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No ano de 2008, foi editado um

ranking sobre os 22 grandes países

no tocante ao respeito dos direitos

da Propriedade Intelectual (PI).

Para o Brasil, no entanto, o

resultado foi desanimador: entre os

países analisados, o país ficou em

20° (quinta e última categoria dos

países que respeitam a Propriedade

Intelectual), juntamente com os

demais integrantes do Brics

(Rússia, China e índia).1

O resultado não ocorreu por acaso.

Desde a edição da Lei de

Propriedade Industrial (LPI) no

Brasil, em 1996, muitos dos direitos

da Propriedade Intelectual, em

especial os direitos de controle

aduaneiro pelos titulares de patentes,

não são operacionalizados pelo

governo brasileiro.

Diante desse quadro, empresas

titulares de registros de patentes

que pretendem exercer o seu

direito de exclusividade no território

nacional não vêm obtendo êxito

quanto à proteção prevista nos

artigos 42 e 184 da Lei de

Propriedade Industrial (Lei n°

9.279/96), ou seja: (1) a

possibilidade de, quando da

fiscalização aduaneira, exigirem o

pagamento dos direitos comerciais

(royalties) pelo importador de

produto objeto de patente, ou de o

explorador permitir a importação

desses produtos mediante o

pagamento de tais direitos; e, (2) a

possibilidade de o titular da patente

(ou licenciado no país detentor de

patente estrangeira) impedira

importação do produto patenteado.
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Em regra, a operacionalização
desses direitos ainda não ocorreu
em virtude de não existir um
consenso acerca de qual seria o
órgão governamental competente
para contemplar essa proteção:
a Receita Federal do Brasil
(RFB), subordinada ao Ministério
da Fazenda, ou o Departamento
de Operações de Comércio
Exterior (Decex), órgão
pertencente ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC). A RFB
defende que a atribuição do art.
184 é de competência do Decex,
uma vez que esse órgão teria
o dever de conceder o
licenciamento de importação
para produtos importados,
devendo, desse modo, impedir
que produtos objeto de patente
tenham a sua importação ou
comercialização obstaculizada
pelo requerimento do titular da
patente. Por outro lado, a própria
RFB já possui competência
fiscalizatória dos direitos da
Propriedade Intelectual no que
tange ao combate à pirataria e
ao controle aduaneiro de produtos
falsificados, conforme prescreve
o artigo 198 da LPI, de maneira
que seria coerente a ampliação
desse espectro de proteção dos
direitos da PI à RFB, a exemplo
do modelo de proteção realizado
na Comunidade Européia.

Como bem ilustram os dados
consolidados de pedidos de
patentes depositados no Instituto
Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) a partir de 1997
até 2005,2 são inúmeros os
produtos objeto de patentes de
invenção, de modo que a
assunção dessa competência
certamente demandará
capacitação profissional e corpo
efetivo de funcionários para o
desempenho de tal tarefa.

Esses dados demonstram que,
anualmente, são depositados no
INPI cerca de 20.000 pedidos de
depósito de patentes, o que
indica a grande quantidade de
trabalho de fiscalização que
deverá ser empreendido. Daí a
urgente necessidade de se
analisar qual órgão governamental
deve exercer essa atividade,
observando-se os aspectos
técnicos que envolvem a questão.

Com base nessas razões, o
presente artigo visa a analisar
alguns aspectos da viabilidade de
o controle aduaneiro da
Propriedade Intelectual -
especialmente o controle de
produtos objetos de patentes -
ser atribuído à alçada do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior ou,
ainda, a outros órgãos, tais como
a Receita Federal do Brasil, o

Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual, ou agências
reguladoras (ex. Anvisa etc.).
Para essa tarefa, serão
analisadas algumas
características dessas entidades,
tais como quadro de pessoal,
capacitação técnica e
disposições legais sobre o
referido controle. Além disso,
serão também abordadas as
experiências da Comunidade
Européia (CE) e dos EUA sobre o
controle aduaneiro de produtos
patenteados. Na última seção,
serão apresentadas as
considerações finais sobre o
assunto.

A INSERÇÃO DA
QUESTÃO DA PROTEÇÃO
DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL
NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL

Para melhor compreender o
surgimento desse impasse
operacional no Brasil, é preciso
recordar sucintamente o
desenrolar das relações
econômicas internacionais ao
longo da história. Algumas
décadas atrás, os EUA e vários
outros países desenvolvidos
tornaram-se sensíveis a questões
de alta tecnologia, acreditando
que a ascensão industrial do
Japão (e da grande parte dos
novos países industrializados)
deu-se à custa de políticas e



O fato de o Brasil
ter firmado acordos
internacionais que
garantem aos titulares
de patentes a
operacionalização de
seus direitos no território
nacional significa que
esses direitos privados
devem ser protegidos
por algum órgão
governamental

práticas "inadequadas", o que

permitiu uma difusão muito rápida

da tecnologia entre os países.

