadas cláusulas principais de um instrumento jurídico.
Figura 5. Exemplo de Contrato e suas variadas cláusulas.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM
CONTRATO DE DIREITO PRIVADO

Cláusulas Essenciais
ou Principais
Art. 104, Lei 10.406/2002
Deve constar no documento

Preâmbulo (Facultativo)

Qualificação das partes

Considerandos

Objeto contratual

Aplicação normativa

(Pode constar
no Documento)

Remuneraçao ou
contrapartida

Cláusulas Acessórias
ou Facultativas

Cláusula de sigilo
e confidência
Cláusula de arrependimento
Cláusula de multas e juros
pela rescisão e/ou descumprimento

Prazo de execução

Cláusula de métodos alternativos
de solução de conflito

Direitos e deveres das partes

Demais cláusulas do caso concreto
(sem limitação)

Formas de extinção

Foro de eleição

Fonte: Elaboração própria.
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5.3.2 PRINCIPAIS CLÁUSULAS MANEJADAS EM CONTRATOS PÚBLICOS
(ADMINISTRATIVOS)
Para identificação das principais cláusulas utilizadas nos contratos públicos, também
chamados de Administrativos, podemos destacar:
Figura 6. Cláusulas Exemplificativas em Contrato de Direito Administrativo.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM
CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Cláusulas Necessárias
ou Obrigatórias

Preâmbulo (Facultativo)

Art. 55 da Lei 8.666/1993

(Pode constar
no Documento)

Qualificação das partes
Aplicação normativa

Cláusulas Acessórias
ou Facultativas

Reconhecimento de Direito
Administrativo em Rescisão
Art. 77 Lei 8.666/1993

Objeto contratual

Vinculação ao edital

Preço ou pagamento ou
Contraprestaçao

Cláusula de multas e juros
pela rescisão e/ou descumprimento

Prazo de execução

Ordenador de despesas
Direitos e deveres das partes
Solução de eventual conflito
com a AGU

Formas de extinção

(Portaria n. 1.099/2008, AGU)

Foro de determinado

Demais cláusulas do caso concreto
(sem limitação)
Fonte: ALEXANDRE; DEUS, 2017.

As cláusulas contratuais no direito administrativo são as cláusulas que estão inseridas
no contexto do contrato administrativo, que pode ser definido como como o ajuste firmado
entre a Administração Pública e um particular ou entre entes da administração pública entre si,
regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma
forma, traduza interesse público.
A norma básica que rege as relações contratuais da administração pública é a Lei
Você
Sabia? 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993).
Atenção: Nas relações onde há a figura do contrato administrativo, no mais das vezes,
estará de um lado a Administração Pública, por meio de uma IES ou ICT, por exemplo, e do
outro lado o particular, uma empresa, por exemplo.
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O artigo 58 da Lei de Licitações estabelece que o contrato administrativo terá cláusulas
exorbitantes. São assim chamadas por serem mais benéficas para a administração do que para o
particular e tem razão de ser por que, em regra, o interesse coletivo público desse sobressai em
relação ao interesse particular, privado.
Figura 7. Cláusulas exorbitantes do artigo 58 da Lei de Licitações

CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

EXPRESSAS

IMPLÍCITAS

Cláusulas
Exorbitantes
CONTRATOS DE DIREITO
PRIVADO FIRMADO
PELA ADMINISTRAÇAO

EXPRESSAS

(QUANDO HOUVER)

a) alteração unilateral do contrato pela administração
b) rescisão unilateral do contrato pela administração
c) fiscalização da execução do contrato;
d) aplicação de sanções;

Principais
Cláusulas
Exorbitantes

e) ocupação temporária;
f) exigêcia de garantia;
g) retomada do objeto;
h) restrição ao uso do princípio da exceptio non adimpleti contractus
(exceção de contrato não cumprido);
i) anulação do contrato;
Fonte: ALEXANDRE; DEUS, 2017.

Pode-se sintetizar as cláusulas contratuais para formatação de um contrato administrativo. O que se deve ter sempre em pensamento é que no contrato administrativo, as regras inseridas nas cláusulas contratuais devem possuir clareza, precisão e emanar princípios elementares
de direito público já citados neste trabalho.
Atenção! A Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) adotou em seu texto a importante informação sobre a necessidade de existência de determinadas cláusulas nos contratos administrativos, não tendo o contrato contemplado tais cláusulas, sua não existência não impede a
incidência de princípios e regras gerais na lei estabelecidos. Em outras palavras, mesmo não
havendo previsão de cláusulas obrigatórias no contrato administrativo, ele será interpretado nos
termos e limites da lei geral, neste caso, Lei de Licitações.
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5.3.3 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE CLÁUSULAS MANEJADAS
EM CONTRATOS PRIVADOS E EM CONTRATOS PÚBLICOS
(ADMINISTRATIVOS)
Para identificação das principais diferenças entre cláusulas utilizadas nos contratos
privados e aquelas do direito administrativo, podemos destacar:
Figura 8. Diferenças e semelhanças entre contratos
de Direito Privado e de Direito Público

SISTEMÁTICA, DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS
ENTRE CONTRATOS PRIVADOS E PÚBLICOS

CONTRATOS DE
DIREITO PRIVADO

CONTRATOS DE
DIREITO PÚBLICO

Fonte normativa: Art 104,
Lei 10.406/2002

Fonte normativa: Art 55,
Lei 8.666/1993
CLÁUSULAS

CLÁUSULAS
OBRIGATÓRIAS
Depende da vontade
das partes

CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES
Depende da vontade
das partes

Qualificação das partes
Objeto
Remuneraçao
Prazo
Direitos e Responsabilidades
Forma de Extinção
Foro
Considerandos
Sigilo e Confidencialidade
Arrependimento
Multas e Juros

CLÁUSULAS
OBRIGATÓRIAS

Impossibilidade de eleição de foro
Supremacia do interesse público
sobre o privado
Cláusulas exorbitantes

CLÁUSULAS
ACESSÓRIAS

Reconhecimento de Direito
Administrativo em caso de Rescisão
(Art. 77 da Lei 8.666/1993)
Orgão ordenador de despesa
Vinculação ao Edital

Fonte: ALEXANDRE; DEUS, 2017.

Embora sejam muito parecidos, quanto as cláusulas e nomenclaturas utilizadas, os
contratos administrativos e os de direito privado, possuem diferenças.
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6. CONVÊNIOS
Convênios são instrumentos jurídicos firmados por pessoas vinculadas ao direito administrativo entre si ou entre estes e pessoas particulares. Pode-se dizer que embora parecidos,
contratos administrativos de TT e convênios para realização de P&DI se distinguem.
É possível entender o convênio como um ajuste de “colaboração mútua”, para alcançar
“interesse comum” entre os celebrantes.
O decreto 6.170, de 25 de junho de 2007 (BRASIL, 2007), artigo 1º, parágrafo primeiro, inciso I define o convênio como acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração
pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins
lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto,
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua
cooperação.
O Decreto 9.283, 2 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018) de que regulamenta a inovação, traz a hipótese de convênio em pesquisa, desenvolvimento e inovação como possibilidade
de forma jurídica de atuação nas ICTs.
ATENÇÃO: O artigo 116, da Lei 8.666 de 1993 informa que se aplica as disposições
da Lei de Licitações, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. Aqui, destaca-se que independentemente do nomen iuris a formalidade ocorrerá, em regra, de forma escrita, por meio de
um contrato.
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7. CONTRATO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA
Para Ritter (2015), o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia, que tem sido
perseguido com mais intensidade, demanda um conjunto importante de ações, como conjunto
de políticas institucionais em PI e TT; mecanismos eficientes de gestão; definição adequada dos
fluxos de processos e procedimentos; utilização de instrumentos jurídicos eficientes; agilidade
nos trâmites internos documentais nas ICTs.
Neste contexto, a Lei nº 13.243, de 2016, aduz no artigo 6º (BRASIL, 2016):
Art. 6o É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de
criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.       
ATENÇÃO: Para formação do contrato de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria
ser partes pessoas privadas ou pessoas privadas e entes públicos. Se houver um ente público no
contrato, este será contrato de direito administrativo.  
Podem figurar no contrato de parceria entes internacionais? Para SANTOS, (1991,
p. 69) existe a possibilidade de parte internacional cooperar com o Estado Brasileiro e/ou com
entidades públicas ou privadas brasileiras para desenvolver um projeto de interesse mútuo, por
meio de parceria.
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8. TIPOS DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA QUE PODEM SER AVERBADOS OU
REGISTRADOS NO INPI
Uma interpretação sistematizada, teleológica, da IN 16/2013, IN 70/2017 e da Resolução 199/2017, todas do INPI, faz surgir a compreensão de que os contrato de transferência
de tecnologia são os de (i) licença e cessão de direitos de propriedade industrial (exploração de
patentes, exploração de desenho industrial, uso de marcas e topografia de circuitos integrados);
(ii) aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de
serviços de assistência técnica e científica); (iii) de franquia; e (iv) de licença compulsória para
exploração de patente.
Atenção: Cada tipo de contrato pavimentará a maneira de formalizar a TT.
Por exemplo:
Quadro 4. Exemplos de Tipos de Contratos

Fonte: Elaborado pelo autor

Fique atento: O contrato de licença está para a locação, assim como o contrato de
cessão está para a compra e venda.
LICENÇA = “LOCAÇÃO DA TECNOLOGIA”
CESSÃO = “VENDA DA TECNOLOGIA”
Licença e Cessão			
Bens Incorpóreos
Locação e Compra e venda		
Bens Corpóreos
Bens incorpóreos			
					

São abstratos, sem existência física, não são
concretos, porém possui valor econômico.

