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A comunicação da ABPI em defesa das patentes

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual tem marcado presença e tornou-se 
referência junto aos formadores de opinião no debate sobre o Parágrafo Único do art.40 da Lei de 
Propriedade Industrial (LPI 9.279/96), que prevê a extensão de uma patente por um prazo de até dez 
anos para compensar os atrasos na concessão deste direito pelo INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial). No próximo dia 14, por meio da ADI 5.529, o Supremo Tribunal Federal estará 
julgando a validade deste dispositivo, no qual a ABPI atua como amicus curiae.

Por meio de 20 inserções junto a órgãos da mídia nacional, como O Globo, Valor e Estado de S.Paulo, 
entre artigos e entrevistas, a ABPI vem ressaltando a constitucionalidade do Parágrafo Único do 
Art.40. O tema também é recorrente nas mídias da entidade, seja através de posts em redes sociais e 
matérias com especialistas em sua newsletter mensal.

A ABPI tem passado a mensagem junto aos meios de comunicação, que a garantia de um prazo 
mínimo de proteção é o resultado constitucionalmente correto para fomentar o interesse na pesquisa, 
e, ao mesmo tempo, recompensar o esforço e o investimento do inventor, mantendo o ciclo virtuoso 
do incentivo à invenção para o progresso de toda a sociedade. Limitar indevidamente os direitos de 
Propriedade Industrial significa promover o retrocesso, o desestímulo ao empreendedorismo e o 
desencorajamento aos investimentos internos e externos no país.



São várias as ações tomadas pela 
ABPI sobre o tema

● Eventos/palestras
● Matérias na Newsletter da ABPI
● Artigos e entrevistas publicados em veículos de 

imprensa
● Ações em redes sociais da ABPI



Atuação da ABPI como amicus curae



Eventos / palestras

O assunto foi um dos temas discutidos 
do 40º Congresso Internacional da 
ABPI realizado em Outubro de 2020



ABPI participou do 
1º encontro do ciclo de palestras 
sobre a Lei de Propriedade Industrial: 
Impactos Concorrenciais
Realizado pelo IBPI – Instituto Brasileiro 
de Propriedade Intelectual - Julho de 2020

Veja no Link
https://www.youtube.com/watch?v=p7Sf_mBbrbA



Newsletter ABPI - Março 2021
Veja no Link: https://abpi.org.br/newsletter-edicao-23-marco-2021/

https://abpi.org.br/newsletter-edicao-23-marco-2021/


Newsletter ABPI - Fevereiro 2021
Veja no link: https://abpi.org.br/newsletter-edicao-22-fevereiro-2021/

https://abpi.org.br/newsletter-edicao-22-fevereiro-2021/


Ações na mídia - Manifesto
Veja no link: https://bit.ly/3d0chkI

O jornal Valor Econômico do 
dia 07/10/2020 veiculou um 
manifesto de página inteira 
que mostrava o posicionamento 
da ABPI sobre o tema. 

Link: 

Link:

https://bit.ly/3d0chkI


Matéria publicada no 
Valor Econômico
09/04/21



Matéria publicada no 
portal Terra 
08/04/21
Veja no link
https://bit.ly/2PQhhQ3 



Artigo publicado no jornal O Globo em 07/04/21
Veja no link: https://bit.ly/2QcxFKs

“

https://bit.ly/2QcxFKs


Reportagens publicadas no Valor Econômico 

06/04
Veja no link: 

https://glo.bo/3dLSG78

05/04
Veja no link: 

https://glo.bo/3cY9DMq

https://glo.bo/3dLSG78
https://glo.bo/3cY9DMq


Reportagem no programa SBT Brasil (06/04/21)
Veja no link: https://bit.ly/2Owtbhp

https://bit.ly/2Owtbhp


Reportagem publicada no Valor Econômico  
06/04/21



Artigo publicado no JOTA em 26/03/21
Veja no link: https://bit.ly/2OxYKHH

https://bit.ly/2OxYKHH


Artigo publicado no Migalhas em 16/03/21
Veja no link: https://bit.ly/3muBKpL

 

https://bit.ly/3muBKpL


Matéria no Estado de S.Paulo em 09/03/21
Veja no Link: https://bit.ly/3fVcibK

https://bit.ly/3fVcibK


Matéria publicada no Estadão foi repercutida 
em diversos veículos



Artigo publicado no Estadão em 01/11/2020
Veja no Link: https://bit.ly/3dL5FWK

https://bit.ly/3dL5FWK


Artigo publicado no portal Migalhas
09/10/20

Veja no link https://bit.ly/3fTxlv6

https://bit.ly/3fTxlv6


Artigo publicado no Jornal de Brasília em 19/08/2020
Veja no link: https://bit.ly/39XpFUP

https://bit.ly/39XpFUP


Redes sociais



Redes sociais



Redes sociais



Redes sociais



Redes sociais
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