Consequentemente, os EUA e

outros países perderam mercado

para concorrentes que não

detinham alto grau tecnológico,

razão pela qual viram na proteção

da PI a salvaguarda de sua posição

competitiva e um estímulo à inovação.

Basicamente, pela barganha da

entrada do Acordo de Agricultura

na OMC, os países de tecnologia

de ponta pressionaram na Rodada

Uruguai pela inclusão de um acordo

que estabelecesse parâmetros

mínimos de proteção da PI no

comércio internacional, vinculando

em um compromisso único (single

undertaking) todos os membros

signatários. O fortalecimento da

proteção de direitos soou estranho

ao discurso de liberalização

comercial empreendido pelo GATT/

1947, pois, via de regra, em vez de

os Estados assumirem uma conduta

omissiva no âmbito multilateral, as

regras de PI demandavam uma

conduta positiva, no sentido de

obrigar o Estado a enrijecer a sua

legislação, controle e fiscalização

de direitos de exclusividade de

produtos patenteados.

Nessa medida, a inclusão do

Acordo TRIPs teve como pano de

fundo o argumento de que a

proteção da PI incentivava a

inovação por parte das empresas

nacionais e de corporações

multinacionais e constituía uma

barreira defensiva contra a imitação

estrangeira de tecnologias

desenvolvidas nacionalmente.3

Sendo o Brasil membro signatário

original do Acordo OMC de 1994,

essas regras foram internalizadas

pelo país por meio do Decreto

1.355/94. A partir daí, tem-se

demandado uma postura ativa do

Estado quanto à regulamentação

de mecanismos de fiscalização e à

sua operacionalização na prática.

A proteção da PI no Brasil

No âmbito nacional, muito antes de

os resultados da Rodada Uruguai

terem sido internalizados pelo Brasil,

o país já manifestava interesse na

proteção da PI, pois, já em 1945,

havia um Código de propriedade

Industrial,4 e, desde 1970, existe

uma entidade especializada para o

tema, o INPI.5

Essa autarquia federal, vinculada

ao MDIC, é a grande responsável

pelos registros dos direitos de PI.

No entanto, foi apenas com a

edição da Lei n° 9.279/96 (Lei de

Propriedade Industrial) que a

proteção desses direitos ganhou

efetivo reforço, esmiuçando muitos

dos ditames de proteção da PI

internalizados pelo Decreto 1.35S/94.6

Apesar de as novas regras da LPI

estabelecerem diversos direitos,

ficou em aberto a determinação

sobre a entidade competente para

operacionalizar os direitos constantes

nos artigos 42 e 184 da referida lei,

razão que motiva a pesquisa de

viabilidade demonstrada a seguir.

3 Almeida, Paulo Roberto. Propriedade intelectual: os novos desafios para a América Latina. Estudos
avançados, Vol. 5, N°12, São Paulo Mai/Ago, 1991. Disponível era: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0103-40141991000200012&script=scLarttext>. Acesso em 28 de jan. dev 2008.
4 Brasil. Decreto-Lei n ° 7.903 de 27 de Agosto 1945.
5 A Lei N° 5.648, dej 1 de Dezembro de 1970 criou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
6 Essa norma intemalizou os resultados da Rodada Uruguai, trazendo para todos os membros da OMC as
disposições acerca do acordo sobre "Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio" (TRIPs).



O comércio exterior é atividade

complexa, composta de entidades

intervenientes e órgãos anuentes.

No controle aduaneiro de produtos

patenteados, não é diferente,

porquanto os diversos órgãos

governamentais detêm, em alguma

medida, participação no controle

fronteiriço de mercadorias. Por

essa razão, primeiramente serão

relatados alguns aspectos relativos

ao MDIC, destacando-se problemas

que põem em xeque a sua

possibilidade de assumir a tarefa.

Em seguida, será explicitada a

viabilidade de participação do INPI e

da Anvisa, e, ao final, trabalhada a

competência da RFB para essa

fiscalização.

do

Para se analisar a viabilidade de

o MDIC assumir essa função é
necessário identificar algumas

variáveis determinantes para a

possibilidade de um controle

aduaneiro de patentes, tais como:
atribuições legais de cada ministério;

número de servidores; e

capacitação do quadro de pessoal
para o desempenho dessa tarefa.

Além disso, cabe ainda pesquisar

essas variáveis no âmbito do INPI,

entidade vinculada ao MDIC e

especializada no tema de PI.

Numa breve análise da Lei 10.683,

de 28 de maio de 2003 (bem como

das regras anteriores), que

estabeleceu a estrutura ministerial

do atual governo, percebe-se que,

além das tradicionais atribuições de

"realização de política de comércio

exterior" e "aplicação de mecanismos

de defesa comercial", a propriedade

intelectual e a transferência de

tecnologia estão entre as

competências do MDIC.

Por sua vez, a mesma lei atribui ao

Ministério da Fazenda a competência

para "fiscalização e controle do

comércio exterior", reiterando as

diretrizes do art. 237 da Constituição

Federal de 1988 (CF/88).