São concretos, visíveis, possuem existência física
Bens corpóreos
		
					e possuem valor econômico.
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Aliado aos tipos de contratos se põem os modelos de contrato de transferência de tecnologia. Por exemplo:
Quadro 5. Modelos de Contratos de Tecnologia

Fonte: Elabora pelo autor

Com base nos tipos e modalidades de contratos de tecnologia, este manual, com base
na Instrução Normativa 70/2017, sintetiza as modalidades e os tipos conforme abaixo.
Figura 9. Exemplo de Contratos que podem ser averbados ou registrados no INPI

CONTRATOS DE TECNOLOGIA (LPI, 1996, ART. 211)

MODALIDADES
Contratos de propriedade
industrial
(Art. 4, Res. 199/2017, INPI)
Licença

(Art. 4° INPI)

Licença Compulsória para
exploração de PI
Art. 5° e 7°, II, Res. 199/2017, INPI)

Cessão

(Art. 6° INPI)

Contratos de Tansferência de
Tecnologia
Art. 8°, I, II, Res. 199/2017, INPI)

Contratos de Franquia
Art. 9°, I, II, III, Res. 199/2017, INPI)

Fornecimento
de Tecnologia

Fatura de Prestação
de Serviços de
Assistência Técnica
e Científica
(Art. 8°, II, INPI)

SubFranquia

(Know-How)
(Art. 8°, II, INPI)

Sublicença
Compreendem

Compreendem

Envolve

Envolve

Envolve

Para Licença

* Patente
* Topografia de Circuitos
Integrados

Aquisição de
Conhecimento
e Técnica

Obetenção de Técnicas

Uso temporário de
Marcas

* Marca
* Patente
* Desenho Industrial
* Topografia de Circuitos
Integrados

Para Cessão
* Marca
* Patente
* Desenho Industrial
* Topografia de Circuitos
Integrados

Fornecimento
de
Informaçoes
Tecnológicas
Produção de
Bens e
Serviços

Método de
Planejamento
Pesquisas

Patentes
Prestação de serviços
de assistencia técnica

Estudos e projetos
Execução ou prestaçao
de serviços especiais

Fornecimento de
tecnologia

Fonte: Elabora pelo autor

MUITA ATENÇÃO: As expressões “averbar” ou “registrar” os contratos de TT devem ser empregadas conforma a modalidade contratual utilizada como forma de transferência.
Essa designação estará tecnicamente atrelada ao que se pretende consignar no INPI. Por exemplo, se se trata de licenciamento de patente, deve-se adotar o termo averbação do contrato. Sendo a referência o fornecimento de know how, o termo a ser utilizado será registro de contrato.
Visto esta etapa, podemos passar a verificar os tipos de contratos de transferência de tecnologia.
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O que eu posso transferir?
No quadro abaixo, veremos o que podemos transferir:
Quadro 6. O que posso transferir por Contrato de TT?

Fonte: Elabora pelo autor

8.1 CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
COM BASE EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Os contratos de TT com base na Propriedade Industrial, segundo o INPI, mediante
Resolução 199/2017, são: a) Licença de Uso de Marca (UM); b) Cessão de Marca (CM); c) Licença para Exploração de Patentes (EP); d) Cessão de Patente (CP); e) Licença para Exploração
de Desenho Industrial (EDI); f) Cessão de Desenho Industrial (CDI); g) Licença de Topografia
de Circuito Integrado (LTCI); h) Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI).
Quadro 7. Tipos de Contrato de Tecnologia em PI

TIPOS DE CONTRATOS

FINALIDADE

BASE LEGAL

PRAZO CONTRATUAL

LICENÇA DE USO
DE MARCA (UM)

Autoriza o uso efetivo, por terceiros,
de marca registrada ou com depósito
para registro no INPI

Artigos 139, 140, 141 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Não poderá ultrapassar o prazo de
vigência das marcas registradas
que serão licenciadas.

CESSÃO DE MARCA (CM)

Implica a transferência de titularidade,
para terceiros, de marca registrada ou
com depósito de registro no INPI

Artigos 134 a 138 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Nos termos do contrato. Em regra,
pelo tempo integral de proteção

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
DE PATENTES (EP)

Autoriza a exploração, por terceiros, de
patente concedida ou do pedido de
patente depositado no INPI

Artigos 61, 62 e 63 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Não poderá ultrapassar o prazo que
durará a concessão da patente

CESSÃO DE PATENTES (CP)

Implica a transferência de titularidade,
para terceiros, de Patente concedida ou
com pedido de proteção efetuado no INPI

Artigos 58 e 59 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Nos termos do contrato. Em regra,
pelo tempo integral de proteção

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
DE DESENHO INDUSTRIAL (EDI)

Autoriza a exploração, por terceiros, de
Desenho Industrial protegido ou com
pedido de proteção efetuado no INPI

Artigos 121 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Não poderá ultrapassar o prazo que
durará a concessão da proteção ao DI

CESSÃO DE DESENHO
INDUSTRIAL (CDI)

Implica a transferência de titularidade,
para terceiros, de Desenho Industrial
protegido ou com depósito no INPI

Artigos 121 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Nos termos do contrato. Em regra,
pelo tempo integral de proteção

LICENÇA COMPULSÓRIA
DE PATENTE

Implica a transferência de titularidade,
para terceiros, de Desenho Industrial
protegido ou com depósito no INPI

Artigos 121 da
Lei n 9.279/96 (LPI)

Nos termos do contrato. Em regra,
pelo tempo integral de proteção

LICENÇA DE TOPOGRAFIA
DE CIRCUITO INTEGRADO (LTCI)

Autoriza a exploração, por terceiros, de
Topografia de Circuito protegido ou com
pedido de proteção efetuado no INPI

Artigos 44 a 46 da Lei n 11.484/96,
de 31 de maio de 2007

Não poderá ultrapassar o prazo de
vigência da topografia de circuito
integrado que será licenciada

CESSÃO DE TOPOGRAFIA
DE CIRCUITO INTEGRADO (CTCI)

Implica a transferência de titularidade,
para terceiros, de Topografia de Circuito
protegido ou com depósito no INPI

Artigos 41 a 43 da Lei n 11.484
de 31 de maio de 2007

Podem ser averbados pelo prazo
declarado no contrato entre as partes

LICENÇA COMPULSÓRIA DE
CESSÃO DE TOPOGRAFIA DE
CIRCUITO INTEGRADO (CTCI)

Ocorre por abuso de direitos, abuso de
poder econômico, não atendimento ao
mercado ou afronta a livre concorrência
o titular de direitos patentários sofre
suspensão do exercício destes direitos

Artigos 47 a 54 da Lei n 11.484
de 31 de maio de 2007

Os contratos são registrados no máximo
pelo prazo de vigência da topografia de
circuitos integrado que será licenciada

Fonte: Autoria Própria
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8.2 CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
COM BASE NO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
Os contratos de TT com fornecimento de tecnologia, segundo o INPI, mediante a Resolução 199/2017, são: a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade
industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e
serviços; e b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica
que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação,
pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.
Quadro 8. Contrato de Fornecimento de Tecnologia

TIPOS DE
CONTRATOS

CONTRATO DE
FORNECIMENTO
DE TECNOLOGIA
(FT)
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E
CIENTÍFICA
(SAT)

FINALIDADE

O QUE
COMPREENDE?

BASE LEGAL

PRAZO
CONTRATUAL

Contrato de Fornecimento de
Tecnologia tem por finalidade a
aquisição de conhecimentos e
de técnicas não amparados por
direitos de propriedade industrial
concedido ou depositado no Brasil

Deve compreender o conjunto de
informação e dados técnicos para
permitir a fabricação dos produtos
e/ou processos (know-how)

Resolução, n. 199/2007, INPI

Os contratos são registrados no
máximo pelo prazo de vigência
da topografia de circuito integrado
que será licenciada

Estipulam as condições de obtenção
de técnicas, métodos de
planejamento e programação, bem
como pesquisas, estudos e projetos
destinados à execução ou prestação
de serviços especializados quando
relacionados à atividade fim da
empresa, assim como os serviços
prestados em equipamentos
e/ou máquinas no exterior

O objeto da contratação deverás
ser detalhado com clareza definindo
serviços que serão executados
(técnicas, métodos de planejamento
e programação, bem como
pesquisas, estudos ou
prestação de serviços especiais

Conforme artigo 211 da Lei n°
9.279/96 alguns serviços
técnicos são dispensados
de registro pelo INPI.
A lista dos serviços estão na
Resolução/INPI n° 156/2015

Os contratos são registrados pelo
prazo previsto para a realização
do serviço ou pelo período
de realização dos serviços, de
acordo com o contrato.

Fonte: Autoria Própria

8.3 CONTRATO DE TECNOLOGIA NA MODALIDADE
DE FRANQUIA (FRA)
A franquia é um modelo de negócio. Ou seja, a franquia é também uma transferência
de tecnologia em sentido amplo.
Atenção: No Brasil há uma legislação própria sobre franquias. Trata-se da Lei nº
8.955, de 15 de dezembro de 1994, sendo necessário, o cumprimento de requisitos desta Lei
para que haja validade do contrato perante o INPI.

8.4 REQUISITOS DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
A Instrução Normativa 16, de 18 de março de 2013, do INPI, que consolidou a disposição do Ato Normativo 35 de 15 de abril de 1997, também do INPI, elencou alguns requisitos
contratuais, quando intenção dos pactuantes for a averbação do contrato no órgão. Dentre os
requisitos, destacou o INPI no art. 3º que “os contratos deverão indicar claramente seu objeto,
a remuneração ou os “royalties”, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando
for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação”.
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9. DO AMADURECIMENTO DA TECNOLOGIA (TRL)
Com objetivo de acompanhar as o grau de amadurecimento e/ou etapas dos processos
tecnológicos, e assim traçar estratégias de curto, médio ou longo prazo, é de fundamental importância contextualizar a transferência de contratos de tecnologia o nível de tecnologia a ser
licenciada.
O que é Escala de Prontidão Tecnológica? Toda tecnologia possui uma escala de
prontidão tecnológica (Technology Readiness Levels – TRL) que objetiva identificar o real estado de uma tecnologia em relação a sua maturidade. Essa escala é útil inclusive para avaliar
potencial risco tecnológico e assim, evitar situação de problemas na TT. Vejamos como a escala
funciona:
Quadro 9. Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL (Evans, Johnson, 2013)

Níveis de Prontidão
1. Inventou ou equipe com um sonho

2. Estudos conceituais produzidos
3. Evidencia experimental de
oportunidade de negócio
4. Capacidade de trabalhar com programas
de escopo limitado com equipes de projeto
5. Capacidade de suportaro desenvolvimento
da engenharia de projeto e o design
(nenhum produto, nenhuma receita)
6. Capacidade de suportar desenvolvimento
e o design com uma equipe de negócios
oreientada pelo mercado (produto , sem receita
7. Capacidade de suportar produção limitada;
Equipe de negócios completa contratada
(produtos e receitas limitadas)
8. Capacidade de transição para a plena
produção e distribuição (produtos e receitas)
9. Negócio totalmente articulados com a
infraestrutura e pessoal adequados
(crescente participação de mercado)

Definição
Nível mais baixo de prontidão, onde a intenção é traduzir uma idéia, de uma aplicação ou de transferência de
tecnologia, em um negócio de risco.
Uma vez que as ideias basicas foram formuladas, elas são colocadas no papel para estudos e analises em
relação às oportunidades de negócios
Inicia-se uma pesquisa e desenvolvimento ativo, incluindo estudos analíticos/laboratoriais para validar previsões
sobre o mercado, a concorrência e a tecnologia
Componentes tecnológicos básicos e de negócios são desenvolvidos para estabelecer as condições de
integração; está disponível um plano inicial de negócios.
Os componentes tecnológicos básicos e de negócios são integrados com os elementos de suporte
razoavelmente realistas. O plano de negócios.tem credibilidade, mas ainda precisa ser validado considerando as
características do produto final
Um protótipo representativo do sistema é testado em um ambiente relevante. A equipe de negócios ainda está
incompleta e o empreendimento ainda não está pronto para a comercialização. Está disponível um plano
completo de negócios, incluindo asectos de mercado, operacional , tecnológico e financeiro.

