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RESUMO 

As patentes são instrumentos jurídicos voltados à promoção da inovação. Ao tempo em que 

garantem ao titular o privilégio de exploração exclusiva do seu invento, também possibilitam 

a difusão de conhecimento e incremento ao bem-estar social. Como a matéria é perpassada 

por interesses público e privado, o dito privilégio precisa ser exercido dentro de um período 

determinado de tempo para que, ao fim, a tecnologia entre em domínio público. Tal prazo, 

consubstanciado pelo princípio da temporariedade, é alvo de controvérsia porque nossa lei 

tanto estabelece um período determinado de vigência contado do depósito, como também dita 

um prazo mínimo a ser contado da concessão em caso de mora na apreciação do pedido de 

patente. O dispositivo legal que elenca a segunda hipótese é objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5529. O presente trabalho busca examinar o prazo de vigência das 

patentes no direito brasileiro, procedendo inicialmente com apontamentos sobre os principais 

aspectos das patentes para, após, discutir a sua temporariedade e, por fim, realizar breve 

análise dos argumentos proferidos no âmbito da referida ação. 

Palavras-chave: Propriedade industrial. Patentes. Prazo de vigência. Temporariedade. 

 

ABSTRACT 

Patents are legal instruments aimed at promoting innovation. While guaranteeing the holder 

the exclusive exploitation privilege of his invention, they also make it possible to disseminate 

knowledge and increase social welfare. As the matter is pervaded by public and private 

interests, the said privilege must be exercised within a determined period of time so that, in 

the end, the technology enters the public domain. This term, embodied by the principle of 
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temporariness, is the subject of controversy because our law both establishes a certain period 

of validity counted from the filing, as well as dictates a minimum period to be counted from 

the concession in case of delay in the examination of the patent application. The legal 

provision that lists the second hypothesis is the subject of Direct Action of Unconstitutionality 

nº 5529. The present work seeks to examine the term of validity of patents under Brazilian 

law, initially proceeding with notes on the main aspects of patents, after which to discuss their 

temporary nature and, for finally, carry out a brief analysis of the arguments made in the 

context of that action. 

Keywords: Industrial property. Patents. Period of validity. Temporariness.  
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1. INTRODUÇÃO 

No dia 7 de abril de 2021, Dia Mundial da Saúde, a propriedade industrial brasileira 

foi saudada com importante decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal relativa ao prazo 

de vigência das patentes. Proferida monocraticamente pelo Min. Dias Toffoli no bojo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 (doravante ADI 5529), após pedido de antecipação de 

tutela, foi deferido parcial provimento para a imediata suspensão dos efeitos do parágrafo 

único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, conhecida como a Lei de Propriedade Industrial (LPI), 

mas, por ora, atingindo somente os pedidos de patente relacionados a produtos e processos 

farmacêuticos e à equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Os efeitos ex nunc foram 

aplicados conforme art. 11, § 1º da Lei. 9868/99. Veremos o motivo desse recorte mais 

adiante. 

O interesse daqueles que militam na área, seja profissional ou academicamente, foi 

sinalizador da grande importância desta ação, tanto por buscar a eliminação de norma 

controversa do nosso ordenamento jurídico, quanto por se tratar de um tema que não costuma 

despontar para julgamentos na Corte, o que impede qualquer tipo de conjectura sobre o 

desfecho que sobrevirá. Além disso, o resultado da ação tem o potencial de impactar 

significativamente o sistema de patentes nacional. 

Para conhecermos a importância do dispositivo impugnado, que, diga-se, produz 

efeitos há pelo menos 24 anos em nosso ordenamento, é preciso lembrar que a concessão de 

um pedido de patente pelo Estado, permite que o seu titular mantenha um comportamento 

excludente frente aos demais agentes do mercado e explore com exclusividade o seu invento 

por período de tempo certo e determinado, um verdadeiro privilégio nos termos da 

Constituição.  

Essa característica permite que o titular obtenha o retorno financeiro dos investimentos 

que aplicou em pesquisa para o seu invento, e, numa perspectiva mais ampla, também 

incentiva que outras pessoas se dediquem ao desenvolvimento de novas soluções técnicas. Em 

última análise, ganham tanto o inventor quanto a sociedade. 

Por figurar como aparente hipótese de mitigação à livre concorrência e por trazer à 

lume novo conhecimento técnico que transborda os interesses do titular de dispor da 

tecnologia, as patentes precisam obedecer ao comando constitucional da temporariedade. E 

este é um tema de extrema relevância porque se posiciona no justo limite entre os interesses 
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público e privado inerentes à concessão de uma patente, isto é, de amortização dos 

investimentos e de livre disposição do conhecimento/invento. Uma harmonização entre ambas 

as dimensões é auferida, dentre outras formas
2
, pela extinção da patente através da expiração 

do seu prazo de vigência, possibilitando o domínio público da tecnologia. 

Dito isto, temos que o art. 40 da LPI estabelece o prazo de vigência das patentes em 20 

anos para as invenções e 15 anos para os modelos de utilidade, a contar do depósito. Porém, o 

seu parágrafo único determina que nenhuma patente poderá, desde a concessão, ter vigência 

inferior a 10 ou 7 anos, salvo quando não houver a possibilidade de a autarquia responsável 

proceder com o exame do mérito do pedido. 

Diante da (reconhecida) demora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

em realizar a apreciação dos pedidos de concessão, parte dos atores da propriedade industrial 

vislumbra o dito parágrafo único como uma opção legislativa de garantia de um prazo mínimo 

de vigência das patentes. Outras vozes, no entanto, o entendem como um permissivo legal 

para a indevida majoração deste prazo, mormente porque, como veremos, há na LPI norma 

que busca conferir proteção à patente desde a sua publicação. 

Além disso, esta segunda corrente também alega que, estabelecendo um vínculo ao 

processo administrativo de deferimento, que não tem um prazo específico de duração, o dito 

parágrafo único posiciona uma vigência indeterminada do privilégio ao titular.  

Como também veremos, a proteção da propriedade industrial deve observar os 

requisitos de atendimento ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico 

do país. Mas quando uma patente vige por mais tempo do que deveria, o que se tem, na 

prática, é um privilégio que perdura por mais do que o necessário. Tem-se, também, uma 

espera demasiado prolongada para aqueles que aguardam a entrada em domínio público do 

invento. Ou seja, o titular usufrui do monopólio jurídico por um lapso maior, auferindo mais 

lucro, vergastando os interesses dos demais agentes de mercado e, de forma menos direta, 

também dos consumidores.  

Assim, considerando que o parágrafo único do art. 40 da LPI provoca a 

indeterminação do prazo de vigência das patentes, o legitimado buscou, com a propositura da 

ADI, a verificação da sua compatibilidade com diversos preceitos da Constituição Federal, 

dentre os quais destacaremos, neste estudo, o princípio da temporariedade.  
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Por outro lado, podemos apontar que, não fosse a previsão do dispositivo hostilizado 

pela ADI, os desenvolvedores de tecnologia não teriam certeza quanto à vigência de suas 

patentes, eis que, como afirmam, entre o depósito do pedido e a concessão da patente se tem 

apenas uma expectativa de direito e uma impossibilidade fática de impedir a violação dos 

pedidos. A ausência de segurança quanto ao retorno financeiro afastaria o interesse em 

pesquisa e desenvolvimento e, em última análise, haveria uma contração no bem-estar social. 

Devido a superveniência de diversos acontecimentos urgentes no cenário político e 

jurídico brasileiro, até o momento em que este trabalho é finalizado, a decisão ainda carece de 

confirmação pelo Plenário do STF. 