Assim, ainda que o MDIC e o

Ministério da Fazenda exerçam,

em diferentes medidas, uma

fiscalização aduaneira, não há

previsão específica sobre a

fiscalização aduaneira dos direitos de

patentes e PI como um todo para

nenhum dos ministérios. Na verdade,

até a edição da LPI, em 1996,

sequer havia alguma disposição

sobre o controle aduaneiro de

produtos com direitos de PI.

Nesse passo, para suprir a

omissão normativa e regulamentar a

execução dos comandos dos

artigos 42 e 184 da LPI, os órgãos

de Comércio Exterior devem, em

atitude coordenada e dentro de suas

possibilidades, acordara melhor

7 Essas regras que determinam a necessidade de a legislação interna dos países operacionalizarem os
direitos contemplados no acordo se encontram na 3a parte do TRIPs (Enforcement of Intelectual
Property Rlghts).
8 Folha Online, Comércio exterior sofre com falta de pessoal na Secex. Notícia de 16 de jan. de 2008.
"O comércio exterior brasileiro está ameaçado pela falta de pessoal. A Secretaria de Comércio Exterior
aguarda desde o início do governo Lula a abertura de concurso para novos analistas. O começo da TV
digital no Brasil piorou a situação. A Secex possui atualmente 220 funcionários e o ideal seria o dobro
disso em novos servidores para cuidar de licenças de importação, operações de 'drawback' (quando se
importa o insumo para depois exportar o produto com valor agregado), investigação comercial e outros
procedimentos burocráticos previstos na legislação em vigor e tratados internacionais assinados pelo
Brasil".
9 Edital ESAF n° 56, de 24 de junho de 2002, p. 12 e editais anteriores para carreira de Analista de
Comércio Exterior (ACE).

maneira de se levar a cabo a

fiscalização desses direitos.

Esse dever de atuar positivamente

se justifica pelo fato de o Brasil ter

firmado acordos internacionais que

garantem aos titulares de patentes

a operacionalização de seus

direitos no território nacional,

devendo o país, de alguma forma,

garantir esse "monopólio". Em

outras palavras, o que era interesse

exclusivamente privado e rechaçado

pela lei de mercado passou a ser

interesse público quando o Estado

brasileiro resolveu legislar sobre o

tema. Nessa medida, a proteção

desses direitos privados representa,

sim, em última análise, interesses

comerciais que devem ser protegidos

por algum órgão governamental.7

Contudo, o governo não tem

destinado verbas para realizar a

necessária adequação estrutural

que o compromisso firmado demanda.

Pode-se citar, por exemplo, o

deficitário número de servidores

(atualmente, 220 analistas de

comércio exterior - ACE) que

integram os quadros do MDIC,

quantidade insuficiente para sequer

fazer f rente às atividades ordinárias

do ministério.8 Ademais, esses

servidores não são designados para

lidar com direitos da PI, razão pela

qual o grau de exigência desse

assunto nos concursos de

admissão de ACEs é extremamente

reduzido, limitando-se à

compreensão do acordo TRIPs.9

Por outro lado, caso fosse

possível suprir essa demanda

por funcionários, acredita-se na

possibilidade de um controle

aduaneiro de produtos

patenteados quando do exame

de Licença de Importação (LI)

pelo Decex.



Embora o MDIC e o

Ministério da Fazenda

exerçam, em diferentes

medidas, uma fiscalização

aduaneira, não há

previsão específica sobre

a fiscalização dos direitos

de patentes e de

Propriedade Industrial

como um todo para

nenhum dos ministérios

A viabilidade dessa atribuição se

justifica em razão de que, realmente,

o Decex é o órgão competente

para deferir Licenças de Importação

que, em tese, afetariam o comércio

interno e, no caso, são os produtos

objeto de patentes. Para essa

hipótese, o Decex necessitaria

empreender um controle compartilhado

com outros órgãos, como a Anvisa

e o INPI (na condição de anuentes),

requisitando a esses órgãos, se

necessário, as devidas informações

para o deferimento da LI.

Então, analisar-se-á em seguida a

viabilidade de o INPI participar

dessa tarefa.

A interferência do INPI

O art. 1° da Lei 5648/70 cria o

Instituto Nacional da Propriedade

Intelectual (INPI), vinculando essa

autarquia, à época, ao Ministério da

Indústria e Comércio (MIC),

predecessordo MDIC.

No âmbito legal, as atribuições

dessa entidade estão mais

próximas do propósito de

fiscalização da PI, na medida em

que lhe compete "executar, no

âmbito nacional, as normas que

regulam a propriedade industrial,

tendo em vista a sua função social,

econômica, jurídica e técnica, bem

como pronunciar-se quanto à

conveniência de assinatura,

ratificação e denúncia de

convenções, tratados, convênios e

acordos sobre propriedade

industrial".10 Nesse sentido, para

atribuir ao INPI a competência de

fiscalização da PI, intervindo no

licenciamento de importação de

produtos com registros de

patentes, o comando legal fornece

atribuições mais específicas ao

determinar que o INPI deve

"executar, no âmbito nacional,

normas que regulam a propriedade

industrial".