O negócio pode ser executdo em uma escala limitada. A equipe completo está mobilizada

A tecnologia foi comprovada para operar e os riscos mitigados para ser capaz de suportar parcialmente o
crescimento de mercado.

A oferta que incorpora a nova tecnologia tem sido utilizada em condições operacionais e o negócio está
funcionando com participação crescente de mercado

Fonte: Moresi et al. 2017.

Como é desenvolvida em níveis, Quintella (2017, p. 1), estrutura sua subdivisão da
seguinte maneira:
a) TRL1 a TRL3 =  Pesquisas cientificas básicas e aplicadas.
b) TRL4 a TRL6 =  Fase de desenvolvimento aplicado, já permitindo rodadas de negociações e experimentos pilotos.
c) TRL7 a TRL9 = Etapa de maior amadurecimento da tecnologia, com alto potencial
interativo com hotel de projetos, incubadoras, aceleradoras, parques de tecnologia e, efetivamente, mercado consumidor ou indústria.
Com base nas premissas de Quintella e Moresi, os operadores de inovação podem
sintetizar a tecnologia com base no amadurecimento.
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Como é desenvolvida em níveis, Quintella (2017, p. 1), estrutura sua subdivisão da
seguinte maneira:
a) TRL1 a TRL3 =  Pesquisas cientificas básicas e aplicadas.
b) TRL4 a TRL6 =  Fase de desenvolvimento aplicado, já permitindo rodadas de negociações e experimentos pilotos.
c) TRL7 a TRL9 = Etapa de maior amadurecimento da tecnologia, com alto potencial
interativo com hotel de projetos, incubadoras, aceleradoras, parques de tecnologia e, efetivamente, mercado consumidor ou indústria.
Com base nas premissas de Quintella e Moresi, os operadores de inovação podem
sintetizar a tecnologia com base no amadurecimento.
Quadro 10. Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de
TRL e abordagens (Evans, Johnson, 2013; Quintella, 2017)

NÍVEIS DE TRL | Para transferências de tecnologia
DESCRIÇÃO

TT

NICIAL

Invenções, criações e boas idéias a partir do conhecimento do
estado da arte e da técnica e da inovação

Existe Impulso
Tecnológico?

TRL 2I

NICIAL

Mapeamentos de estudos (iniciais e avançados), identificando potenciais de parceiros ou
destinatários para pesquisas conjuntas, identificaçao de pontencial, fatores fortes e fracos,
verificações de padrões, maximização evolutiva, áreas de abrangência, tendências.

É possível alguém se
interessar no
mercado privado?

TRL 3I

NICIAL

Experimentos

Parcerias
potenciais?

TRL 4

INTERMEDIÁRIO

Vale a pena patentear? Capacidades e Limitações

Depósitos e
Valoração

TRL 5

INTERMEDIÁRIO

Identificar as tecnologias em que o setor produtivo tem a identificar quais os
mercados potenciais de cada tecnologia interação com o mercado.

Possibilidade de
Edital TT

TRL 6

INTERMEDIÁRIO

Protótipo
Portifólios, produtos e processos no mercado. Desenvolvimento mais avançado.

Negociações com
Mercado Específico

TRL 7

AVANÇADO

Valoração da tecnologia, potencial de comercialização,
mapeamento mercadológico. Produto

Produto

TRL 8

AVANÇADO

Importação e exportaçao, dados de acidentes.
Capacidade de pena produçao ou transferência

TT

TRL 8

PRODUTIVO

Negócio articulado e pronto.
Arcabouço legal e a permissão de comercializaçao

TT

NÍVELE

TAPA

TRL 1I

Fonte: Elaborada pelo autor.

Qual o momento de Pensar em TT?
Embora o pesquisador, o grupo de pesquisa, a ICT, e parcela significativa dos gestores
pensarem a TT, muitas vezes, no momento do depósito de patente, ou em sua concessão ou ainda quando há produto ou pesquisa pronta, com base na escala de prontidão tecnológica, o ideal
é que os operadores de inovação, nos NITs, e não necessariamente o pesquisador, pensem em
TT o tempo inteiro. É isso, o tempo inteiro.
Havendo potencial na pesquisa, para mercado consumidor, indústria ou aplicação mercadológica, é no agente de inovação que está vinculado aos núcleos de inovação, que devem
ocorrer as primeiras tempestades de ideias de como efetivar a tríplice hélice.  
E se já há potencial industrial amadurecido, o que deve ser feito?
Havendo potencial tecnológico amadurecido, além dar continuidade nas diversas pos-
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sibilidades de TT, por meios dos variados contratos, não se pode deixar de pensar em valorar a
tecnologia para saber seu potencial e assim estabelecer os ganhamos que a ICT almeja.
Sim, é importante saber quais são os Royalties mínimos a receber pela Transferência
de determinada tecnologia para o setor produtivo.
Para o estabelecimento dos ganhos em contrato, é importante perceber o nível de tecnologia que existe. Algumas experiências de outras universidades podem ser utilizadas como
parâmetro.
Quadro 11. Exemplos de Percentual de Royalties com base no TRL ou amadurecimento tecnológico

Fonte: TORKOMIAN, 2009.

É evidente que existem ferramentas que devem auxiliar toda sistemática de TT. E para
o bem de todos, existem farta literatura – que deve ser consultada – para proporcionar aos usuários, segurança e perspectiva de sucesso na atuação.
ATENÇÃO: Se a tecnologia é promissora e capaz de gerar novos negócios para a
indústria, os agentes de inovação, por exemplo os NITs, devem verificar quais são as melhores
estratégias para disponibilizar ao mercado a propriedade intelectual depositada ou a ser deposita para proteção.
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9.1 A IMPORTÂNCIA DO NIT
O que o NIT pode fazer? O Núcleo de Inovação Tecnológica pode muito. A Lei n.
º 13.243, de 11 de janeiro de 2016, afirma no artigo 2º, inciso VI que o NIT tem por finalidade
a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições
previstas na Lei de inovação. Então, se existir qualquer relação da lei de inovação ou atos que
reverberem em TT, o NIT pode participar, fomentar, estimular, orientar, opinar, etc.
No plano prático, sabendo que determinada tecnologia tem potencial de transferência,
pode o NIT - ou outros agentes que se assemelhem ao mesmo -  realizar alguns atos. Por exemplo:
Figura 10. Integração com Ciência e Mercado, NIT

Fonte: Autoria Própria

1.

Acomodar as ideias da pesquisa pela pesquisa, sem ao mesmo tempo buscar o
viés de potencialidade mercadológica dos resultados;

2.

Identificar os diferentes grupos de pessoas que a tecnologia pretende alcançar;

3.

Auxiliar negociações de TT, fomentar e auxiliar na valoração da propriedade,
participar de mesas de negociações e sugerir propostas de valor justo e receitas
adequadas;

4.

Explicar circunstancias gerais de PI e TT;

5.

Tornar a tecnologia visível e acessível;

6.

Identificar parceiros, convenentes ou colaboradores de pesquisa e
desenvolvimento;

7.

Sugerir o desenvolvimento de contratos de TT;

8.

Quando diante de ator externo de PI, sugerir e auxiliar a construção de planos de
negócios;

9.

Dentre outras.
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10. FERRAMENTAS DE AUXÍLIO PARA ELABORAÇÃO DO
CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
A literatura aponta que se houvesse padronização contratual, o desenvolvimento da TT
no Brasil poderia ser facilitada.
Influências

C.R.A.D.A

LAMBERT AGREEMENTS

LA TOOLKIT

10.1 C. R. A. D. A
Os Acordos de Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento (C.R.A.D.A),
criado nos Estados Unidos da América em 1986 e ampliando em 1989 e 2000, foram normas
criadas para tornarem obrigatório contratos de cooperação entre P&D de empresas e universidades, para aperfeiçoamento contínuo da TT.
10.2 LAMBERT AGREEMENTS
O Reino Unido utiliza como mecanismo de interação entre ICT e empresas o denominado Lambert Agreements formando um concatenado de contratos padronizados visando
a transferência de tecnologia.
10.3 LA TOOLKIT
A Comunidade Europeia utiliza expedientes definidos para cláusulas de acordos
de coordenação de forma a aperfeiçoar as medidas e projetos das universidades com viés de TT.
ATENÇÃO: O INPI vem perseguindo a ideia de relativa padronização contratual e
para isso tem buscado parcerias com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido
(UKIPO) para apresentação de uma versão em português do Lambert Toolkit. O objetivo é
estimular a colaboração entre universidade e a indústria.
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Fonte: Site do INPI 52

Independentemente de se ter uma padronização contratual, importa que os usuários e
os operadores da inovação tenham a disposição um conjunto de cláusulas capazes de suprir a
necessidade daquilo que é combinado ou é fruto do desejo tanto da iniciativa privada quando da
administração pública ou de ambos.
10.4 CLÁUSULAS EM CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

