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Decisão do STF sobre nulidade de 31 mil patentes ameaça 

economia 
Empresas privadas e públicas temem o fim da garantia mínima de dez anos, através 

da maior ação judicial do gênero no mundo 

O Estado de S. Paulo 

 

 

 

Trata-se de uma questão legislativa, e como tal deve ser tratada Otto Licks, 

advogado especializado em propriedade intelectual 

Imagine que você teve uma ideia inovadora, na qual investiu tempo, dinheiro e 

toda a sua capacidade profissional. Você procura o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (Inpi) para obter uma patente para sua invenção, contando que ela lhe dará 

o direito de exclusividade ao longo dos 20 anos seguintes à data em que o pedido foi 

protocolado. 

Mas, e quando o processo no Inpi se arrasta por muito tempo? Esse é um 

problema real, já que, na última década, o tempo médio para a conclusão da análise 

de pedidos de patente foi de 12 anos e 8 meses para telecomunicações e 

medicamentos – ou seja, o inventor teve de fato menos da metade dos 20 anos 

previstos para desfrutar da exclusividade sobre sua invenção. 
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A Lei de Propriedade Industrial (LPI) em vigor desde 1997 trouxe um dispositivo 

que busca amenizar esse prejuízo causado pela morosidade do Inpi: o parágrafo único 

de seu artigo 40. Ele determina que as patentes de invenção terão um mínimo de dez 

anos de vigência contados a partir da data de sua concessão. Com isso, caso o Inpi leve 

mais de dez anos para concluir o exame de um pedido – situação que acontece com 

muita frequência –, o titular da patente fica resguardado pelo prazo mínimo. 

Essa garantia fundamental está sob ameaça, no entanto. Uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), encaminhada em 2016 pela Procuradoria-geral da 

República e pelas empresas que controlam as vendas de medicamentos para o 

governo, será julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no próximo dia 7. 

A ADI 5529 contesta justamente o dispositivo da Lei de Patentes que assegura o 

tempo mínimo, buscando a nulidade de todas as patentes concedidas com prazo de 

vigência de dez anos da concessão. “Há um interesse claro por trás desse pedido, 

notadamente a venda de medicamentos para o governo sem licitação, que conseguiu 

emplacar a maior ação de nulidade de patente que o mundo já viu, disfarçada de pleito 

constitucional”, diz o advogado Otto Licks, do escritório Licks Attorneys, um dos 

maiores especialistas do País no regime jurídico das patentes. 

“Só que as consequências serão muito mais amplas e catastróficas para a 

indústria, a economia e a ciência do Brasil”, ele alerta. O mercado de 

telecomunicações exemplifica bem o enorme golpe que a eventual nulidade causaria: 

89,8% das patentes relacionadas ao setor seriam anuladas. 

O Licks Attorneys organizou em parceria com o Media Lab Estadão um webinar 

para discutir a questão, durante o qual foram apresentados números impressionantes. 

Caso a tese da ADI seja acolhida, cerca de 31 mil patentes seriam imediatamente 

atingidas no Brasil. Isso corresponde a 46,6% das patentes vigentes no País – sendo 

que, destas, apenas 1.074 são de fármacos e 878, de biofármacos. Outros 12 mil 

pedidos de patentes de todos os setores perderiam a proteção com a qual seus 

inventores contavam ao iniciar o processo. 

“O caminho da inovação é longo e exige muitos investimentos”, afirmou o 

economista Samy Dana, participante do debate. Ele lembrou que, na indústria 

farmacêutica, apenas uma em cada 250 pesquisas de segurança e eficácia de novos 
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compostos químicos iniciadas se transforma efetivamente em um novo medicamento 

nas prateleiras – as outras ficam em algum ponto do caminho, pelas mais diversas 

razões. “Quando você permite que só o caso positivo seja copiado, o resultado é óbvio: 

você desincentiva a inovação, e a longo prazo isso será uma tragédia para o País”, 

projeta Dana. 

E não se trata de defender apenas os interesses da iniciativa privada. Ao 

contrário: entre os maiores detentores de patentes no Brasil – principal usuário do 

sistema de patentes do País – estão instituições públicas de pesquisa ou ensino. A 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), as Universidades de 

São Paulo (USP) e de Campinas (Unicamp) e as Federais do Rio de Janeiro (UFRJ), de 

Minas Gerais (UFMG), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Paraná (UFPR) somam 1.355 

patentes de invenção vigentes, das quais 703 (ou 51,9%) perderão validade caso o STF 

acolha a tese da ADI. 

Outro aspecto que seria fortemente abalado é a confiança dos investidores 

internacionais no País nos mais diferentes segmentos da economia. Como demonstra 

o infográfico que ilustra esta página, boa parte das patentes de empresas estrangeiras 

também seria atingida pela mudança na lei. Os Estados Unidos, segundo maior usuário 

do sistema de patentes do País, atrás apenas do Brasil, perderão quase metade de suas 

patentes. “Se o STF anular quase metade das patentes existentes no Brasil, vamos ter 

um número muito menor de investimentos estrangeiros produtivos, como novas 

fábricas e produtos inovadores”, assegura Otto Licks. 

“Mudanças radicais no sistema de administração de patentes do Brasil 

apresentarão inúmeras e imediatas questões para inovadores tanto no Brasil quanto 

nos Estados Unidos”, afirmou Robert Grant, diretor sênior de Relações Internacionais 

da Câmara de Comércio dos EUA e participante do webinar. 

Uma alternativa que os especialistas consideram adequada neste momento é 

que o STF retire o tema da pauta e deixe os ajustes na LPI por conta do Congresso 

Nacional, já que há um anteprojeto de lei assinado pelo ministro da Economia nesse 

sentido. “Trata-se de uma questão legislativa, e como tal deve ser tratada”, observou 

Licks. 
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