Em outras palavras, existindo

normas que permitam aos titulares

de PI fazer valer os seus direitos de

exclusividade na aduana, o INPI

pode, sim, ter grande participação

nessa tarefa, intervindo, e.g., na

condição de anuente.

O INPI possui ainda a faculdade de

intervir de qualquer outra forma

administrativa, como, e.g., atuando

como instância julgadora, já que

possui instância recursal

constituída11 e poderia, nessa

condição, analisar eventuais

impugnações relativas aos produtos

que atravessarem a aduana

brasileira sob a suspeita de

violação dos direitos de PI.

A atuação da Anvisa

É competência geral da Anvisa

anuir com a importação e a

exportação dos produtos

mencionados no art. 4° do

Regulamento da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Decreto n°

3029, de 16 de abril de 1999).

Segundo esse art. 4°, os produtos

que dependem de anuência são:

Art. 4°

Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar,
controlar e fiscalizar os produtos e
serviços que envolvam risco à
saúde pública.

10 Art. 240 da Lei 9.27,3/96 que alterou o art. 2° da Lei 5.648/70 que dispõe sobre a finalidade do INPI.
11 Gf. art. 50 e seguintes da LPI que tratam do processo administrativo de nulidade de patentes no âmbito do
INPI, bem como os art. 212 e seguintes que trazem disposições gerais para recurso administrativo no INPI.



§ 1 ° Consideram-se bens e
produtos submetidos ao controle
e fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano,
suas substâncias ativas e demais
insumos, processos e tecnologias;

II - alimentos, inclusive bebidas,
águas envasadas, seus insumos,
suas embalagens, aditivos
alimeníares, limites de
contaminantes orgânicos, resíduos
de agrotóxicos e de
medicamentos veterinários;

III - cosméticos, produtos de
higiene pessoal e perfumes;

IV - saneantes destinados à
higienização, desinfecçãoou
desinfestação em ambientes
domiciliares, hospitalares e
coletivos;

V - conjuntos, reagentes e
insumos destinados a
diagnóstico;

VI - equipamentos e materiais
médico-hospitalares,
odontológicos, hemoterápicos e de
diagnóstico laboratorial e por
imagem;

VII - imunobiológicos e suas
substâncias ativas, sangue e
hemoderívados;

VIII - órgãos, tecidos humanos e
veterinários para uso em
transplantes ou reconstituições;

IX - radioisótopos para uso
diagnóstico in vivo, radiofármacos
e produtos radioativos utilizados
em diagnóstico e terapia;

X-cigarros, cigarrilhas, charutos
e qualquer outro produto fumígero,
derivado ou não do tabaco;

XI - quaisquer produtos que
envolvam a possibilidade de risco
à saúde, obtidos por engenharia
genética, por outro procedimento
ou ainda submetidos a fontes de

radiação.

Conforme analisado, é ampla a

gama de produtos sobre os quais a

Anvisa deve conceder anuência em

importação e exportação,

englobando, inclusive, os

medicamentos de uso humano.

Essa fiscalização se coaduna com

a missão da Anvisa, que é a de

"proteger e promover a saúde da

população garantindo a segurança

sanitária de produtos e serviços e

participando da construção de seu

acesso".

No entanto, os interesses de

saúde por ela defendidos não são

os propugnados pelos arts. 42 e

184 da LPI. A fiscalização da LPI

diz respeito aos interesses

comerciais, devendo outro órgão
também participar dessa

fiscalização. Além disso, muitos

dos produtos objeto de patentes

não se referem à saúde humana,

saindo do rol de competência da

Anvisa. Portanto, ainda que a

Anvisa interviesse como anuente

no controle aduaneiro de todos os

produtos sobre os quais possui

competência, o fato é que a

instituição visa a proteger tão

somente a saúde da população,

escapando de sua alçada a

proteção de interesses

comerciais e, por conseguinte, a

fiscalização de outras centenas

de produtos que não demandam a

sua intervenção.

12 Palestra ministrada no XXIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, organizado pela Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, que teve lugar em Brasília, de 16 a 18 de agosto de 2004.
13 Canizza, Arielle. A pirataria que vem de fora, via alfândega. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, n° 95.
Disponível em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=365> Acesso em: 1 fev. 2008.

Condições do Ministério da
Fazenda/RFB

No âmbito da Receita Federal,

a viabilidade ganha impulso,

uma vez que a entidade já exerce

parte do controle aduaneiro de

PI quando fiscaliza produtos com

marcas e indicação de procedência

falsificadas.