		Como o sistema jurídico brasileiro é complexo e as cláusulas são praticamente
fruto do interesse do ente público, da empresa ou da vontade de ambos, uma sistematização
única, resta um tanto quanto inviabilizada, porém, modelos determinados para cada tido de
situação são palpáveis. Assim, sabendo o tipo de contrato, possível identificar as cláusulas que
não devem faltar no instrumento.
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Quadro 14. Possibilidades de Cláusulas que podem ser utilizadas com base no contrato

Contrato de Patrocínio

Contrato de Pesquisa

Contratos de Franquia

Serviços Tecnológicos

Licenças Compulsórias

Contratos de Transferência de
Tecnologia (Res. INPI
199/2017)

Cláusulas

Contratos de Propriedade
Intelectual (Res. INPI
199/2017)

Desenvolvimento de
Tecnologia

TIPOS DE PROCESSOS

Considerado
Preambulo
Objeto
Escopo
Partes (Convenentes, etc)
Partes (Conveniados, etc)
Prazo Contratual
Direitos e Deveres
Foro de Eleição
Cláusula de Arrependimento
Cláusula de Multas, Juros e Penalidades
Ordenador de despesas
Cláusulas Exorbitantes

Direito à Publicação
Transferência / Cessão
Sublicenciamento
Subcontratação
Aporte de Melhorias
Compromissos com Terceiros
Responsabilidade
Terrirorialidade
Exclusividade
Assistência Técnica
Interlocutores
Antecipação do Término
Suspensão
Registro de Contrato
Exclusão de Relações de Trabalho
Impostos
Licença
Propriedade Intelectual Emergente de Pesquisa

Fonte: GOLD e BUBELA (2007), BOCCHINO et al (2010) com adaptações do autor

ATENÇÃO: A sistematização das cláusulas é exemplificativa e não esgotável, devendo ser adaptadas com base no caso concreto.
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11. PROCEDIMENTO PARA AVERBAÇÃO OU REGISTRO
DO CONTRATO DE TT NO INPI
Um contrato devidamente formalizado pode ser averbado ou registrado no INPI. É
possível asseverar que as empresas brasileiras que contratem com outras de mesma origem, ou
empresas brasileiras que se comprometam com empresas estrangeiras ou domiciliadas fora do
país, precisam averbar ou registrar os contratos de transferência de tecnologia perante o INPI,
garantindo assim, efeitos aos pactos celebrados (REIMERS, 2009).
Ademais, entes que de qualquer maneira transfiram tecnologia, com base nos regramentos do INPI, precisaram averbar ou registrar os contratos. O Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016), artigo 14, está definido o registro ou averbação do contrato de
tecnologia da seguinte forma:
Art. 14.  À Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia compete:
I - registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia,
na forma da Lei nº 9.279, de 1996;
II - averbar os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, na forma da Lei no 9.279, de 1996;

11.1 COMO SE FAZ O PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NO INPI?
Para enviar recursos ao exterior é necessário o Registro Declaratório Eletrônico de
Operações Financeiras (RDE/ROF). Quem regula essa remessa é o BANCO CENTRAL DO
BRASIL. Os passos são os seguintes:
1.
Acessar site do Banco Central do Brasil.
2.
Clicar na opção Registro de capitais estrangeiros no país.
3.
Escolher o registro RDE-ROF
4.
Disponibilizar os registros do RDE-ROF.
Apresentação do Pedido
Exame Formal
Exigência ou
indeferimento

Exame Técnico

Cumprimento ou
Recurso
Arquivamento do Processo

Certificado de Averbação

Figura 10 - Fluxograma de Registro ou Averbação no INPI

ATENÇÃO:
•
O pedido de averbação ou
de registro deverá ser apresentado por qualquer uma das partes com os documentos
necessários, observando o Ato Normativo
no16/2013 e alterações posteriores do INPI.
•
Os pedidos de averbação ou
registro e o encaminhamento da documentação podem ser protocolados na sede do INPI,
nas Regionais e também nas representações.
No entanto, agora com o E-contratos, o mecanismo é eletrônico pela internet.
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Exame técnico - Até 30 dias (a partir da aceitação da documentação);
Cumprimento de exigência - Até 60 dias (a partir do recebimento da notificação);
Prorrogação de prazo - Para o cumprimento de exigência - Até 60 dias.

11.2 COMO FAÇO PARA ENVIAR RECURSOS FINANCEIROS
AO EXTERIOR?
Para enviar recursos ao exterior é necessário o Registro Declaratório Eletrônico de
Operações Financeiras (RDE/ROF). Quem regula essa remessa é o BANCO CENTRAL DO
BRASIL. Os passos são os seguintes:
1.
Acessar site do Banco Central do Brasil.
2.
Clicar na opção Registro de capitais estrangeiros no país.

3.

Escolher o registro RDE-ROF
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4.

Disponibilizar os registros do RDE-ROF.

5.

Caso não tenha senha ou senha pessoa física, registrar

6.

Acessar o sistema e preencher os dados solicitados.

Atenção: O preenchimento do RDE-ROF pode ser auxiliado pelo telefone 135 do Banco Central do Brasil. E mais, o BACEN disponibiliza um manual completo de preenchimento
do RDE-ROF, vale a pena conferir.
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11.3 DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA QUE NÃO
NECESSITAM DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NO INPI
Nos termos da Resolução n. º 156/2015, alguns contratos são dispensados de registros
no INPI. Conforme o artigo primeiro, são dispensados pelo fato de não serem entendidos como
contratos de transferência de tecnologia, por exemplo:
I. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque,
tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);
II. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira,
que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);
III. Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de
qualquer natureza;
IV. Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e
recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
V. Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início
de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;
VI. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
VII. Consultoria na área financeira;
VIII. Consultoria na área comercial;
IX. Consultoria na área jurídica;
X. Consultoria visando à participação em licitação;
XI. Serviços de marketing;
XII. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
XIII. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração,
implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração,
parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
XIV. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de
computador (software);
XV. Licença de uso de programa de computador (software);
XVI. Distribuição de programa de computador (software);
XVII. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).
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11.4 PRINCIPAIS CLÁUSULAS NO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA
De forma geral, com base no Ato Normativo 16/2013, do INPI, as principais cláusulas
utilizadas no contrato são:
Partes

Considerações

Definições

Objeto

Território

Confidencialidade

Remuneração

Assistência técnica

Prazo

Lei aplicável

Arbitragem

Termos de garantia

Aperfeiçoamentos
Embora as cláusulas acima sejam aquelas que o INPI aborde como suficientes, Pimentel (2009) elencou alguns aprimoramentos de cláusulas para os operadores de inovação.
Quadro 15. Principais Cláusulas Contratuais em TT

CONTRATO DE (TÍTULO)
Preâmbulo

Cláusula

Cláusula
Cláusula-

- Qualificação das partes, exectores e Intervenientes
- Aviso de adesão
- Considerandos
- Definições de termos e expressões
- Comuniçações
- Objeto
- Exclusividade
- Territorialidade
- Preço
- Condições de pagamento
- Garantia de pagamento
Pagamento intelectual

CláusulaCláusula

Cláusula

Cláusula
CláusulaCláusulaCláusula
CláusulaCláusulaFerchamento

-

Confidencialidade
Garantia
Responsabilidades
Outras obrigações
Dados, informações
Requisitos de qualificação pessoal
Atualizações e novas versões
Notificações e auditoria

- Prazo
Extinção
Cláusula penal
- Alteração contratual
- Autonomia de Cláusulas
- Trasnferências
Lei aplicável
Foro ou cláusula compromissoria de arbitragem
- Local e data
- Assinatura dos contratantes e intervenientes
- Assinaturas e CPF de duas testemunhas
Fonte: Principais cláusulas contratuais (PIMENTEL, 2009).
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11.5 COMO SE PODE PENSAR AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
EM TT ATUALMENTE ?
Quando se aborda a ideia de contratos tecnológicos, é possível lembrar PI e TT são dinâmicos. Por isso, algumas abordagens de 5 ou 10 anos atrás, embora principiológicas, podem
não preencher as lacunas da atualidade.
É importante pensar: Como se dará a titularidade de novos inventos derivados?  (Exclusiva ou Compartilhada); como fica o sigilo? (Abrangência, Prazo, Continuidade); como se
dará a remuneração? (Royalties mínimos, Prêmio, Prêmio e Royalties); será usado pesquisado
da ICT na empresa? Será utilizado pesquisador da empresa na ICT?
Em 2005, SOLLEIRO, J. L., propôs uma sintetização de cláusulas Contratuais consoVocê
Sabia? ante os Contratos de Transferência de Tecnologia. Tal sintetização sofreu adaptação pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). E abaixo se pode acompanhar as variadas
cláusulas utilizadas.
Quadro 16. Conjunto de contratos tecnológicos e as cláusulas que devem conter em cada um de (UFRGS, 2005)

Licenciamentos
de Patentes

Licenciamentos
de Marcas

Serviços Tecnológicos

Serviços de
Engenharia

Assistência Técnica

Cláusulas

Transferência
de Tecnologia

Desenvolvimento
de Tecnologia

Objeto do Contrato

Objeto
Escopo
Obrigações da UFRGS
Obrigações do Parceiro

Propriedade Industrial dos Resultados
Direitos à Publicação
Transferência
Sublicenciamento
Subcontratação
Capacitação
Aporte de Melhorias

Compromisso com Terceiros
Responsabilidade
Territorialidade
Exclusividade
Assistência Técnica
Interlocutores
Antecipação do Término
Rescisão e Penalidades
Suspensão
Vigência
Registro do Contrato
Exclusão de Relações de Trabalho
Impostos
Foro e Tribunais Competentes
Fonte: SOLLEIRO, J. L. com adaptações pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), 2005.
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ATENÇÃO: Em que pese a estrutura contratual sinalizada por SOLLEIRO e adaptada pela UFRGS, no tempo atual, é extremamente necessário desbordar do trivial e adentrar as
complexidades do mundo moderno.
Por exemplo, é necessário pensar em documentos jurídicos capazes de sair da rotineira
cláusula padrão para absorver os conceitos de compartilhamento de espaço para produção de
tecnologia, indicar qual o percentual de ganho ou royalties em cada nível de maturidade tecnológica (TRL), também é importante pensar em instituição patrocinadora da pesquisa e instituição desenvolvedora da pesquisa e a consequente forma de retribuição de rentabilidade em
licenciamentos ou em atos conexos e sublicenciamentos, dentre outras questões.