Por fim, destaca-se que este trabalho foi construído, em sua abordagem, pelo método 

hipotético-dedutivo, e, em seu procedimento, por pesquisa bibliográfica. O material utilizado 

incluiu doutrinas especializadas, pareceres jurídicos, artigos de revistas jurídicas eletrônicas e 

o conteúdo da decisão liminar proferida na ADI 5529. O objetivo foi analisar os principais 

aspectos da concessão de patentes e os argumentos da referida decisão, verificando em que 

medida o prazo de vigência conferido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI viola a 

necessária observância da temporariedade. 

 

2. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DAS PATENTES 

2.1. Aspectos introdutórios 

Antes de nos determos ao estudo específico das patentes, convém ressaltarmos, 

inicialmente, que a propriedade industrial é espécie do gênero propriedade intelectual 

(SANTA CRUZ, 2019, p. 252), que também abrange o direito autoral. Ambas as espécies se 

dedicam à proteção de ativos intangíveis relacionados à criação do espírito humano, mas 

enquanto este abarca os direitos relacionados às obras literária, científica e artística, aquele se 

dedica ao que essencialmente seja de aplicação na indústria.  

Esta segunda categoria de bens incorpóreos é composta por invenções, modelos de 

utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, cujas titularidades são 

conferidas pelo Estado após detida análise técnica realizada pelo INPI, e repressão à 

concorrência desleal, observando-se as condições estabelecidas na LPI. 

Em relação às patentes, a propriedade industrial busca proteger o que seja uma 

invenção, isto é, o que advém do efetivo exercício da capacidade de criação humana e que 
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esteja atrelado à solução de um problema técnico (ROCHA e ROCHA-FILHO, 2020, p. 285), 

não alcançando as descobertas e nem as ideias (mas sim o resultado prático destas). Não à toa 

o art. 10 da LPI exclui do âmbito de proteção por patente as criações estéticas e os seres vivos 

encontrados na natureza, por exemplo.  

Além das invenções, os modelos de utilidade também são objeto de proteção por 

patente. Alcunhado de “pequena invenção” (ROCHA e ROCHA-FILHO, 2020, p. 286), o 

modelo de utilidade exsurge da modificação de uma invenção anterior no sentido de 

empregar-lhe uma melhoria funcional, um aperfeiçoamento, no uso ou na fabricação.  

A LPI determina (art. 2º) que as invenções e os modelos de utilidade terão a sua 

proteção conferida mediante a concessão das respectivas patentes, que garantem a 

propriedade do invento
3
 (art. 6º). Nessa toada, Denis Borges Barbosa (2003, p. 295) assinala a 

patente como um direito, conferido pelo Estado, que fornece ao seu titular a exclusividade de 

exploração da criação industrial. Mas qual a necessidade dessa atuação exclusiva no 

mercado? 

Como bem ensina Karin Grau-Kuntz (2021, p. 152 - 153), o invento, objeto do 

privilégio e que traz a solução técnica ao problema técnico, é nada mais que um “esquema 

informativo abstrato”, não podendo ser confundido com a corporificação do seu resultado. A 

informação
4
, matéria prima do invento, é internalizada pelo receptor e é caracterizada pela 

não exclusividade
5
, não rivalidade

6
 e por ser infinitamente reproduzível, sendo, portanto, 

qualificada como um bem público (não dotado de valor de troca). Assim, uma vez 

publicizada, mostra-se impossível impedir que um receptor a internalize e a recombine com 

outras informações disponíveis para desenvolver uma solução técnica, tornando-se um 

inventor. O único controle possível seria a não divulgação das informações. 

Sob o ponto de vista das características acima, torna-se fácil imaginar que os 

inventores nem sempre estariam cobertos por um nível de altruísmo suficiente a fim de 

divulgar seus inventos, ou sequer adentrariam à empreitada das invenções, se não tivessem a 

garantia de amortização dos investimentos (tempo e dinheiro) (GRAU-KUNTZ, 2021, p. 

154).  

                                                           
3
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4
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patrimônio intelectual do seu(s) receptor(es)” (p. 153). 
5
 Impossibilidade de impedir que uma informação seja internalizada por qualquer pessoa depois de divulgada. 

6
 Uma vez divulgada a informação, beneficia a todos que a internalizam. 
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Mas não somente, pois é de se esperar que quanto maior o retorno oriundo da 

exploração do invento, transbordando a recuperação dos gastos, maior seja a satisfação e 

consequente probabilidade de mais investimentos para esse fim, ensejando mais inovação e 

incremento no bem-estar coletivo. 

Dessa forma, a atuação em exclusividade existe porque a proteção desses inventos se 

diferencia dos bens tangíveis disponíveis no comércio. Basicamente, por serem as criações 

imateriais essencialmente reprodutíveis, falta-lhes a escassez necessária para que sejam 

transformadas em bens economicamente fruíveis. Assim, “para que se mantenha a produção 

intelectual como atividade racional de produção econômica, é preciso ditá-la de 

economicidade, através de uma escassez artificial” (BARBOSA, 2003, p. 72). Tal “falha de 

mercado” é suplantada pela intervenção do Estado no sentido de conferir a possibilidade de 

exclusão de terceiros da exploração indevida do bem patenteado, isto é, mediante a concessão 

de um monopólio legal.  

Dito de outra forma, a primeira falha de mercado – ser o invento um bem público – é 

corrigida por uma segunda falha de mercado, o monopólio, sendo as teorias que o justificam 

as da recompensa, da recuperação e do incentivo. 

Apesar disso, este privilégio não pode ser considerado como um monopólio típico 

porque o que se tem na prática é a exploração econômica com exclusividade de uma 

determinada inovação, e não uma exclusividade de mercado
7
 (BARBOSA, 2003, p. 24). 

Assim, trata-se de verdadeiro privilégio concedido ao inventor, que poderá, por 

período de tempo determinado, beneficiar-se economicamente da tecnologia na ausência de 

qualquer influência concorrencial, auferindo recompensa financeira pelos investimentos 

inicialmente aplicados no desenvolvimento da tecnologia. 

Feita essa explanação, importa enfatizarmos que a patente é uma garantia não apenas 

do titular do invento, mas também de incremento ao bem-estar social, como veremos a seguir.   

2.2. As duas faces da proteção patentária 

Antes de adentrarmos ao tema desta seção, cumpre verificarmos algumas normas 

relativas à função da propriedade industrial. 
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Em primeiro lugar, destacamos que este ramo do direito foi disposto pelo constituinte 

no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, nos seguintes termos: 

Art. 5º [Omissis] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 

País; (grifamos) 

Um nível abaixo, os mesmos interesses são encontrados no art. 2º da LPI, que 

regulamenta o dispositivo constitucional: 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se 

mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; (grifamos) 

E não é outra a previsão do Acordo TRIPS (Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio)
8
, tratado internacional que orientada a nossa lei 

específica, que em seu art. 7º determina que a propriedade intelectual deve contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, bem como 

conduzir ao bem-estar social econômico. 

Do cotejo das supramencionadas normas, vislumbra-se que o modelo de proteção da 

propriedade industrial está alinhado a duas perspectivas diferentes, quais sejam a do inventor 

e a da sociedade. O privilégio deve ser concedido com base não apenas na sua relevância para 

do inventor, mas também considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país. 