A respeito dessa competência,

Ronaldo Medina,12 coordenador

da Coordenação-Geral de

Administração Aduaneira

(Coana), apresentou as medidas

planejadas e adotadas pela RFB

para aprimorar a fiscalização e o

controle das mercadorias que

trafegam pela aduana, a exemplo

da informatização de seus bancos

de dados sobre os produtos que

cruzam nossas fronteiras e o seu

compartilhamento com parceiros

comerciais do Brasil. Além disso,

segundo Medina, a RFB tem

projetos de combate à pirataria,

ao contrabando e ao descaminho

de produtos. No entanto, ele

alega que essa iniciativa esbarra

na falta de verbas direcionadas à

RFB pelo Poder Executivo.

Por fim, Medina destacou que a

comissão de estudos para

repressão às infrações formada

no seio da ABPI vem estudando

especificamente o assunto de

medidas de fronteira para o

combate à pirataria.13

De acordo com essas colocações

do coordenador da Coana,

verifica-se que a RFB já trabalha

em cima do controle da PI, na

medida em que fiscaliza e

operacionaliza o controle de

produtos falsificados. Aliás, nessa

questão de combate à pirataria

pela própria RFB, igualmente

emerge o aspecto comercial da



Na Comunidade
Européia, as autoridades
alfandegárias podem
interferir quando as
mercadorias que estão
entrando ou saindo da
área alfandegária sejam
suspeitas de violar
quaisquer direitos de
Propriedade Industrial

entrada de produtos falsificados.

A diferença é que, no caso de

falsificação, o controle aduaneiro
é feito in loco pelas autoridades

fiscais, enquanto o Decex
exerceria o controle aduaneiro
de produtos patenteados por meio
de exigência de LI automática.

De qualquer forma, seja qual
for o direito de PI fiscalizado na
aduana, o argumento de controle
comercial da operação está

presente em todos os direitos
de PI (inclusive na fiscalização
de produtos com marcas e

indicação de procedência
falsificados), não havendo suporte
para a justificativa de que o

Decex deva controlar aspectos

comerciais da operação.

De fato, é sabido que o Decex
controla aspectos comerciais nas
operações de comércio exterior.

Todavia, como foi mencionado
anteriormente, a própria questão
de fiscalização de direitos de PI

não possui entendimento pacífico
no que diz respeito à relação

"fiscalização x prejuízos à
indústria doméstica", mas sim
refere-se à proteção estabelecida

em leis e acordos internacionais
dos quais o Brasil é signatário.

Portanto, sem adentrar no mérito

da capacitação profissional de

seus servidores, tampouco do seu
aspecto quantitativo (elementos

difíceis de precisar com clareza),
parece que a RFB possui, sim,

grau de viabilidade para

açambarcar a fiscalização de

outros produtos com proteção

de direitos da PI.

Aliás, conforme será demonstrado
a seguir, a experiência de outros
países desenvolvidos reforça esse
entendimento.

A CONTRIBUIÇÃO
ESTRANGEIRA SOBRE O
TEMA DE CONTROLE
ADUANEIRO DE PI

Além da análise operacional para

fiscalização aduaneira de PI, é

igualmente importante o estudo da

experiência européia em termos de

controle aduaneiro de produtos

patenteados, de modo que sua
regulamentação e prática já são

realidade na entidade comunitária.

Da mesma forma, os EUA possuem

um sistema de controle peculiar,

que também merece atenção.

A experiência do Código
Aduaneiro Comunitário

CEE

Na Comunidade Européia, vige o
Regulamento Aduaneiro Comunitário,

que traz disposições sobre um

procedimento de "intervenção

aduaneira", de acordo com o qual

as autoridades alfandegárias (isto

é, os auditores fiscais) poderiam

interferir quando as mercadorias

que estão entrando ou saindo da

área alfandegada sejam suspeitas

de violarem quaisquer direitos de

PI. Nesse caso, a aduana poderia

aplicar medidas contra mercadorias
que violem esses direitos.

O Regulamento Aduaneiro

Comunitário dispõe, em seu artigo

58, a possibilidade de se determinar
um destino às mercadorias que

ofendam os direitos de PI, nos
seguintes termos:

TÍTULO IV

DESTINOS ADUANEIROS

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

Artigo 58°

1. Salvo disposições em contrário,
pode, em qualquer momento e



nas condições fixadas, ser

atribuído às mercadorias um

destino aduaneiro,

independentemente da sua

natureza, quantidade, origem,

procedência ou destino.

2. O disposto no n° 1 é aplicável

sem prejuízo das proibições ou

restrições que se justifiquem por

razões de moralidade pública,

ordem pública e segurança

pública, de proteção da saúde e

da vida das pessoas e animais ou

de preservação das plantas, de

proteção do patrimônio nacional

de valor artístico, histórico ou

arqueológico ou de proteção da

propriedade industrial e

comercial, [grifos nossos].