11.6 EFEITOS DA AVERBAÇÃO
O registro e a  averbação do contrato de TT no órgão competente serve para: (i) legitimar pagamentos para o exterior; (ii) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para
a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; (iii) comprovar que a licença de
marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro
ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial; e  (iii) produzir consequências jurídicas perante terceiros.
ATENÇÃO: Para Denis Barbosa as consequências da averbação ou registro do contrato são:
• reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens
previstos em legislação específica.
• reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.
• reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos
pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando
for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os
propósitos da operação analisada.
•  comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de
permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
• reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado,
tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.
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• reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à
operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.
• no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é
de origem nacional.
• conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este
efeito decorrer de lei específica.
11.7 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERBAÇÃO OU
REGISTRO DE CONTRATOS DE TT NO INPI
Para requerer a averbação e registro no INPI são necessários alguns documentos. Nos
termos da Resolução 199/2017 do INPI, os documentos são os seguintes:
-

Formulário de Requerimento de Averbação Utilizado no sistema e-Contratos

-

Original do contrato ou cópia autenticada Documento base de Transferência de tecnologia celebrado entre as partes

-

Para contratos estrangeiros, apresentar a legalização consular
(Convenção de Haia e Apostilamento) Sempre será necessário apostilamento de contratos estrangeiros e
legalização conforme o país de origem

-

Tradução quando redigido em idioma estrangeiro (Convenção de Haia) Tradução do Contrato de Tecnologia que se deseja averbar, no caso,
traduzir para o português com base na Convenção de Haia

-

Carta explicativa justificando a contratação É uma carta simples, apenas requerendo a averbação ou o registro do
contrato. Modelo abaixo

-

Ficha-Cadastro da empresa cessionária –
A ficha cadastro é um cadastramento prévio de empresas brasileiras que
estarão no contrato de TT como parte. Essa ficha cadastro será uma etapa
prévia ao pedido de averbação ou registro

-

Procuração –
Em regra, desse ser uma procuração simples, sem reconhecimento de
firma. Porém, se a procuração for confeccionada no exterior, será
necessário o reconhecimento de firma no pais de origem de quem
outorgou a procuração

O procurador não precisa ser necessariamente um advogado
Atenção: Deste 01/01/2017, o INPI apenas recepciona protocolos de averbação e registro de
contratos e variadas petições por meio do Peticionamento Eletrônico de Contratos de Tecnologia do Sistema e-Contratos, conforme determinado no Artigo 6º da Resolução nº 170/2016.
O acesso ao portal ocorre pelo site: https://gru.inpi.gov.br/contrato/
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11.7.1 MODELOS DE FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO
DE AVERBAÇÃO
O próprio INPI disponibiliza modelo de formulário de requerimento de averbação ou
registro. Não é obrigatório o modelo do INPI, pode a parte que desejar elaborar seu próprio
pedido.
Figura 12. Folha 1 do Pedido de Requerimento de averbação no INPI

Fonte: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi
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Figura 13. Folha 2 do Pedido de Requerimento de averbação no INPI

Fonte: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi
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Figura 14. Folha 3 do Pedido de Requerimento de averbação no INPI

Fonte: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi

Fique atento: Não será mais necessário usar o formulário em papel. Todos os dados
do formulário acima informado serão fornecidos eletronicamente, por isso é importante saber
o que será solicitado para que seja angariadas as informação pelo responsável pela solicitação
no e-Contratos.
12.7.2 MODELO DE CONTRATO DE TT
Sobre o contrato, será aquele celebrado entre as partes. Como exemplo, apresenta-se
um modelo:
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INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO – DINOV
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE
TECNOLOGIA N.º XX/201X QUE ENTRE
SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL
DA BAHIA – IFBA E A EMPRESA XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXDECORRENTE DO EDITAL
DE OFERTA PÚBLICA Nº XX/201X.
LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE
O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-IFBA, Instituição de Ensino Superior, sob a
forma de Autarquia, detentora de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e
disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação e integrante do Sistema Nacional de Educação
Tecnológica, com sede à Avenida Araújo Pinho, nº. 39, Canela, Salvador, Bahia, CEP: 40.110150, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.764.307/0001-12, neste ato, representado
pelo seu Magnífico Reitor, Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado,
servidor público federal, portador da cédula de identidade n.º 0132199955, SSP/BA, devidamente inscrito no CPF sob n.º 195.341.407-20, denominada   LICENCIANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ (MF) sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada na Rua XXXXXXXX, n.º X, bairro, cidade, estado, CEP: 4X.XXX-XXX, endereço eletrônico XXXXXXXXXX, neste ato, por
seu representante legal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), solteiro
(a), maior, capaz, empresário (a), portador da cédula de identidade n.º XXXXXXXXX, SSP/
BA, devidamente inscrito (a) no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na
Rua XXXXXXXX, n.º X, bairro, cidade, estado, CEP: 4X.XXX-XXX, doravante denominada
LICENCIADA, celebram o presente CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA, decorrente do Edital de Oferta Pública nº XX/XXXX, sujeitando-se às normas das
Leis n.º 8.666/93, 9.279/96, 10.973/04, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/05, 13.243/2016,
regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018 e 10.406/02, Código Civil, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:
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PREÂMBULO – DAS LEIS APLICÁVEIS
O presente CONTRATO é regido pelas seguintes normas jurídicas: Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988; Lei 8.666/93, que institui normas para licitações
e Contratos da Administração Pública e dá outras providências; Lei nº 9.279/96, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País,
e dá outras providências; Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal; Lei 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências; Decreto nº.
5.563/05, que regulamenta a Lei 10.973/04; Lei nº 13.243/16, que dispõe sobre estímulos ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e
altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29
de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015; Decreto n.º
9.283/18, que regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11
de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o
art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea “g”, da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para
estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
DAS DEFINIÇÕES
PRODUTO/SERVIÇO. Quaisquer produtos ou serviços produzidos de acordo com
os conhecimentos contidos no pedido de patente objeto do licenciamento e que estejam cobertos pelo escopo de proteção da patente.
RECEITA LÍQUIDA/FATURAMENTO LÍQUIDO. Receita bruta obtida pela LICENCIADA com a comercialização dos PRODUTOS/SERVIÇOS, nos termos e condições
do presente instrumento, excluídos o ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros tributos que vierem a
substituí-los, assim como as vendas canceladas e descontos incondicionalmente concedidos.
CONTRAPARTIDA/CONTRAPARTIDAS. Remuneração prevista pela licença de
uso e exploração da PATENTE, calculada como porcentagem da RECEITA LÍQUIDA obtida
pela venda dos PRODUTOS/SERVIÇOS.
UPFRONT. Remuneração prevista pela licença de uso e exploração da PATENTE,
referente à oportunidade de negócio e ao ressarcimento de parte dos valores investidos na pesquisa.
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CONSIDERANDOS
CONSIDERANDO que o IFBA é o único titular da patente nº XXXXXXX , depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI sob o título “XXXXXXXX”, tendo
como inventores: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público nº XX/XXXX, para seleção e
contratação de empresa para licenciamento de direito de uso e exploração, com exclusividade,
de pedido de patente de titularidade do IFBA, e desenvolvimento e aplicação de nova solução
tecnológica baseada na criação protegida, ao qual se vincula este Contrato e constitui parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição;
Resolvem as partes celebrar o presente “Contrato para licenciamento de direito de uso
e exploração, com exclusividade.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, com exclusividade, no Brasil e no exterior, dos direitos para uso, produção, comercialização, relacionados
à seguinte tecnologia de titularidade do IFBA, doravante denominada “XXXXXXXXXXXX”:
Parágrafo primeiro. A tecnologia encontra-se com seguinte status:
I.
II.
III.

Número de Depósito de Patente: XXXXXXXXX;
Classificação Internacional: A23B 4/044, A23B 4/052;
Carta Patente Emitida: Vigente até xx/xx/xxxx.

Parágrafo Segundo. O presente instrumento não implica transferência da titularidade
dos direitos relativos à TECNOLOGIA, que permanecem, para todos os fins, de propriedade
do IFBA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA
A LICENCIADA terá o prazo máximo de X (XXXXXX) meses para iniciar a exploração da tecnologia, a contar da data de assinatura deste contrato, observando o seguinte:
Parágrafo Primeiro. A LICENCIADA terá o prazo máximo de X (XXXXXX) meses para requerer as licenças e autorizações públicas a que tiver obrigado perante os órgãos da
administração pública.
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Parágrafo Segundo. Os prazos previstos nesta Cláusula poderão ser prorrogados, por
meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da LICENCIADA e concordância expressa do
IFBA.
Parágrafo Terceiro. A LICENCIADA explorará a tecnologia pelo prazo máximo de X
(XXXXXX) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações do presente Contrato:
Parágrafo Primeiro. Obrigações comuns das partes:
I.
Responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à TECNOLOGIA, devendo, para tanto, celebrar contratos de sigilo com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade das informações. As informações relativas à TECNOLOGIA somente
poderão ser reveladas mediante anuência formal do IFBA;
II.

Excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:
a) comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem
contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do
presente Contrato;
b) comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério
Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou
administrativo;
c) se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
ou pelo órgão  competente em âmbito internacional.

III. Comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da
violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à TECNOLOGIA, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra
eventual uso não autorizado por terceiros, do produto ou processo decorrente da TECNOLOGIA, sendo que as respectivas despesas serão arcadas 100% (cem por cento) pela LICENCIADA.
Parágrafo Segundo. São Obrigações da LICENCIADA:
I.
Arcar com todas as despesas necessárias para a exploração comercial da
TECNOLOGIA;
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II. Arcar integralmente com os custos para a realização dos estudos de viabilidade,
aplicabilidade e operação, e de qualquer outra natureza;
III. Arcar integralmente com os custos para a realização do estudo piloto e do
protótipo;
IV. Arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62, da Lei nº 9.279/96,
e o art.11, da Lei nº 9.609/98;
V.