 Há na proteção do invento uma dimensão que é ao mesmo tempo pública e 

privada, estando plenamente inserida em um ambiente tanto de proteção dos direitos da 

propriedade de seus titulares, como de relações harmônicas de mercado e de garantias de 

direitos fundamentais (FERNANDES, 2018, p. 84-85). São duas faces de uma mesma moeda, 

de um mesmo objetivo que é o desenvolvimento nacional. Daí dizermos que a proteção à 

propriedade industrial também se harmoniza ao comando do art. 3º, II da CRFB/88
9
, 

possibilitando um dos objetivos fundamentais da nossa República. 
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relativos à sua existência, abrangência e exercício. Trata-se de acordo firmado no âmbito de concepção da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), na Rodada Uruguai do GATT em 1994 (SANTA CRUZ, 2019, p. 

259). 
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Como mencionado, sem o direito de exclusividade de exploração algumas pessoas não 

teriam incentivos para investir em pesquisa e desenvolvimento, pois não teriam garantido o 

retorno de seus investimentos (ROSENBERG apud FERNANDES, 2018, p. 120). Portanto, 

havendo investimento, reconhecimento e consequente retorno, podemos perceber que a 

concessão de uma patente, ao mesmo tempo em que beneficia o inventor, acaba incentivando 

uma retroalimentação do sistema porque a garantia dessa “recompensa” estimula que mais 

pessoas se enveredem no campo da inovação, levando ao incremento do bem-estar social. 

Esse incremento pode, segundo Karin Grau-Kuntz, se dar por duas vias (2021, p. 156): 

(i) pela garantia do privilégio, que incentiva inventores a assumirem os riscos vinculados ao 

desenvolvimento de novas tecnologias; e (ii) pela concorrência de imitação ao fim do 

privilégio, o que gera alternativas de preço e qualidade no mercado. 

Ainda, André Santa Cruz (2019, p. 282) afirma haver influência de um pensamento 

utilitarista
10

 no sistema dos direitos da propriedade industrial de forma geral, ensejando a 

visão de que a concessão de direitos de exclusividade se justificaria para estimular a inovação, 

o desenvolvimento tecnológico e o progresso científico. Ou seja, a exclusividade seria meio 

para o alcance de um bem comum maior, o que denota, mais uma vez, a faceta de interesse 

público na proteção a estes ativos intangíveis.  

Pelo exposto, qualquer modificação na sistemática de concessão será de profundo 

interesse público e, da mesma forma, de inegável interesse dos inventores. Postergar a entrada 

em domínio público de uma patente, pode acarretar profundo impacto no que toca, por 

exemplo, à promoção da concorrência de imitação e a disponibilização de variedades e 

diferentes preços de produtos de interesse público, mas não garantir um prazo mínimo de 

vigência da patente pode desestimular a capacidade inventiva de diversos agentes de mercado, 

impactando diretamente a inovação. 

Antes dessa discussão, vamos entender um pouco do processo administrativo de 

exame pelo qual passa o pedido de concessão de uma patente. 

                                                           
10

 Sobre o tema, em linhas gerais, veja-se Michael J. Sandel: “Todos gostamos do prazer e não gostamos da dor. 

A filosofia utilitarista reconhece esse fato e faz dele a base da vida moral e política. Maximizar a „utilidade‟ é um 

princípio não apenas para o cidadão comum, mas também para os legisladores. Ao determinar as leis ou 

diretrizes a serem seguidas, um governo deve fazer o possível para maximizar a felicidade da comunidade em 

geral [...]. Cidadãos e legisladores devem, assim, fazer a si mesmos a seguinte pergunta: Se somarmos todos os 

benefícios dessa diretriz e subtrairmos todos os custos, ela produzirá mais felicidade do que uma decisão 

alternativa?” (SANDEL, Michael J. Justiça – o que é fazer a coisa certa. – 32ª edição – Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2020, p.48). 



11 
 

 
 

2.3. O processo de concessão das patentes 

O direito de ser considerado inventor industrial nasce junto com a invenção ou com o 

modelo de utilidade, mas, ao contrário do que ocorre no direito autoral, na propriedade 

industrial esse direito tem natureza precária, somente se estabilizando com a intervenção do 

Estado no sentido de reconhecê-la e declará-la (ROCHA e ROCHA-FILHO, 2020, p. 287). 

Enquanto não houver a expedição da carta-patente, o inventor estará imerso em insegurança 

quanto ao real afastamento da concorrência. 

Dessa forma, quando alguém cria algo, tem a opção de requerer do Estado a concessão 

da respectiva patente. Um pedido formal deve ser encaminhado ao INPI, que se encarregará 

de analisar se o invento apresenta os requisitos de patenteabilidade, que são novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial
11

 (art. 8º, LPI). Deferido o pedido, a patente será 

concedida mediante uma carta-patente (art. 38, LPI).  

Mas o que ocorre entre um termo e outro? Em linhas gerais, o processo administrativo 

de concessão tem início com o depósito do pedido (i.e. com o pedido formal) e a abertura de 

um processo administrativo dividido em diversas etapas. Abaixo pontuamos algumas delas. 

Inicialmente há um exame formal preliminar do pedido (art. 20, LPI) no qual há uma 

análise sobre toda a documentação apresentada. Se devidamente instruído, ele será 

protocolizado e a data de apresentação considerada como a do depósito. 

O pedido segue em sigilo por 18 meses (art. 30, LPI) desde o depósito, com posterior 

publicação (leia-se publicização da informação/invento), ao mesmo tempo em que corre um 

prazo de 36 meses (contado do depósito) para que o depositante requeira o exame técnico (art. 

33 da LPI), sem o qual nada deve fazer a autarquia.  

Iniciado o exame técnico, diferentes solicitações (art. 34, LPI) e pareceres (art. 35, 

LPI) serão emitidos pelos examinadores a fim de verificar, no caso concreto, a presença dos 

requisitos supramencionados. Além disso, desde a publicação qualquer interessado poderá 

oferecer subsídios para o exame (art. 31, LPI). 

Por fim, sobrevém, como última etapa, a decisão sobre o deferimento ou 

indeferimento do pedido (art. 37, LPI), da qual, diga-se, ainda cabe recurso.  

                                                           
11

 A novidade é aferida pela inexistência da tecnologia no estado da técnica, isto é, ela deve tratar de algo 

inédito, nunca antes levado ao conhecimento público. A atividade inventiva requer que a tecnologia não decorra 

de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica (art. 11, §1º, da LPI). O último requisito, como bem 

estabelece a LPI (art. 15 da LPI), requer que o bem seja utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. 
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Feita a concessão, a patente de invenção durará por 20 anos e a de modelo de utilidade 

por 15 anos, contados do depósito (art. 40, LPI), mas nenhuma delas poderá ter vigência 

menor do que 10 e 7 anos, respectivamente, desde a concessão (art. 40, parágrafo único, LPI). 

Carece destacar o fato de que o depósito, dentre outros documentos, necessita da 

apresentação de um relatório com suficiência descritiva, isto é, que descreva de forma clara e 

suficiente o invento, possibilitando que um técnico no assunto o reproduza (art. 24, LPI). 

Como tal descrição (informação) é tornada pública (art. 30, LPI), poderá ser acessada por 

qualquer pessoa (receptor da informação), como mencionamos anteriormente.  

Este seria o legado deixado pela concessão de uma patente: incrementar o estado da 

técnica (art. 11, §1º, LPI), isto é, o conjunto de informações úteis para internalização e 

recombinação por outros receptores, que podem se transformar em novos inventores. 