Por sua vez, o Regulamento (CE)

n° 1383/2003 do Conselho de 22 de
julho de 2003 (em vigor desde 1° de

julho de 2004) traçou diretrizes

específicas para a "intervenção das

autoridades aduaneiras em relação

às mercadorias suspeitas de

violarem certos direitos de

propriedade intelectual e as

medidas contra mercadorias que

violem esses direitos". Nessa

condição, estabelece os requisitos

de intervenção das autoridades

aduaneiras em caso de

mercadorias suspeitas de violação

de direitos de PI, incluindo

mercadorias que violem o direito de

patentes no Estado-membro em

que é apresentado o pedido de

intervenção das autoridades

aduaneiras (art. 1°, alínea "c").

O artigo 14 da mesma norma

resguardou o direito de o
proprietário, importador, possuidor

ou destinatário das mercadorias

suspeitas de violarem direitos de

patentes obter as mercadorias.

Nesse caso, a norma prescreve

imperativamente que devem ser

liberadas as mercadorias ou

suprimidas as medidas de

detenção, desde que:

a) Seja prestada garantia

equivalente ao valor de venda dos

produtos originais correspondentes

à mercadoria retida ou,

subsidiariamente, ao valor de venda

desta última (quando não houver

acordo entre os interessados);

b) a estância aduaneira tenha

sido informada do início de

um procedimento destinado a

determinar se houve violação de um

direito de propriedade intelectual

nos termos do direito nacional,

dentro do prazo de dez dias;

c) a autoridade competente

para o efeito não tenha decidido

medidas cautelares antes do termo

do prazo de dez dias;

d) tenham sido cumpridas

todas as formalidades aduaneiras.

A exemplo do direito brasileiro,
a Comunidade Européia também

reconhece a possibilidade de se

ingressar com medida judicial a

qualquer tempo para a liberação da

mercadoria, dispensando o devido

processo legal na esfera

administrativa.

O regulamento ainda esclarece

que, se o procedimento destinado a

averiguar a violação de um direito

de PI for iniciado de outro modo

que não por iniciativa do titular do

direito de patente violado, a garantia

é liberada caso a pessoa que tenha

dado início ao referido

procedimento não ingressar com

medida judicial em 20 dias a contar

da data de recepção da notificação

da suspensão da autorização de

saída ou da detenção.

Por sua vez, o Regulamento (CE)

n° 1891 /2004 da comissão

estabeleceu normas para a

execução do Regulamento (CE) n°

1383/2003, prescrevendo, em seu

art. 2°, os documentos necessários

para solicitar intervenção das

autoridades aduaneiras, os quais,

basicamente, resumem-se a:

a) se for caso de registro, uma

prova de registro emitida pelo

organismo competente, ou de

depósito;

b) quando o pedido de

intervenção é apresentado por

qualquer outra pessoa autorizada

a utilizar um dos direitos referidos,

além das provas referidas, a prova é

constituída pelo título em virtude do

qual a pessoa é autorizada a

utilizar o direito em questão;

c) quando o pedido de

intervenção é apresentado por um

representante do titular do direito

ou de qualquer outra pessoa

autorizada a utilizar um dos

direitos, além das provas referidas,

a prova é um documento que

comprove o seu direito de agir.

Tais documentos serão

acompanhados de um formulário

que deve ser encaminhando à

autoridade aduaneira competente

(art. 3°). O art. 8° do mesmo

Regulamento (1891/2004) traz

também outras disposições

operacionais. A comissão

aduaneira receberá de cada

Estado-membro a designação do

serviço aduaneiro competente para

receber e tratar os pedidos de

intervenção. A comissão também

receberá, ao final de cada ano civil,

uma lista do conjunto dos pedidos

de intervenção, na qual constarão

os dados do titular do direito, tipo



A criação de uma
"intervenção aduaneira"
na fronteira do Mercosul,
mediante a colaboração
compartilhada dos
Estados-membros, é um
caminho que deve ser
considerado, pois pode
evitar incongruências no
futuro

de direito supostamente violado

e descrição sucinta do produto,

contabilizando-se ainda os pedidos

indeferidos.

No mês seguinte ao final de cada

trimestre, os Estados-membros

irão detalhar à comissão os tipos

de produtos e os casos em que a

autorização de saída foi suspensa

ou em que foi efetuada uma detenção,

fazendo constar, entre outros

elementos, os dados do titular do

direito, a descrição da mercadoria

e, caso sejam conhecidos, a

origem, a procedência e o destino

da mercadoria, tipo de direito de PI

violado etc.

Também é de competência dos

Estados alimentar o sistema

alfandegário com informações a

respeito do valor real ou presumido

das mercadorias que foram objeto

de uma suspensão da autorização

de saída ou de uma detenção.

Além dessas disposições

comunitárias, a regulamentação da

comunidade remeteu para o direito

interno da cada Estado-membro da

comunidade a definição das

condições de aplicação. Com base

nessas normas, o governo

português editou o Decreto-Lei n°

360/2007,14 que "reafirmou a

competência da autoridade

aduaneira para receber e decidir

sobre o pedido de intervenção

aduaneira, e esclareceu o modo

através do qual o pedido pode ser

apresentado e a possibilidade de

interposição de recurso do ato

administrativo de indeferimento do

pedido de intervenção aduaneira".

