
Licença compulsória
As ações da ABPI



A licença compulsória prevista em Lei 
A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual tem se manifestado junto aos 
formadores de opinião pela defesa do sistema de patentes e apoiado, em situação 
emergencial de pandemia, o uso dos dispositivos legais para facilitar o acesso da 
população à saúde. Às propostas de suspensão temporária de patentes - inclusas em 
Projetos de Lei que tramitam na Câmara e no Senado - a entidade vem contrapondo 
com o dispositivo legal da licença compulsória, contemplado em pelo menos dois 
artigos (Art. 68 e 71) da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). 

Seja promovendo e participando de debates ou marcando posição junto às diferentes 
mídias, a ABPI tem reafirmado que o País já dispõe de arcabouço jurídico adequado 
para fazer uso de uma eventual suspensão temporária de patentes. Da mesma forma, 
tem alertado que a mudança de regras, além de afastar o Brasil do direito internacional, 
provocaria notória insegurança jurídica para os investidores em inovação.



São várias as ações tomadas pela 
ABPI sobre o tema

● Participação em eventos/palestras/debates
● Matérias, artigos e entrevistas publicados em veículos de imprensa
● Ações em redes sociais da ABPI
● Artigos publicados na revista da ABPI



Participação da ABPI em 
matérias, artigos e entrevistas



Migalhas - nota - edição 5.068

Nota no portal Migalhas - edição 4.858
25/03/2021

Leia na íntegra https://bit.ly/3a4TEKI



JR News - Record News 
“Tirar as patentes pode acelerar a vacinação da Covid-19?” 

Matéria veiculada no dia, com 
entrevista com Gabriel Leonardos, 
vice-presidente da ABPI
 11/03/2021

Veja na íntegra https://bit.ly/3s9CMss 

https://bit.ly/3s9CMss


Entrevista no Portal UOL

Entrevista com Gabriel Leonardos, 
vice-presidente da ABPI.
05/02/2021

Leia na íntegra https://bit.ly/3d90tww 

https://bit.ly/3d90tww


Entrevista Rádio França - RFI

Entrevista com Gabriel Leonardos, 
vice-presidente da ABPI.
05/02/2021

Ouça na íntegra https://bit.ly/3dfXOBz 

https://bit.ly/3dfXOBz


Artigo - Jornal de Brasília 

Artigo assinado por Gabriel Leonardos, 
vice-presidente da ABPI 
19/08/2020

Leia na íntegra https://bit.ly/3tcdBH5 

https://bit.ly/3tcdBH5


Artigo - Monitor Mercantil 

Artigo assinado por Gabriel Leonardos, 
vice-presidente da ABPI 
10/08/2020

Leia na íntegra https://bit.ly/32anV6g 

https://bit.ly/32anV6g


G1 / Globo.com
Países que priorizaram economia e não pauta social vivem momento 
grave na pandemia, diz Fux

Matéria sobre participação do 
presidente em exercício do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em 
debate promovido pela ABPI e  
Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
27/05/2020

Leia na íntegra https://glo.bo/3tcc0kr 

https://glo.bo/3tcc0kr


Migalhas - nota - edição 4.858

Nota no portal Migalhas - edição 4.858
25/05/2020

Leia na íntegra https://bit.ly/3tgnPWW 

https://bit.ly/3tgnPWW


Participação e realização 
de eventos 



WEBINAR - A Covid-19 e o futuro das cortes do direito

Evento realizado pela ABPI e  Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com participação de Luiz 
Fux, presidente em exercício do Supremo 
Tribunal Federal (STF); Luis Felipe Salomão, 
ministro do Superior Tribunal de Justiça e 
Benedito Gonçalves, ministro do  Superior 
Tribunal de Justiça 
27/05/2020 

Veja na íntegra https://bit.ly/2OIrGNp 

https://bit.ly/2OIrGNp


Encontro promovido pela ACFB

ACFB/ANF – SUMMIT PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E SOCIEDADE: PL 1.462/2020 & 
Parágrafo Único Art 40 LPI
Encontro promovido pela Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia 
Nacional de Farmácia. Participação de Gabriel 
Leonardos, vice-presidente da ABPI.
21/05/2020  

Veja na íntegra https://bit.ly/2PZxhPZ 

https://bit.ly/2PZxhPZ


Encontro promovido pela IAP 

Série de debates sobre os reflexos legais da 
pandemia causada pela COVID-19, promovido 
pelo Instituto de Advogados do Paraná, com 
participação de Maria Inez A. de Abreu e 
Gabriel Leonardos, vice-presidente da ABPI. 
28/04/2020  

Veja na íntegra 
https://www.youtube.com/watch?v=zGiIRy1kIuE 

https://www.youtube.com/watch?v=zGiIRy1kIuE


Redes sociais



Post publicado no perfil 
da ABPI no LinkedIn
07/04/2021 

Veja na íntegra
https://www.linkedin.com/company/1392327/admin/ 

https://www.linkedin.com/company/1392327/admin/


Post publicado no 
perfil da ABPI no 
Instagram
07/04/2021

Veja na íntegra
https://www.instagram.com/sigaabpi/ 



Revista da ABPI



Artigo publicado 
na revista da ABPI 
Edição 165
Março e abril de 2020
https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/
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