Nessa toada, também devemos considerar o privilégio como uma contrapartida pela 

publicização dos pontos essenciais do invento, isto é, da solução técnica, pelo inventor. Este, 

podendo se abster da divulgação, vislumbra um bônus em proceder de forma contrária, 

enquanto o Estado entende ser socialmente mais produtivo que sobre o invento reste o 

exercício de uma exclusividade temporária e não de fato. Uma alternativa seria a manutenção 

do seu segredo de produção, mas que, além de ser socialmente desaconselhável por dificultar 

o progresso tecnológico, é uma missão de difícil execução no mercado (BARBOSA, 2003, p. 

295).  

2.4. Backlog dos pedidos 

O processo acima esboçado compreende um fluxo contínuo de pedidos no INPI, o que 

enseja uma ordem cronológica de apreciação e, consequentemente, um represamento dos 

pedidos mais recentes. Aspecto de grande relevância a se discutir é, nessa linha, o backlog (do 

inglês, acúmulo), que reconhecidamente contribui para a morosidade do exame dos pedidos 

pela autarquia. 

De acordo com o documento de prestação de informações levado aos autos da ADI 

5529 pelo presidente do INPI
12

, atualmente a autarquia conta com 143.815 pedidos de patente 

distribuídos em diferentes fases do processo e ainda pendentes quanto ao deferimento ou 

indeferimento (levantamento realizado em 12/03/2021).  
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Em 2020 o tempo médio de apreciação dos pedidos de patentes foi calculado em 7,9 

anos, desde o depósito até a decisão final. Mas essa média já foi maior, sendo de 10, 6 anos 

em 2016 e de 9,6 anos em 2011, conforme informado por ela. 

Se considerarmos o dado mais recente, veremos que uma patente de invenção, por 

exemplo, terá mais de 1/3 da sua vigência ocupada pelo andamento do processo 

administrativo, eis que os 20 anos devem ser contados desde o depósito. Mas não podemos 

esquecer de que 7,9 anos é uma média que inclui o interregno de apreciação de todas as áreas 

tecnológicas em 2020. Assim, pedidos do campo técnico das telecomunicações, por exemplo, 

levam em média de 10,1 anos para serem concedidos, ensejando mais da metade de sua 

vigência compreendida pela tramitação administrativa. 

Para fins de comparação com outros países, podemos citar dado do Indicador de 

Propriedade Intelectual de 2020, documento produzido pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI)
13

. Abarcando o sistema internacional de proteção de 

patentes
14

, dispõe o documento que o Brasil tem o maior tempo médio de pendência entre a 

primeira ação realizada pelo escritório (o INPI, no caso) e a decisão final de mérito, sendo de 

79,2 meses (6,6 anos), enquanto outros escritórios levam bem menos tempo entre um marco e 

outro, como a Europa, com 28,1 meses (2,3 anos), os EUA, com 21,6 meses (1,8 anos) e o 

Japão, com 14,3 meses (1,2 anos). 

Pode-se dizer que há uma confluência de fatores para a demora na tramitação dos 

processos, o que inclui o backlog.  Dentre os destaques feitos pelo Min. Dia Toffoli na ADI, 

citamos aqui a demora no requerimento do exame pelo depositante do pedido de patente, a 

prática de algumas instituições depositarem sucessivos pedidos para gozarem desde o 

depósito do privilégio (mesmo que não haja concessão a posteriori), a defasagem tecnológica 

para as análises e a carência de recursos humanos no INPI.  

Sobreleva mencionar que, nesse último aspecto, a autarquia informou que atualmente 

conta com 312 examinadores, e que cada um tem cerca de 593 pedidos para analisar. Além 

disso, digno de nota é que a lei anterior de propriedade industrial, Lei nº 5.772/71, proibia a 
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 World Intellectual Property Indicators 2020. Disponível em: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf, acesso em: 19/04/2021. 
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de Cooperação de Patentes (PCT), o requerente pode buscar simultaneamente proteção do seu invento em 

diversos outros país signatários. O documento faz referência ao primeiro despacho técnico realizado pelos 

escritórios especializados dentro de um pedido internacional. 
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concessão de patentes dos setores farmacêuticos, químicos e alimentícios
15

, o que, sendo 

possível com a novel legislação, e não sendo a mudança acompanhada por um incremento nos 

recursos no INPI, também influenciou no acúmulo de pedidos. 

A demora é tão evidente que o INPI lançou, em meados de 2018, o Programa de 

Combate ao Backlog de Exame de Patentes, cujo objetivo é decidir, até junho de 2021, 80% 

do estoque dos pedidos de patente depositados até dezembro de 2016
16

.  

Importante questão que perpassa essa demora é a proteção que o requerente 

efetivamente aufere durante o processo administrativo e depois de concedida a patente. Se 

durante a apreciação não houver garantia de proteção, algum mecanismo de compensação 

deveria ser oferecido posteriormente.  

Pode-se dizer, inclusive, que o backlog fez com que o parágrafo único do art. 40 da 

LPI deixasse de ser interpretado como norma de aplicação excepcional e passasse a ser 

considerado a regra de aplicação geral nas concessões das patentes
17

. 

Por fim, tem-se que essa demora na apreciação dos pedidos ganha muita importância 

com a existência do dito parágrafo único, objeto da ADI 5529, que, como mencionado, 

determina uma contagem diferenciada do prazo de vigência das patentes.  

Vejamos, pois, esse prazo de vigência. 

 

3. DA TEMPORARIEDADE DAS PATENTES  

3.1. Prazo de vigência  

Como mencionamos, as patentes devem ser concedidas em observância ao interesse 

social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, não estamos tratando 

de um direito absoluto e sim limitado à tais preceitos. Além disso, como nenhum interesse 

social pode ser atendido se a tecnologia permanecer eternamente sob o privilégio de seu 

titular, tem-se que a mesma deve ter prazo determinado de vigência.  

                                                           
15

 Art. 9° Não são privilegiáveis: [...] c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
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 Governo Federal. Combate ao backlog de patentes é destaque nos 50 anos do INPI. Disponível em: 
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Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 493), “realiza-se no patrimônio de todos [os] 

interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a 

explorar o objeto da patente sem oposição do titular”. Isto é, com o depósito do pedido (e a 

publicização da informação) nasce para a sociedade a expectativa de acesso livre ao invento 

industrial. 

A extinção de uma patente permite que, depois de feito o aproveitamento econômico 

devido ao inventor, a sociedade possa usufruir de mais opções de escolha no mercado, haja 

vista a entrada do invento no domínio público e consequente exploração pela indústria. Em 

outras palavras, vencido esse prazo de privilégio, a tecnologia se torna parte do patrimônio da 

humanidade, podendo ser explorada por qualquer interessado sem a necessidade de obtenção 

de qualquer licença do outrora titular da patente (ROCHA e ROCHA-FILHO, 2020, p. 289). 

A esse limite temporal de existência do privilégio chamamos de temporariedade das 

patentes que, conforme destacado pelo Min. Dias Toffoli: 

[...] permite a harmonização do instituto [patente] à função social da propriedade, 

pois, apesar de resguardar os direitos do autor do invento por um período 

determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante 

ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se 

apropriar dos benefícios proporcionados pela invenção ou modelo de utilidade, 

a partir da extinção do privilégio. (grifamos e adicionamos o conteúdo entre 

colchetes) 

Assim, e em obediência ao comando constitucional previsto no supracitado art. 5º, 

XXIX, o caput do art. 40 da LPI dispõe que as patentes possuem vigência de 20 anos para as 

invenções e de 15 para os modelos de utilidade, contados da data do depósito. No entanto, o 

parágrafo único prevê a possibilidade de uma contagem de prazo diferenciada e em hipótese 

específica. Veja-se: 

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo 

de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo 

único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 

invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da 

data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao 

exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de 

força maior. (grifamos) 

Além disso, o prazo previsto em nossa legislação segue a disposição específica do já 

citado Acordo TRIPS, que determina em seu art. 33 que “a vigência da patente não será 

inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”.  