Arcar com os custos relativos à proteção e manutenção da TECNOLOGIA
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e aos órgãos
competentes em âmbito internacional;

VI. Arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou
extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, dos direitos de
propriedade intelectual referentes à TECNOLOGIA, mesmo que o ajuizamento das
medidas tenha sido promovido por iniciativa do IFBA;
VII. Observar as recomendações e instruções técnicas do IFBA, bem como a
legislação relacionada à TECNOLOGIA, a fim de preservar sua qualidade industrial,
assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, penal, tributária,
previdenciária, trabalhista e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de
vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos
procedimentos técnicos adequados à fabricação e comercialização;
VIII. Dar imediata ciência ao IFBA do recebimento de quaisquer autuações
administrativas ou citações, bem como intimações relacionadas à TECNOLOGIA,
respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser
cominadas;
IX. Abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária
aos interesses da IFBA;
X. Responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da
execução do presente Contrato;
XI. Produzir e comercializar o produto em quantidade suficiente para atender à
demanda do mercado;
XII. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, todas as condições exigidas para a presente contratação;
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XIII. Manter, criar, incentivar ou aperfeiçoar setor de P&D na empresa, no intuito de
recepcionar, compartilhar, cooperar em pesquisas e desenvolvimentos capazes de
agregar valor à TECNOLOGIA ou gerar novas TECNOLOGIAS, em parceria com o
grupo de pesquisa competente do IFBA ou individualmente;
XIV. Efetuar, pontualmente, os pagamentos da contraprestação ao IFBA conforme
proposta vencedora da oferta pública;
XV. Adotar política de compliance para evitar, reprimir e reparar atos de corrupção e
enaltecer princípios constitucionais da administração pública.
Parágrafo Terceiro. São obrigações do IFBA:
I.
Fornecer todas as informações, documentos e material necessários para o acesso
à TECNOLOGIA;
II. Fornecer suporte técnico-científico associado à TECNOLOGIA, sendo que as
condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga ao
IFBA, ao grupo de pesquisa ou ao pesquisador serão estabelecidas em instrumento
jurídico próprio denominado de Ata Suplementar, a ser registrado no Departamento
De Inovação (DINOV), com aprovação prévia da Pró-Reitoria De Pesquisa, PósGraduação E Inovação (PRPGI);
III. Fornecer subsídio técnico-cientifico inicial, gratuitamente, na elaboração de
projeto piloto, com disponibilização de pesquisador (a) e/ou grupo de pesquisa, para
esclarecimentos, auxílios, orientações e adequações que se fizerem necessárias;
IV. Manter canal de diálogo aberto para prosseguimento de desenvolvimento
tecnológico em parceria, por meio do DINOV, no que for oportuno e conveniente à
Administração Pública, sobretudo, ao IFBA.
CLÁUSULA QUARTA - DO MEIO AMBIENTE E DA
SUSTENTABILIDADE
A LICENCIADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de proteção ao meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que
estejam relacionadas à TECNOLOGIA, conforme disposto nas legislações federal, estadual e
municipal, relativas à matéria ambiental, bem como, se responsabiliza em manter rigosa política empresarial de favorecimento a sustentabilidade.
Parágrafo Primeiro. Para os fins deste Contrato, a expressão meio ambiente abrange
saúde pública e administração ambiental.
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Parágrafo Segundo.  Para os fins deste Contrato, a expressão sustentabilidade é compreendida nos aspectos ambiental, social, empresarial e econômica, de modo a potencializar a
conscientização de satisfação das necessidades presente, sem comprometer drasticamente os
tempos vindouros.
Parágrafo Terceiro. A LICENCIADA deverá adotar todas as medidas e procedimentos necessários a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente,
que possa vir a ser causado pelas atividades de produção ou de comercialização da TECNOLOGIA, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente
contratadas.
Parágrafo Quarto. São de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA as sanções
impostas pelos Órgãos competentes por danos causados ao meio ambiente, sejam elas decorrentes do exercício de suas atividades ou de sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir o
IFBA pelas cominações que a este venha a ser imposta em virtude da titularidade da TECNOLOGIA.
Parágrafo Quinto. A responsabilidade da LICENCIADA pelos danos ambientais
eventualmente causados ou que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá,
ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS REMUNERAÇÕES
A LICENCIADA pagará ao IFBA pelo licenciamento da TECNOLOGIA os valores
abaixo discriminados:
I.
O valor inicial de R$ X,XX (CONFORME PROPOSTA DO EDITAL), de uma
única vez;
II. O percentual de XX % (CONFORME PROPOSTA DO EDITAL) sobre a receita
líquida auferida na comercialização dos produtos obtidos da TECNOLOGIA, a título
de royalties, pagos trimestralmente;
Parágrafo Primeiro. Para os fins do inciso I, supra, considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido com a exploração comercial da TECNOLOGIA, deduzidos os
tributos incidentes sobre a operação de venda e os valores relativos às vendas canceladas, devidamente comprovadas.
Parágrafo Segundo. O pagamento da remuneração prevista no inciso I deverá ser efetuado até o 10° (décimo) dia útil, após o encerramento de cada trimestre de vendas, acompanhado de relatório demonstrativo que especifique a quantidade de produtos comercializados nesse
período, o valor bruto das vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme
Parágrafo Primeiro, e o valor líquido das vendas.
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Parágrafo Terceiro. O início da contagem do trimestre de vendas, previsto no Parágrafo Segundo, dar-se-á a partir da data em que a LICENCIADA formalizar ao IFBA o início
da exploração comercial da TECNOLOGIA, conforme previsto no caput da Cláusula Segunda.
Parágrafo Quarto. Os pagamentos dos valores determinados na presente Cláusula
deverão ser efetuados pela LICENCIADA por meio de Guia de Recolhimento Único - GRU a
ser emitida pela IFBA na época dos respectivos pagamentos.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quinta pela LICENCIADA, implicará na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito
atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo
pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a
substituí-lo, e 2% (dois por cento) de multa, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula
Treze.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
A LICENCIADA deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais
que permitam ao IFBA, a qualquer tempo, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas
à produção e a comercialização da TECNOLOGIA, bem como todas as condições exigidas
para a presente contratação.
Parágrafo Único. A LICENCIADA deverá permitir à IFBA ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o presente Contrato seja extinto, o exame e fiscalização do
uso do processo de fabricação dos produtos obtidos da TECNOLOGIA.
CLÁSULA OITAVA - DO USO DO NOME DO IFBA
A LICENCIADA não poderá utilizar o nome do IFBA, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional
e/ou de propaganda, sem aprovação por escrito do seu órgão competente, devendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico, a ser registrado no
Departamento De Inovação (DINOV), com aprovação prévia da Pró-Reitoria De Pesquisa,
Pós-Graduação E Inovação (PRPGI).

75

CLÁUSULA NONA - DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS
A LICENCIADA deverá comunicar formal e imediatamente ao IFBA, toda e qualquer criação, modificação ou aperfeiçoamento que gere inovação à TECNOLOGIA.
Parágrafo Primeiro. Ocorrendo inovação à TECNOLOGIA, nos termos do caput
desta Cláusula, a LICENCIADA não poderá, isoladamente, formular o respectivo depósito do
pedido de proteção, no âmbito nacional e/ou internacional.
Parágrafo Segundo. O IFBA e a LICENCIADA figurarão como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da inovação desenvolvida somente pela LICENCIADA e, também, aquela desenvolvida em cooperação com o IFBA, nos termos a serem
definidos em instrumento jurídico próprio, elaborado em parceria com o Departamento De
Inovação (DINOV), com aprovação prévia da Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E
Inovação (PRPGI).
Parágrafo Terceiro. Verificada a hipótese prevista no caput, o IFBA e a LICENCIADA comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual,
ficando a LICENCIADA responsável pelos procedimentos necessários à proteção da inovação
à TECNOLOGIA.
Parágrafo Quarto. A LICENCIADA ficará responsável pelos custos de depósito,
manutenção e proteção das inovações tecnológicas de que trata o caput.
Parágrafo Quinto. As criações, modificações e aperfeiçoamentos que gerem inovação à TECNOLOGIA, nos termos previstos no caput, poderão ser exploradas comercialmente
pela LICENCIADA, devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de royalties
ao IFBA, serem definidos em instrumento jurídico próprio elaborado em parceria com o Departamento De Inovação (DINOV), com aprovação prévia da Pró-Reitoria De Pesquisa,
Pós-Graduação E Inovação (PRPGI).
CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA
A LICENCIADA poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo
ou em parte, os direitos para uso, produção, comercialização, da TECNOLOGIA a terceiro
interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela IFBA.
Parágrafo Primeiro. O terceiro interessado para o qual a TECNOLOGIA tenha sido
sublicenciada deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que
deverá constar no contrato de sublicenciamento.
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Parágrafo Segundo. A LICENCIADA será solidariamente responsável perante o
IFBA pelo cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao sigilo.
Parágrafo Terceiro. A LICENCIADA se compromete em enviar para o IFBA, imediatamente após sua assinatura, uma via do contrato de sublicenciamento, bem como de seus
eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência do IFBA.
Parágrafo Quarto. Caberá ao IFBA 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor a
ser pago pelo sublicenciamento da TECNOLOGIA e das inovações técnicas, sem prejuízo do
recebimento pela IFBA dos royalties previstos no inciso I e II da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TERCEIRIZAÇÃO
Caso a LICENCIADA necessite terceirizar quaisquer de suas atividades relativas à
TECNOLOGIA, deverá comunicar formalmente ao IFBA o nome da empresa ou profissional
terceirizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da terceirização, levando em consideração o quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, conforme
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. º 324 e Recurso Extraordinário
(RE) n. º 958.252.
Parágrafo Primeiro. A LICENCIADA será responsável perante o IFBA pelas atividades realizadas pelo terceirizado, e o IFBA, jamais poderá ser responsabilizado, nem mesmo
subsidiariamente.
Parágrafo Segundo. O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a TECNOLOGIA para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado.
A LICENCIADA será responsável pela atuação e fiscalização do terceirizado, respondendo,
inclusive, pela prática de atos que infrinjam o disposto no presente Contrato.
Parágrafo Terceiro. A LICENCIADA deverá firmar termo de sigilo com o terceirizado, de forma a obrigá-lo a manter absoluto sigilo, discrição e confidência sobre toda e qualquer informação relativa à TECNOLOGIA e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício
de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem
que haja prévia e expressa autorização da IFBA.
Parágrafo Quarto. A terceirização das atividades não prejudicará o recebimento integral dos valores devidos pela LICENCIADA ao IFBA.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:
I.

Rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II.

Resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente
comprovados, bem como no caso em que a LICENCIADA verificar a
inviabilidade da produção ou comercialização da TECNOLOGIA, o que
deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado
pela IFBA;

III.

Resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão
estabelecidas as condições de extinção.

Parágrafo Primeiro. Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte
inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes, salvo, quando o IFBA atuar mediante
critérios de conveniência e oportunidade, resguardado por parecer técnico e estrutura normativa.
Parágrafo Segundo - A decretação de recuperação judicial ou falência da LICENCIADA constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações
assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à IFBA e as
multas.
Parágrafo Terceiro. A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus
para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela LICENCIADA ao IFBA.
Parágrafo Quarto. Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente
cláusula, a titularidade da TECNOLOGIA e o recebimento dos valores porventura pendentes,
especialmente os relativos aos royalties, estarão assegurados à IFBA, inclusive, de desenvolvimentos, melhoramentos ou novos depósitos de patentes em parceria com a LICENCIADA.
Parágrafo Quinto. Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a licenciada deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas e semelhantes) que sejam de propriedade da IFBA, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data da extinção.
Parágrafo Sexto. Ocorrendo extinção do contrato, a LICENCIADA estará impedida,
de desenvolver qualquer atividade de comercialização de produtos semelhantes, parecidos, modificados, que sejam advindos do Know-How adquirido com o contato com a TECNOLOGIA.
O Impedimento de adotar atividades desta cláusula se estenderá até que a TECNOLOGIA caia
em domínio público.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento pela LICENCIADA de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
I.

Advertência;

II.

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, calculada proporcionalmente
aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias - pro rata die - pelo
atraso no pagamento dos valores previstos neste contrato;

III.

Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo descumprimento da obrigação de
sigilo, confidencialidade ou segredo;

IV.

Multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento contratual
não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta Cláusula;

V.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública Federal, por prazo de 2 (dois) anos, quando
verificado situação de dolo, má-fé, intenção corrupta, ardil ou coisas
semelhantes praticadas pela LICENCIADA contra o IFBA;

VI.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante o IFBA.

Parágrafo Primeiro. A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá
ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Doze.
Parágrafo Segundo. A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nos incisos
desta Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.
Parágrafo Terceiro. Previamente à aplicação das penalidades, a Contratada será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório.
Parágrafo Quarto. As sanções previstas nos incisos V e VI poderão ser aplicadas,
também, nas hipóteses previstas no art. 88, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento ficará em vigor da assinatura até a data de vigência da patente
no Brasil e no exterior.

79

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
Caberá ao IFBA proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa
Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
O IFBA e a LICENCIADA concordam que, havendo qualquer divergência de entendimento deste contrato, ou da aplicabilidade do Edital de Oferta Pública, se submeterão a
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) instituída pelo Ato
Regimental nº 5, de 27 de setembro de 2007, posteriormente alterado pelo Ato Regimental n°
e 2, datados, respectivamente, de 9 de abril de 2009, com estrutura definida pelo Decreto nº
7.392, de 13 de dezembro de 2010, com redação alterada pelo Decreto nº 7.526, de 15 de julho
de 2011, para:
I.

Tentativa de mediação do conflito; e

II.

Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I.

Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

II.

Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância do IFBA, em relação às
obrigações assumidas pela LICENCIANTE no presente Contrato, não
constituirá alteração ou novação contratual.

III.

As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com
exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo
aditivo elaborado em parceria com o Departamento De Inovação (DINOV), com
aprovação prévia da Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação
(PRPGI).

IV.

O licenciamento da TECNOLOGIA objeto do presente Contrato não constitui
impedimento para que o IFBA continue a realizar o desenvolvimento de
pesquisas relacionadas à TECNOLOGIA.

V.

Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração
social, mudança de finalidade ou estrutura da LICENCIADA, o IFBA deverá
ser comunicado, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após
tal comunicação, o IFBA procederá, em face dos interesses da Administração,
à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo
manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela
sua rescisão.
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VI.

Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato, a ser feita pelas partes
envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente na sede da
empresa LICENCIADA ou no departamento de inovação do IFBA, com
protocolo de recebimento.

VII. É permitido que a LICENCIADA utilize, esporadicamente os laboratórios do
IFBA, com agendamento prévio, mediante supervisão de profissional habilitado,
desde que seja previamente ajustado com o DINOV, demostrando-se a
necessidade da utilização e a contribuição para a TECNOLOGIA licenciada.
VIII. Dependendo do grau de maturidade da tecnologia, a ser avaliada a cada 24 (vinte
e quatro) meses do início da exploração, serão adotados aditivos contratuais para
verificar ampliação da tecnologia, maior aplicabilidade ou novos ativos
tecnológicos emanados. A Licenciante será responsável por editar ato normativo
com o prazo não inferior a 60 dias do final dos 24 (vinte e quatro) meses e dará
ciência à Licenciante, inclusive, informando as competências dos avaliadores.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento é o da
Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição
Federal, após, tentativa de conciliação perante a Advocacia Geral da União.
E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual
teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.
Salvador, X de XXXXXXXXXXXX de 20XX.
_______________________________________
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-IFBA
LICENCIANTE
_______________________________________
Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LICENCIADA
TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
CPF:

_________________________________
Nome:
CPF:
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11.7.3 FORMA DE LEGALIZAÇÃO CONSULAR PARA CONTRATOS DE TT
ESTRANGEIROS (CONVENÇÃO DE HAIA E APOSTILAMENTO)
Normalmente, será necessário seguir os requisitos dos paises de origem ou de destino
da tecnologia para haver regularização dos documentos que envolvem o registro ou averbação
no INPI. Geralmente esses dados se assemelham aos requisitos brasileiros. Por exemplo: Assim
como no Brasil existe o contrato social que caracteriza a empresa e é emitido pela Junta Comercial do Estado da Empresa, na Itália, existe o documento semelhante denominado de Visura Di
Evasione, emitido pela Camera di Commercio Industria.
Assim, no exemplo acima, quando um empresa brasileira celebra contrato de TT com
um empresa italiana, tanto o documento da empresa brasileira (Contrato Social) quanto o documento da empresa italiana (visura, devidamente traduzido para o português) devem ser enviados para o INPI.
Outro exemplo, são os documentos pessoas como identificação dos responsáveis pelas
empresas. Para a empresa brasileira, teremos como identificação o Registro Geral Civil (RG), o
Cadastro de Pessoa Física (CPF), etc. Para a empresa estrangeira, a identificação pode ocorrer
por Passaport, devidamente traduzido para o portugues. Dentre outros documentos.
O documento estrageiro, precisa estar devidamente apostilado, ou seja, com reconhecimento de validade de uma autoridade do país estrangeiro. Por exemplo, segue a foto de uma
apostila.

Figura 15. Figura de uma apostila de um caso prático de apostilamento.

Fonte. Elaborada pelo autor
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11.7.4 MODELO DE COMO FUNCIONA ATRADUÇÃO JURAMENTADA
QUANDO REDIGIDO DOCUMENTO EM IDIOMA ESTRANGEIRO
(CONVENÇÃO DE HAIA)
A tradução deve ocorrer sempre que documentos estrangeiros fizerem parte da negociação ou na relação de documentos a serem analisados pelo INPI.
Figura 16. Exemplo de um caso prático de tradução juramentada

Fonte. Elaborada própria

Atenção: Existem duas poderosas ferramentas que os operadores de TT precisam conhecer para aprofundamento do tema de tradução juramentada e regularização documental
quando uma das partes do contrato for empresa ou ente estrangeiro:
1º) A primeira, é o sítio eletrônico do CNJ, que contém a lista das autoridades estrangeiras autorizadas a apostilar documentos e adotar outros atos relacionados; lista de países
signatários da Convenção de Haia, inclusive, que podem dispensar algumas burocracias e requisitos em relação a algumas áreas de PI e TT; lista de cartórios brasileiros autorizados a realizar e conferir apostilamentos; e contém o acesso a validação de apostilamentos estrangeiros.
Sítio: http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia
2º) A segunda, para os baianos, é o sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado da
Bahia (JUCEB) que contém a lista de cada tradutor juramentado com competência para traduzir contratos em diversos idiomas. Quem não está na Bahia, pode acessar a junta comercial do próprio estado, por exemplo: JUCESP (SP), JUCERJ (RJ), JUCESE (SE), etc.
Sitio: http://www.juceb.ba.gov.br/home/matriculas-e-carteira-profissional/
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11.7.5 MODELO DE CARTA EXPLICATIVA JUSTIFICANDO A AVERBAÇÃO
OU O REGISTRO
Como já informado, a carta justificativa é um instrumento opcional. O próprio INPI já
disponibilizou um modelo.
Figura 17. Modelo de Petição de Justificação, para pedir averbação, INPI

Fonte. http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi

Atenção: O modelo deste peticionamento não é, em regra, eletrônico. Por isso, o próprio solicitante, ou qualquer das partes pode elabora petição simples, conforme abaixo.
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Quadro 17. Modelo de Justificação de averbação ou registro no INPI.

ILMO.º (ª) SR. (A) DR. (a) PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PETIÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE AVERBAÇÃO (ou Registro)
XXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx,  sediada na Rua, n.º
X, bairro, cidade, Estado, CEP, e-mail, telefone, neste ato representada por seu
sócio (a), XXXXXXXXXX, devidamente inscrito no CPF sob n.º xxx.xxx.xxx-xx, autorizando seu procurador XXXXXXXX, brasileiro, estado civil, profissão,
CPF, RG, endereço, vem a presença de V. S. requerer a Averbação ou Registro do
contrato de tecnologia em anexo.
Justifica-se tal pedido pelo fato de haver royalties que serão pagos
pela Parte XXXX à Parte XXX, conforme contrato anexo. Ademais, colaciona os
documentos comprobatórios do quanto alegado, cumprido a Resolução 199/2017
do INPI.
O referido é verdade e damos fé. Pedimos o deferimento do pedido
eletrônico em anexo.