Nesses termos, incluiu

expressamente em seu Código

de Propriedade Industrial o

procedimento de "intervenção

aduaneira":

Artigo 319 - Intervenção aduaneira

1 — As alfândegas que procedam

a intervenções aduaneiras r

etêm ou suspendem o

desalfandegamento das

mercadorias em que se

manifestem indícios de uma

infração prevista neste Código,

independentemente da situação

aduaneira em que se encontrem.

2—A intervenção referida no

anterior é realizada a pedido de

quem nela tiver interesse ou por

iniciativa das próprias autoridades

aduaneiras.

3—As autoridades aduaneiras

devem notificar imediatamente os

interessados da retenção ou da

suspensão da autorização de

saída das mercadorias.

4—A intervenção aduaneira

caduca se, no prazo de 10 dias

úteis a contar da data da

recepção da respectiva

notificação ao titular do direito,

não for iniciado o competente

processo judicial com o pedido de

apreensão das mercadorias.

14 Em seus considerandos, Portugal destacou ainda a regulamentação de: a) procedimento simplificado
para destruição de mercadorias que violem certos direitos de propriedade intelectual sem que seja
necessário iniciar um processo destinado a determinar se houve violação de um direito de propriedade
intelectual nos termos do direito nacional; b) nomeação de fiel depositário para as mercadorias retidas ou
amostras recolhidas; c) facultou a apresentação de queixa crime no prazo fixado diretamente nas
alfândegas que procederam à retenção ou à suspensão de desalfandegamento das mercadorias em que
se manifestem indícios de infração de um direito de propriedade intelectual; d) estipulou o montante da
garantia a prestar para obter a saída das mercadorias ou o levantamento da medida de retenção levada
a cabo pela administração aduaneira quando se trate de mercadorias em que se manifestem indícios de
infração de direitos relativos a Propriedade Intelectual; e) identificou também quem e em que momento
deve suportar os custos de armazenagem e destruição das mercadorias objeto de intervenção aduaneira;
por último, f) fez coincidir a noção de intervenção aduaneira e a forma através da qual esta se processa
com a noção e condições de apreensão pelas alfândegas vertida no Código da Propriedade Industrial.



Portanto, a experiência européia

mostra que as autoridades

aduaneiras é que recebem as

denúncias não só a respeito do

controle aduaneiro de patentes,

mas também dos demais direitos

de PI. Do mesmo modo, delega

aos Estados-membros a tarefa de

munira autoridade alfandegária de

informações sobre os pedidos de

intervenção.

Por oportuno, no que tange ao

controle aduaneiro de produtos

falsificados (violação ao direito de

marcas), o sistema europeu se

assemelha ao brasileiro, na medida

em que o artigo 545 do Regulamento

Aduaneiro nacional (Seção III - Dos

Produtos com Marca Falsificada)

disciplina a necessidade de a

autoridade aduaneira notificar o

titular dos direitos infringidos, dando

ciência da apreensão e permitindo

que ele tome providências na esfera

judicial, dentro de determinado

prazo pré-estabelecido, sob pena

de liberação das mercadorias

apreendidas.

Além disso, o sistema aduaneiro

comunitário fornece subsídios para

o Código Aduaneiro do Mercosul

em construção. Por oportuno,

salienta-se que todos os países

membros do bloco são igualmente

membros da OMC, devendo,

portanto, assegurar a fiscalização

de direitos de PI. Além disso, a

criação de uma "intervenção

aduaneira" na fronteira do Mercosul,

mediante a colaboração

compartilhada dos Estados-

membros, é um caminho que deve

ser considerado, pois pode evitar

incongruências de atribuições para

essa questão no futuro.

Ainda no âmbito do direito

comparado, é interessante verificar

como o governo norte-americano

lida com a questão.

A experiência da Comissão
de Comércio Internacional
dos EUA

O exemplo americano de controle

aduaneiro de PI é diferente, mas

igualmente interessante e

importante para a formação de uma

opinião sobre o assunto.

A Comissão de Comércio

Internacional dos Estados Unidos15

cuida de diversas questões de

comércio internacional desleal,

como, e.g., investigação sobre a

aplicação de salvaguardas, direitos

antidumping, medidas compensatórias,

além de conduzir investigações

sobre violação de PI, o que inclui,

em sua maioria, reclamações

sobre a violação de direitos de

patentes e marcas quando da

importação de mercadorias.

No caso de patentes, há um

procedimento específico, denominado

"Seção 337', por meio do qual se

estabelecem investigações para

averiguar a violação de tais direitos,

permitindo, em caso afirmativo, que

a aduana impeça a entrada de

mercadorias nos EUA. Além disso,

uma eventual violação à Seção 337

pode ensejar o cancelamento de

habilitação de pessoas para a

prática de comércio exterior.