Nesse ponto, pergunta-se: se o prazo de vigência é de 20 anos a contar do depósito, 

qual a utilidade da majoração do parágrafo único do art. 40 da LPI? 
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Bem, para explicar é preciso voltar à informação anterior de que a demora na 

apreciação dos pedidos é um fato na atuação do INPI. Justamente a hipótese específica de 

contagem diferenciada do prazo de vigência ocorre quando a autarquia leva muito tempo no 

exame do pedido.  

No citado documento em que presta informações à Corte, a autarquia também 

menciona que possui um total de 8.837 pedidos de patente aguardando a concessão há mais de 

10 anos, no caso das invenções, e 8 anos, no caso dos modelos de utilidade. Ou seja, são 

processos administrativos demasiadamente prolongados e que, quando concedidos, 

invariavelmente incidirão na previsão do parágrafo único supramencionado, ultrapassando o 

prazo de 20 ou 15 anos do caput. 

Mas será que o período de apreciação garante alguma proteção ao invento? Vejamos. 

3.2. Proteção conferida ao invento enquanto pedido e enquanto patente 

Conforme dito, a patente confere ao seu titular o direito à exploração exclusiva da 

tecnologia e, assim sendo, junto a este direito é preciso que haja a previsão de garantias para 

evitar a interferência indevida de terceiros.  

O art. 42 da LPI garante ao titular da patente o direito de impedir terceiros de produzir, 

usar, colocar à venda, vender ou importar o invento sem o seu consentimento. No entanto, 

essa norma confere tal proteção à patente e não ao pedido, o que acaba fundamentando o 

entendimento de que, enquanto não concedida a patente, o invento não teria proteção efetiva. 

Daí a necessidade do parágrafo único, que traria uma vigência mínima, com proteção frente às 

investidas da concorrência para o titular.  

Não se pode olvidar, contudo, que a LPI traz em seu art. 44 previsão de proteção da 

patente desde o seu depósito, isto é, incluindo o período de apreciação pelo INPI. O referido 

artigo assegura, desde a data de publicação do pedido até a data de concessão, o direito de o 

titular obter indenização por eventual exploração indevida da patente. O poder dissuasório 

desse artigo foi apontado pelo Min. Dias Toffoli, com espeque em parecer jurídico do ex Min. 

Eros Grau, como se comentará adiante. 

Então, para parte daqueles que atuam na propriedade industrial, se desde o depósito é 

conferido ao titular de uma patente a possibilidade de obter indenização pela exploração 

indevida, quando a autarquia demorar mais de 10 anos para conceder a patente de invenção, a 

outra contagem de prazo, conforme o referido parágrafo único, oportunizará verdadeiro 
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privilégio do titular por mais de 20 anos, ainda que nenhuma violação do pedido tenha 

ocorrido, isto é, de forma automática. 

A grande questão é que a vinculação do prazo de vigência da patente à data de 

concessão, em conjunto com a possibilidade de indenização conferida pelo art. 44, impõe, na 

verdade, uma duração do privilégio por tempo indeterminado porque o processo 

administrativo no INPI não tem um prazo definido dentro do qual deva iniciar e findar. Dessa 

forma, os prazos objetivamente impostos no caput do art. 40 seriam extrapolados e a vigência 

se tornaria carente em objetividade e previsibilidade.  

Com uma indefinição acerca do prazo conferido ao privilégio, lesões a direitos sociais 

e à ordem econômica aflorariam. Podemos citar, por exemplo, a impossibilidade de previsão 

de licitação para a compra da tecnologia pelo Estado, comprometendo o erário, e a 

impossibilidade de a concorrência se organizar para explorar produto genérico/similar
18

. 

Dessa forma, temos dois aspectos relevantes do privilégio: por um lado, ele gera 

externalidades positivas ao estimular a inovação e ao proporcionar o acesso ilimitado ao 

invento após finda a sua vigência, e por outro lado, como efeito maléfico, podemos destacar o 

fato de o titular tem a possibilidade de dominar a tecnologia, maximizando lucros e 

dificultando o acesso comum (FERNANDES, 2018, p. 149). 

Foi pensando nas consequências negativas da prorrogação do prazo de vigência das 

patentes, entendida como violadora da Constituição Federal em diversos pontos, que o 

Procurador Geral da República (PGR) propôs a ADI 5529, como veremos posteriormente. 

Contudo, cumpre-nos antes apresentar alguns pontos favoráveis ao parágrafo único. 

3.3. Argumentos favoráveis à manutenção do parágrafo único 

Tendo em vista a mora do INPI, o argumento que mais se aventa em defesa do 

dispositivo impugnado na ADI é o de que o legislador quis garantir que os titulares 

usufruíssem de seus direitos por um prazo razoável, impedindo que o atraso na apreciação do 

pedido (algo não imputável a ele) lhe trouxesse prejuízo (SANTA CRUZ, 2019, p. 337). Ter-

se-ia, então, prazo mínimo de vigência de 10 anos para invenções e 7 para modelos de 

utilidade como uma ferramenta de compensação pelo atraso  administrativo, o que traria mais 
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estabilidade, segurança jurídica ao sistema de patentes nacional, e mais oportunidade de 

investimentos.  

Esse entendimento afasta uma possível eficácia do art. 44 contra a investida da 

concorrência. Inclusive, a própria existência do dispositivo já demonstraria que violações 

antes da concessão do pedido são possíveis. 

Com relação ao TRIPS, conforme mencionado adiante, tem-se que o Acordo busca 

garantir um padrão mínimo de proteção, o que não impediria aos países signatários de 

concederem privilégios por prazos de tempo maior do que estipula o seu art. 33. Além disso, a 

eventual declaração de inconstitucionalidade da norma, considerando-se a sua natureza 

compensatória pela mora administrativa, colocaria o sistema de patentes brasileiro em 

desconformidade com o art. 62.2 do TRIPS que determina que, quando a obtenção de um 

direito da propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito, os procedimentos 

para concessão devem ocorrer em prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do 

prazo de proteção.  

Ressaltamos, também, o fato de que a concessão do privilégio temporário não enseja, 

necessariamente, em uma estagnação da concorrência e da inovação. Os agentes econômicos, 

na verdade, são incitados à inovação para que possam se equilibrar ou superar o diferencial 

competitivo proporcionado pelo invento patenteado. Conforme ensina Almir Garcia 

Fernandes (2018, p. 170), “em nenhum momento a limitação de comercialização ou 

exploração de uma determinada tecnologia impede os concorrentes de constituírem outras de 

mesma classe, com técnicas diferentes”. Estimula-se, portanto, a inovação e a concorrência. 

Importa destacar, também, opinião favorável do Diretor Regional da OMPI, José 

Graça Aranha, que, ao ser questionado por escritório brasileiro especializado, disse o 

seguinte: 

O prazo de vigência de 10 anos da concessão não tem natureza de extensão de prazo. 

A Lei 9.279 estabelece dois marcos possíveis para o início da contagem da vigência 

no Brasil: a data de depósito ou a data de concessão. Não há uma adição entre o 

prazo do caput e o do parágrafo único, que reflete a possibilidade de mora do INPI 

ao examinar um pedido de patente. Também não há possibilidade de adição de 

prazo, em dias, meses ou anos, aos dois prazos distintos fixados pela Lei 9.279 para 

vigência de patentes de invenção ou de modelo de utilidade
19

. 