Cidade, dia, mês, ano.

_______________________________________
Requerente

Fonte. Elabora pelo Autor
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11.7.6 MODELO DE FICHA-CADASTRO DA EMPRESA CESSIONÁRIA DE TT
Como outrora dito, a ficha cadastro é um cadastramento prévio de empresas no INPI.
Empresas brasileiras. O INPI antes, possuía um modelo físico para tal cadastro. Vejamos:

Figura 18. Folha 1 do Modelo de Ficha Cadastro do INPI

Fonte. http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi
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Figura 19. Folha 2 do Modelo de Ficha Cadastro do INPI

Fonte. http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi

Atenção: A ficha cadastro no INPI, assim como o formulário de requerimento de averbação e registro, é digital. Desta forma, o formulário físico ainda serve para demonstrar ao
operador de TT quais são os dados necessários que serão manejados em formulário eletrônico
para cadastramento das empresas no INPI.
Lembre-se, antes de requerer a averbação ou registro, é necessário o cadastro!
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11.7.7 MODELO DE PROCURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO INPI EM SEDE
DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO DE CONTRATO DE TT
A procuração é por definição do art. 653 do Código Civil Brasileiro um instrumento
que alguém recebe de outrem, como poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar
interesses. Em outras palavras, a procuração é um documento formal onde alguém autoriza um
terceiro a falar em seu nome ou realizar atos.
Em regra, a procuração deve conter a indicação do lugar (cidade) onde foi passada, a
qualificação do outorgante (quem confere os poderes e será representado) e do outorgado (que
recebe os poderes e será representante), a data e o objetivo da outorga com a designação e a
extensão dos poderes conferidos.
A procuração não é instrumento outorgado apenas a advogados, qualquer pessoa capaz
pode tanto outorgar quanto receber a outorga da procuração.
Fique atento: Na esfera judicial e processual, apenas os advogados devidamente
habilitados pela Ordem dos Advogados do Brasil podem ser destinatários de procurações.
Nesta linha, os Defensores Públicos (que também são advogados) podem receber procurações na esfera judicial e processual.
Vale apresentar um simples modelo de procuração para o INPI:

PROCURAÇÃO /
INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGANTE (S): XXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ (MF) sob n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na Rua, n.º X, bairro, cidade, Estado, CEP, e-mail,
telefone, neste ato representada por seu sócio (a), XXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil, profissão, endereço, devidamente inscrito no CPF sob n.º xxx.xxx.xxx-xx, registrado civilmente sob n.º
XXXXX, SSP/XX, e-mail, telefone.
OUTORGADO (A) (S): XXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil, profissão (advogado, OAB), endereço profissional ou residencial, devidamente inscrito no CPF sob n.º xxx.xxx.xxx-xx, registrado
civilmente sob n.º XXXXX, SSP/XX, e-mail, telefone.
PODERES: O (A) (s) outorgante (s) confere (m) ao (s) outorgado (s) os poderes para isolado ou
conjuntamente e independentemente da ordem de nomeação, praticar atos no foro administrativo perante o INPI, especialmente para requerer Averbação e/ou Registro de Transferência de
Tecnologia, e, respectivamente, os poderes especiais para transigir, desistir, impugnar, receber,
dar quitação, requerer justiça gratuita, firmar compromisso e substabelecer, recorrer de decisões
administrativas até finalização das tarefas de registro.
Esta procuração somente será utilizada no interesse e preservação do Outorgante na absoluta
boa-fé.
Cidade, dia, mês, ano.
___________________________
Outorgante
Fonte. Elabora pelo Autor
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12. CUSTOS DE AVERBAÇÃO E REGISTRO
A Portaria MDIC nº 39, de 07 de março de 2014, a Resolução INPI 129, de 10 de março de 2014 e a Resolução INPI nº 188, de 28 de abril de 2017 estabelecem os valores e custos
envolvidos nos atos de competência do INPI, inclusive sobre transferência de tecnologia.
Custos de Contrato de Transferência de Tecnologia

Tabela 2. Tabela de custos dos contratos de TT, Res. 188/2017

Fonte. Resolução 188/2017, INPI. Elaborada pelo Autor.
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13. DIFERENÇAS ENTRE MANUAIS PESQUISADOS
Este material serve como auxílio e teve como fonte de consulta os manuais relacionados
abaixo,e deles se diferenciam conforme o quadro que se segue.
É possível acessar os materiais consultados nos seguintes links:
MANUAL DE OSLO:
https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf;
MANUAL FORTEC - Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I: http://www.
fortec.org.br/documentos/MANUAL_BASICO_ACORDOS.pdf;
MANUAL FORTEC - Contratos de Transferência de Tecnologia - Instruções Básicas:
http://www.nitrio.org.br/downloads/Contratos%20Transferencia%20Tecnologia%20-%20FORTEC.pdf;
MANUAL USP- Guia Prático I Introdução à Propriedade Intelectual: http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2017/10/CARTILHA_PI_bom.pdf;
MANUAL USP - Guia Prático II: Transferência de Tecnologia Parcerias entre Universidade e Empresa:
http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2017/10/cartilha_TT_bom.pdf;
MANUAL UNESP - Guia prático do Manual de propriedade intelectual da Unesp: https://
www.ibilce.unesp.br/Home/Administracao456/apoioapesquisa/guia-pratico-do-manual-de-propriedade-intelectual.pdf;
MANUAL NUPITEC - Manual básico:Propriedade intelectual e transferência de tecnologia: http://www.cdt.unb.br/pdf/programaseprojetos/nupitec/manual_propriedade_intelectual.pdf;
MANUAL IFBA - Manual de Procedimentos de PI e TT da Coordenação de Inovação
Tecnológica:
http://www.prpgi.ifba.edu.br/wp-content/uploads/cartilha-de-propriedade-intelectual.pdf;
MANUAL EDUFMA - Contratos de Transferência  de Tecnologia Instruções Básicas:
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/k6xKKRu8eZWiC2P.pdf.
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14. GLOSSÁRIO
A seguir, termos práticos que podem aparecer em documentos e diálogos dos operadores de Transferência de Tecnologia.
Auditoria: É a possibilidade de verificação dos registros contábeis e certidões fiscais
que permitam ao titular da patente, a qualquer tempo, sem prévia comunicação, comprovar as
informações relativas à produção e a comercialização da tecnologia bem como sua regularidade
fiscal.
Capital de Risco: Pode ser entendido como dinheiro com origem em fundos de investimentos. Ocorre quando os fundos  denominados Venture Capital aplicam recursos em empresas inovadores, desejando perceptual de seu capital social.
Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT): Coordenação
existentes em algumas universidades, que tem por finalidade fortalecimento da Transferência
de Tecnologia. Ex.:Universidade Federal de Minas Gerais.
Co-titularidade das partes: É quando mais de uma parte figura em um dos polos da
relação. Ainda, pode ocorrer quanto a titularidade de um ativo, se registrado ou averbado como
individual ou coletivo.
Contrato de Pesquisa: Pesquisa é a atividade voltada à inovação pela potência da
pesquisa científica e tecnológica a ser levada ao ambiente produtivo.
Contrato de Parceria de P&D: Um acordo para realização de atividades conjuntas
de pesquisa científica e tecnológica ou desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo,
caracterizado pela cooperação e união de esforços para alcançar inovação.
Contrato de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs: Contrato que autoriza terceiros a utilizar, compartilhado ou não, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes na
ICT.
Cláusula de propriedade intelectual: Cláusula que prevê a titularidade, após as pesquisas. Se recomenda que a titularidade, em contratos de pesquisa deva ser conjunta entre a
empresa e a ICT (co-titularidade), ou somente da ICT.
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Educação empreendedora: Aprendizagem do autoconhecimento e do know-how,
que permite ao futuro empreendedor uma estrutura de trabalho mental empreendedora. Alia
empreendedorismo e inovação.
ICT: É como a Lei da Inovação nº 10.973/04 chama às Universidades e demais Centros de Pesquisa e Desenvolvimento.
Setor Jurídico (Procuradoria Jurídica): Responsável por elaborar os pareceres jurídicos e confeccionar os documentos jurídicos na integração da universidade parceiros ou partes
externas.
Transfere Tecnologias com exclusividade: É quando ocorre a TT e aquele que recebe
o direito da exploração receber também a exclusividade de somente ele explorar a tecnologia.
Transfere Tecnologias com exclusividade: É quando ocorre a TT e aquele que recebe
o direito da exploração não recebe o direito de exclusividade explorar a tecnologia.
Investimento Inicial: É o pagamento que o cessionário ou licenciante de tecnologia
paga para ter acesso à tecnologia no intuito de ocorrer o ressarcimento dos investimentos realizados para desenvolver a pesquisa.
Percentual de Co-titularidade: É o percentual de co-titularidade, conforme a participação da parte na pesquisa que deu origem a tecnologia.
Royalties: É o percentual sobre a receita líquida ou bruta que será pago á universidade
ou cedente da tecnologia, durante a exploração. Geralmente ocorre sobre o valor bruto de vendas associadas ao produto ou serviço explorado.
Royalties escalonado: Ocorrer conforme participação das partes no desenvolvimento
da mesma tecnologia ou estudos avançados na mesma linha ou diversa. Pode ser dependente do
nível de amadurecimento da tecnologia.
Receita líquida: É o valor bruto de vendas, deduzidos impostos incidentes e devoluções comprovadas, bem como demais despesa.
Receita Bruta: É o valor bruto de vendas, sem dedução de impostos incidentes e devoluções comprovadas, bem como demais despesas.
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Tecnologias derivadas: É a tecnologia derivada de outra já existente.
Vitrine Tecnológica: São as tecnologias em oferta divulgadas por meio telemáticos.
Sublicenciamento: É a transferência de direitos de um contrato de licenciamento sem
a perda da posição contratual. Dependendo do contrato, pode ser dispensada anuência da parte
contrária para que haja o sublicenciamento.
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