                                                           
19

 ESCRITÓRIO LICKS ATTORNEYS. OMPI/ONU afirma que não há „extensão do prazo‟ de Lei de Patentes. 

Disponível em: https://www.jota.info/stf/do-supremo/ompi-onu-afirma-que-nao-ha-extensao-do-prazo-de-lei-de-

patentes-14042021, acesso em: 19/04/2021 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/ompi-onu-afirma-que-nao-ha-extensao-do-prazo-de-lei-de-patentes-14042021
https://www.jota.info/stf/do-supremo/ompi-onu-afirma-que-nao-ha-extensao-do-prazo-de-lei-de-patentes-14042021


19 
 

 
 

Outro ponto de destaque é que, conforme citado, o INPI vem empregando esforços no 

sentido de diminuir o seu backlog, o que já alcançou mudança significativa (relembre-se que o 

empo médio de apreciação era de 10,6 anos em 2016 e atualmente é de 7,9 anos). Dessa 

forma, com a contínua minoração do acúmulo, a previsão do parágrafo único do art. 40 da LPI 

retornará a ser uma norma de aplicação excepcional porque, espera-se, restará garantido o 

prazo mínimo de vigência de 10 ou 7 anos dentro dos 20 ou 15 anos contados desde o 

depósito. 

Ademais, tendo em vista que o INPI informou ao STF haver mais de 68 mil patentes 

em vigor e que metade delas (mais especificamente 31.692) é incidente no parágrafo único do 

art. 40 da LPI, a declaração de inconstitucionalidade poderá afetar significativamente o nosso 

sistema de propriedade industrial. O que muito se ouviu acerca do julgamento é que a 

confirmação do pedido de inconstitucionalidade acarretará perdas consideráveis sobre 

titulares e depositantes de patentes, como quebra de contratos, ambiente desfavorável para 

investimento e principalmente a falta da segurança jurídica, que foi uma das principais causas 

para que houvesse um ambiente favorável para a inovação na área de medicamentos no 

Brasil
20

. 

Entretanto, como mencionado, o julgamento não foi finalizado. Vejamos agora os 

principais pontos da ADI. 

 

4. DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529 

4.1. Contexto, exordial e manifestação da AGU 

Como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal não possui tradição no controle 

concentrado de constitucionalidade em matéria de patentes. Desde 1988 até o momento não 

houve o julgamento de qualquer caso que adiantasse a hermenêutica constitucional sobre a 

questão, o que torna o julgamento da presente ação objeto de muita atenção e especulação. 

A ADI 5529 teve origem em maio de 2016 quando o PGR acionou o controle 

concentrado de constitucionalidade perante o STF com o intuito de ver declarada a 

incompatibilidade do parágrafo único do art. 40 da LPI com dispositivos da Constituição 

Federal. Ela recebeu, inicialmente, a relatoria do Min. Luiz Fux, haja vista a distribuição por 
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dependência com a ADI 5061, de autoria da ABIFINA (Associação Brasileira das Indústrias 

de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades), que impugnava a constitucionalidade do 

mesmo dispositivo
21

, mas que restou não conhecida. Posteriormente, em setembro de 2020, 

por observância ao Regimento Interno da Corte, a relatoria passou a ser do Min. Dias Toffoli. 

De forma breve, a ação questiona a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 

da LPI que, ao entender do legitimado, estabelece a possibilidade de prorrogação do prazo de 

vigência de patentes na hipótese de demora administrativa na apreciação do pedido de 

concessão pelo INPI, violando diferentes preceitos da Constituição Federal. 

Apontou o PGR que o prazo diferido de vigência afrontaria as seguintes normas 

constitucionais: temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX), princípio da isonomia 

(art. 5º, caput), defesa do consumidor (art. 170, V), liberdade de concorrência (art. 170, IV), 

segurança jurídica (art. 5º, caput), responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º), 

princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, caput) e princípio da duração 

razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). Nos ateremos mais especificamente à 

temporariedade da proteção patentária. 

Ponderando que o termo “privilégio temporário” insculpido no art. 5º, XXIX da 

CFRB/88 somente poderia ser concebido como prazo certo e determinado, e que a 

combinação do art. 40, parágrafo único, com o art. 44 da LPI torna indeterminado o prazo de 

vigência da patente, por depender da duração do processo administrativo, reputar-se-ia 

violado o princípio constitucional da temporariedade das patentes. 

Melhor explicando, sendo a base de cálculo para a majoração do prazo de vigência das 

patentes a duração do processo administrativo, que não possui um limite temporal para ser 

concluído, o dispositivo objeto da ação prolonga de forma excessiva a proteção patentária 

e torna indeterminado o período de vigência do privilégio.  

Em contraponto às teses aventadas na exordial, a Advocacia Geral da União (AGU), 

em observância ao seu múnus de defender a constitucionalidade das normas federais, 

manifestou-se
22

 no sentido de que a proteção patentária não deixa de ser temporária face ao 

disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI porque ele apenas divulga uma “metodologia 

diferenciada de cômputo de vigência da proteção patentária, a fim de garantir uma duração 

                                                           
21

 Esta ação anterior restou não conhecida pelo Min. Fux em 2017 porque ele entendeu que a ABIFINA 

(Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades) não comprovou os 

requisitos processuais necessários à sua configuração como legitimada ativa.  
22

 Documento nº 43 do processo eletrônico. 



21 
 

 
 

minimamente razoável do privilégio”, haja vista a complexidade da apreciação dos pedidos. 

Além disso, a norma funcionaria como uma “justa compensação” ao depositante, garantindo-

lhe prazo razoável para o usufruto de direitos decorrentes do privilégio concedido. 

4.2. Pareceres jurídicos sobre o tema 

Haja vista a relevância do tema, a fim de trazer mais subsídios doutrinários ao presente 

trabalho, colacionamos alguns apontamentos de dois pareceres de ex-ministros do STF, um de 

Ellen Gracie Northfleet e outro de Eros Roberto Grau. Vejamos. 

Em agosto de 2020 a ex-ministra do STF Ellen Gracie Northfleet, por solicitação da 

INTERFARMA
23

 (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), admitida no processo 

na qualidade de amiga da Corte, apresentou parecer jurídico
24

 defendendo a 

constitucionalidade do dispositivo hostilizado. 

Afirma a jurista que, buscando o Acordo TRIPS garantir um padrão mínimo de 

proteção de direitos da propriedade intelectual, cada Estado-membro teria a faculdade de 

ampliar as suas disposições. A norma insculpida no art. 40, parágrafo único da LPI estaria em 

plena harmonia com o art. 33 do Acordo porque 20 anos seria um prazo mínimo de proteção, 

que tão somente não poderia ser diminuído. Portanto, a norma em análise, além de em nada 

ofender a norma internacional, na verdade assegura a não concessão de patentes vazias ou em 

tempo próximo de extinção do privilégio. 

Quanto à temporariedade, disse que “o prazo de vigência do privilégio não se torna 

indeterminado pela aplicação do parágrafo único” porque ele é “claramente determinado em 

lei, e é aferível caso a caso, em razão da maior ou menor celeridade na tramitação 

administrativa”. Ou seja, entende que o prazo de vigência das patentes é sempre certo e 

aferível ao caso concreto, sendo de 20 anos contados do depósito quando houver concessão 

em tempo hábil, mas também podendo ser contado em 10 anos a partir da concessão nos casos 

em que a análise tarde excessivamente, respeitando-se o atendimento de um prazo mínimo de 

privilégio. 

                                                           
23

 Em seu sítio eletrônico a associação se diz composta por laboratórios nacionais e internacionais de pesquisa e 

que um dos seus objetivos é induzir o desenvolvimento econômico através da criação de um ambiente seguro, 

estável e propício para os investimentos. Disponível em: http://www.interfarma.org.br/quem-somos/interfarma, 

acesso em: 22/04/2021. 
24

 Documento nº 137 do processo eletrônico – Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 

9.729/96. 

http://www.interfarma.org.br/quem-somos/interfarma
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A opinião do Diretor Regional da OMPI, acima anteriormente, vai ao encontro desse 

entendimento, isto é, de que haveria dois prazos distintos e alternativos de vigência das 

patentes. 

Também afirmou a jurista que se deve fazer uma leitura harmônica entre os arts. 40 e 

44 da LPI. Apesar de o art. 44 da LPI assegurar a exclusividade da exploração a partir do 

depósito, esta seria uma garantia mais frágil se comparada àquela do art. 42 da LPI, eis que, a 

partir da emissão da carta-patente, o titular dispõe de instrumentos mais eficazes, como, 

inclusive, interditos proibitórios que lhe possibilitem impedir terceiro de explorar o invento 

patenteado. Ou seja, somente com o deferimento da patente que o inventor gozaria de 

garantias processuais mais robustas e eficazes de proteção. 

O segundo parecer é do também ex-ministro do STF Eros Roberto Grau
25

. Ainda sob o 

curso da mencionada ADI 5061, a ABIFINA
26

 solicitou do referido jurista parecer jurídico 

sobre a norma impugnada. 

Para ele, o princípio constitucional da temporariedade das patentes se torna 

descaracterizado pelo fato de o prazo, com termo certo e determinado, tornar-se 

indeterminado por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, “ao sujeitar a extensão 

da vigência das patentes ao prazo de duração do processo de exame dos pedidos – incerto e 

indeterminado – o parágrafo único desse artigo permite que o termo de vigência das patentes 

supere os prazos estabelecidos pelo caput [...]”. Convola-se, então, o privilégio temporário em 

privilégio indeterminado. 

Sobreleva mencionar que, na visão do jurista, o art. 44 da LPI produziria efeitos 

inibitórios face àqueles que pretendem explorar uma tecnologia objeto de pedido de 

concessão de patente porque sobejaria um risco de posterior obrigação em indenizar os 

titulares das futuras patentes. Ou seja, essa ameaça faria com que os agentes de mercado se 

abstivessem de tal exploração econômica, mostrando-se o referido artigo como uma garantia 

muito mais contundente do que apontado anteriormente. 

                                                           
25

 O parecer pode ser encontrado em: GRAU, Eros Roberto. Parecer Prof. Eros Roberto Grau. As 

inconstitucionalidades da extensão de prazo de vigência das patentes: Homenagem ao prof. Dr. Denis 

Borges Barbosa. Organizador: Dr. Gustavo Svensson. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 49 – 60. 
26

 A associação afirma, em seu sítio eletrônico que visa promover o desenvolvimento industrial brasileiro na área 

da química fina, da biotecnologia e de suas especialidades. Como visão, aponta quer ser uma entidade que 

conduza à valorização da fabricação local e à inovação tecnológica centrada na empresa produtiva estabelecida 

no país. Disponível em: http://www.abifina.org.br/missao.php, acesso em: 22/04/2021. Percebe-se sutil diferença 

na atuação desta associação e da anterior, INTERFARMA. 

http://www.abifina.org.br/missao.php
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4.3. O pedido de antecipação de tutela e o dispositivo da decisão 

No dia 24 de fevereiro de 2021, o PGR requereu nos autos da ADI 5529 a concessão 

de tutela provisória de urgência
27

 sob o seguinte fundamento: 

Embora não tenha sido formulado, na petição inicial, pedido de medida cautelar, 

entende este Procurador-Geral da República que a atual conjuntura sanitária, 

decorrente da epidemia de Covid-19, constitui fato superveniente que reclama e 

justifica a imediata concessão da tutela provisória de urgência para o fim de serem 

suspensos os efeitos da norma impugnada [...]. 

A probabilidade do direito estaria suficientemente demonstrada pelos argumentos 

iniciais, enquanto o perigo na demora teria esteio na pandemia de Covid-19, uma vez que 

consideráveis quantias de dinheiro são gastas pelo Estado para a aquisição de medicamentos 

cujas patentes continuam vigentes tão somente por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. 

Assim, em razão dos danos irreparáveis aos cofres públicos e à saúde da população brasileira, 

pugnou pela imediata suspensão dos efeitos do dispositivo legal objeto da ação. 

O relator deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para a imediata suspensão 

dos efeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI, mas somente no que se refere aos pedidos de 

patentes relacionadas à produtos e processos farmacêuticos e à equipamentos e/ou materiais 

de uso em saúde, com efeitos ex nunc por se tratar de decisão liminar (art. 11 § 1º, da Lei nº 

9.868/1999)
28

. Tal decisão ainda carece de confirmação pelo Plenário do STF. 

Houve proposta de modulação
29

 de efeitos porque o dispositivo hostilizado já possui 

vigência em nosso ordenamento há 25 anos, com plena produção de efeitos. Logo, por razões 

de “segurança jurídica e excepcional interesse social” ele propôs que a sua decisão somente 

surtisse efeitos a partir da publicação em diante, não atingindo as patentes já deferidas e ainda 

em vigor em virtude da extensão proporcionada pelo preceito questionado. 

4.4. Da fundamentação da decisão 

O Min. Dias Toffoli, foi bastante claro ao versar sobre o princípio da temporariedade 

das patentes, aduzindo que o privilégio, “embora relevante para remunerar e incentivar a 

                                                           
27

 Documento nº 169 do processo eletrônico. 
28

 Digno de nota é que a decisão que foi proferida no dia 07/04/2021 contou com erro material em seu 

dispositivo porque suspendia a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes, isto é, aos depósitos 

concedidos sob a vigência da norma impugnada. No dia seguinte, 08/04/2021, houve correção no sentido de que 

a decisão deveria se aplicar somente aos pedidos de patente ainda pendentes de decisão. 
29

 Conforme art. 27 da Lei 8.968/99: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria 

de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 

partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
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inovação, deve ser necessariamente temporário, tendo em vista a sua aptidão para barrar a 

concorrência, para impor uma única política de preços e para reduzir consideravelmente a 

capacidade de escolha dos consumidores”. 

 Para ele a proteção patentária não inicia com a decisão final de concessão ou não, mas 

antes, desde o depósito, por força do art. 44 da LPI. Em suas palavras: “uma vez concedida a 

patente, a proteção por ela conferida retroage a momento inicial do processo, o que funciona 

como uma contenção aos concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto 

protegido durante a tramitação do pedido”. Vislumbra, assim, que o art. 44 produziria um 

efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes. 

O professor Gesner Oliveira (2021, p. 274-275), também entende que a concessão da 

patente faz nascer uma proteção ex tunc ao titular, que retroage à data da publicação do 

pedido e constitui meio menos gravoso de se efetivar a amortização dos investimentos em 

comparação àquele do parágrafo único do art. 40 da LPI. Ele também firma que o art. 44 

“compensa os agentes inovadores ex post, gerando um nível eficiente de P&D ex ante”, e por 

fazer isso sem alterar a duração ótima de 20 anos, é superior à previsão do parágrafo único do 

art. 40 no estímulo à inovação (2021, p. 275).  

No mesmo sentido ressalta a professora Karin Grau-Kuntz (2021, p. 181): 

Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos 

(retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a 

patente. Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que 

influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou 

não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir 

retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da 

patente [...]. 

Ponto interessante levantado por Gesner Oliveira (2021, p. 275) é que o próprio 

interesse da concorrência atribuiria valor ao invento, de modo que os pedidos de baixa 

qualidade, com pouca expectativa de concessão da patente, não gerariam bloqueio da entrada 

de concorrentes. Lado outro, o art. 44 protege os melhores pedidos, criando um desincentivo 

para o depósito de patentes de baixa qualidade.  

Outro ponto da decisão pertinente à temporariedade das patentes concerne ao fato de 

que o Min. Dias Toffoli também entendeu que o prazo de vigência das patentes no Brasil é 

incerto, ao menos até que a patente seja concedida, o que pode variar consideravelmente. 

Assim, o prazo estaria sempre condicionado a uma variável absolutamente aleatória, 

relativa ao tempo de apreciação pelo INPI.  



25 
 

 
 

Como bem apontado, a extensão do prazo de vigência de patentes encontra previsão 

em outras jurisdições, como nos EUA e na União Europeia, mas em nenhuma hipótese ela é 

conferida de forma automática como no Brasil, mas sim baseada em “parâmetros claros e por 

prazos definidos, elementos que trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior 

segurança e previsibilidade”. Assim, referenciando o relatório do Grupo de Estudo Direito e 

Pobreza da Universidade de São Paulo
30

, asseverou que a nossa extensão de prazo, que 

independe de comprovação de culpa exclusiva do INPI, desestimula o requerente a manter um 

comportamento diligente e com foco na rápida concessão do pedido. 

Dessa maneira, partindo da ideia de que o backlog do INPI é resultado de uma 

confluência de fatores, asseverou o Min. Dias Toffoli que a prorrogação do prazo de vigência 

das patentes, além de não o reduzir, na verdade incentivaria o descumprimento do prazo 

previsto no caput do art. 40 da LPI porque amenizaria as consequências da mora 

administrativa e prolongaria o período do privilégio usufruído pelo depositante, em prejuízo 

dos demais atores do mercado e da Administração Pública.  

Com relação aos apontamentos do pedido de tutela de urgência, o relator apontou o 

grande impacto que a extensão dos prazos de vigência das patentes causa ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) que, devido às suas características de gratuidade e universalidade, demanda 

recursos públicos que sejam com elas compatíveis, mas que esbarram em problemas 

financeiros e orçamentários.  

Assim, citando estudo realizado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro
31

, ele salientou que o atraso no exame dos pedidos de patentes significa um 

encargo adicional aos cofres públicos, além de limitar a adoção de estratégias para reduzir o 

preço por meio da aquisição de medicamentos genéricos, por exemplo. Disse que “quanto 

maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente, mais será onerado o poder 

público, considerando a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para 

execução de políticas públicas em saúde”.  

Importa destacar que o entendimento do relator sobre o parcial cabimento da tutela de 

urgência baseada no estado de pandemia não se encerra à existência de algum medicamento 
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 Documento nº 155 do processo eletrônico. 
31

 Documento nº 124 do processo eletrônico. 
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com possível uso para casos de Covid-19 usufruir de vigência patentária estendida
32

. Na 

verdade, a pandemia gera uma necessidade de gastos racionais devido à elevada demanda 

por insumos em toda a cadeia de atendimento no SUS (respiradores, equipamentos de 

proteção individual, fármacos, etc). Seria, portanto, irracional onerar demasiadamente o erário 

para a aquisição de insumos que somente por força do parágrafo único do art. 40 da LPI ainda 

se encontram em privilégio.  

4.5. Os possíveis desfechos da ADI 5529 

Conforme pontuado, a ausência de outras decisões sobre a matéria de patentes no STF 

impossibilita qualquer conjectura sobre como votará cada ministro e, portanto, em qual 

sentido será formada a maioria da Corte, se pela constitucionalidade ou se pela 

inconstitucionalidade do objeto da ADI. 

Apesar disso, alguns cenários podem ser traçados. O colegiado pode (i) declarar a 

constitucionalidade da norma, não afetando nenhuma patente ou pedido de patente; (ii) 

declarar a inconstitucionalidade dela sem modulação de efeitos, afetando as patentes cujo 

prazo de vigência esteja suportado pelo parágrafo único do art. 40 da LPI e os pedidos de 

patentes ainda em tramitação e que incidiriam no referido dispositivo; e (iii) declaração de 

inconstitucionalidade com modulação de efeitos, não atingindo as patentes em curso e 

incidentes no dispositivo hostilizado e nem os pedidos que tenham sido depositados ainda sob 

a vigência da norma impugnada. 

Apesar disso, cabe ressaltar que a modulação de efeitos requer a opinião de 8 dos 11 

ministros em um mesmo sentido, o que parece ser mais exequível em causas de menor 

controvérsia. Aguardemos, contudo, o julgamento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou apresentar a função e a importância do sistema de patentes 

e, principalmente, a observância do princípio da temporariedade para a garantia de um 

equilíbrio entre os dois interesses que perpassam a concessão patenteado referido direito de 

propriedade industrial. 

                                                           
32

 Na oportunidade de prestar informações, o INPI salientou que dos 90 pedidos de patente contendo indicação 

para possível uso no enfrentamento à Covid-19, somente 4 possuem previsão de majoração da vigência e apenas 

1 medicamento possui indicação oficial para tratamento da Covid-19, o Remdesivir. 
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Digamos que um pedido demore 12 anos para ser apreciado pelo INPI e seja deferida a 

patente. Atualmente o titular terá um total de 22 anos de privilégio contados desde o depósito. 

Agora imaginemos que durante o processo administrativo um concorrente, após sopesar 

perdas e ganhos, resolva fabricar e comercializar o produto objeto do pedido. Ao final, o 

titular gozará tanto da indenização derivada da proteção retroativa quanto do prazo estendido 

por mais 5 anos, o que parece uma superproteção incompatível com o subjacente interesse 

público das patentes.  

Entendemos, em princípio, não haver necessidade de que os titulares de cartas-

patentes gozem de uma dupla garantia, isto é, aquela prevista no art. 44 e a do parágrafo único 

do art. 40 da LPI. Se é, de fato, efetiva a proteção por desestímulo à entrada da concorrência, 

não se mostra exequível que, além dela, ainda haja mais tempo de privilégio pela demora 

administrativa. Pode-se dizer, na verdade, a existência de um resultado supracompensatório 

com a mora do INPI. 

No entanto, também reconhecemos que um prazo demasiado curto de aproveitamento 

pelo titular não lhe conferirá a recompensa e o retorno adequados a incentivar mais pesquisa e 

desenvolvimento em prol da inovação. 

É preciso, portanto, que seja garantida maior eficiência da tramitação administrativa 

do depósito do pedido de patente. Um cuidado maior para com as necessidades do INPI 

parece ser uma boa alternativa, eis que a autarquia ainda não consegue responder com a 

eficiência que se espera as demandas que dela se requer. Com maiores investimentos de 

pessoal e de tecnologia, menos tempo se levará para a análise dos pedidos e as concessões 

serão expedidas de forma mais célere. Nesse cenário, não há se falar em extensão ou prazo 

mínimo de vigência. 
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