De acordo com esse procedimento

do Tariff Actde 1930 (19 U.S.C. §

1337), a referida comissão conduz

investigação com base nas alegações

de certas práticas desleais na

importação, englobando, nesse

conceito, a violação de direitos de

PI e outras formas de concorrência

desleal.16

Há ainda um procedimento

específico, constante na Seção

337, pelo qual a comissão recebe

um formulário de reclamação

preenchido e pode dar início à

investigação sobre a violação.17

A prática norte-americana lembra

um pouco o trabalho desempenhado

pelo Departamento de Defesa

Comercial (Decorri), braço da Secex.

No entanto, vale destacar que os

EUA não estabeleceram nenhuma

união aduaneira, a exemplo da que

o Brasil vem consolidando em termos

de Mercosul. Portanto, justifica-se

a existência de uma entidade

especializada nos EUA para o trato

dessas questões. Ademais, os

EUA há muito tempo lidam com a

proteção da PI, possuindo vasta

experiência prática nessas questões.



O INPI, na condição de
órgão vinculado ao MDIC,
detém competência para
executar as normas de
proteção da PI, o que
inclui a operacionalização
dos direitos de controle
aduaneiro dos artigos 42
e 184 da LPI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi demonstrado, é

imperativa a regulamentação e

operacionalização do controle

aduaneiro de produtos patenteados
no Brasil, especialmente dos

artigos 42 e 184 da LPI.

Essa obrigação de agir positivamente

se deve ao fato de o país ter

consentido com o enrijecimento

dos direitos de PI relacionados ao

comércio internacional. Todavia,

denota-se que o Brasil (como muitos

outros países em desenvolvimento)

ainda não o vem fazendo, e

tampouco possui posição unânime

sobre o tema. Apesar da cogente

necessidade de operacionalização

desse controle, a resolução do

impasse não é tão fácil quanto parece.

A primeira razão é a falta de verbas,

problema generalizado em diversos

órgãos do governo, que compromete

a contratação de funcionários

especializados, bem como a

criação de novas estruturas e de

exigências muito além da estrutura

governamental já estabelecida. Na

esfera do MDIC, essa carência de

pessoal é ainda mais sensível,

na medida em que inexistem

servidores para sequer dar conta da

rotina ministerial. Por outro lado, o

INPI, na condição de órgão vinculado

ao MDIC, detém competência para

executar as normas de proteção da

PI, o que inclui a operacionalização

dos direitos de controle aduaneiro

dos artigos 42 e 184 da LPI. Além

disso, o INPI já possui uma

instância recursal administrativa

estabelecida para julgar casos

relativos à violação de direitos de

PI, o que facilitaria a adequação ao

comando do devido processo legal,

bem como ao exercício de ampla

defesa.

Em segundo lugar, a Anvisa (assim

como diversas outras agências

reguladoras e órgãos que protegem

interesses específicos) tem por lei

a competência para intervir nas

importações e exportações de

produtos que envolvam a saúde. No

entanto, os interesses protegidos

não se referem aos propósitos

comerciais consubstanciados nos

artigos 42 e 184. Além do mais, a

gama de produtos fiscalizados pela

Anvisa é limitada, não abrangendo

outros produtos que podem ser

objeto de patente e que, igualmente,

demandam controle aduaneiro.

Por seu turno, a RFB já exerce

parte da fiscalização aduaneira de

direito de PI, tendo, inclusive, o

Regulamento Aduaneiro disposto

sobre a fiscalização de produtos

com marca e indicação de

procedência falsificadas. Nesse

passo, é frágil o argumento de que

a competência deve ser repassada

ao Decex simplesmente em razão

de esse órgão ser o competente

para trabalhar com aspectos

comerciais da operação. Isso

porque a fiscalização de produtos

falsificados e a bandeira do

combate à pirataria levada a cabo

pelos auditores da RFB também

dizem respeito a aspectos

comerciais da operação. Além

do mais, a experiência européia

reforça a idéia de que as

autoridades aduaneiras devem

exercer não só o controle de

produtos falsificados, mas sim

de toda e qualquer violação aos

direitos de PI na aduana. O projeto

de codificação aduaneira do

Mercosul endossa, igualmente,

essa opinião, pois, já que todos

os Estados-membros do bloco

também devem fazer esse controle,

a oportunidade de regulamentar



essa questão em nível de Mercosul

é deveras conveniente, impedindo

conflitos de atribuições entre o

futuro código e a legislação

nacional dos Estados-membros.

Em sentido oposto, a experiência

norte-americana fornece um

modelo de investigação mais

semelhante às atribuições do

Decom, o qual resgata, em última

análise, a competência do Decex/

Secex para o controle aduaneiro de

PI. No entanto, esse modelo não

parece o mais indicado, pois uma

agência especializada se justifica

mais nos EUA (onde não há

nenhuma sombra de regulamentação

comunitária) do que no Brasil, onde

se pretende alcançar os esforços

de integração também nas normas

aduaneiras.

A partir dessas considerações

finais, algumas possibilidades

podem ser apontadas para a

criação de uma "intervenção

aduaneira" nos casos de produtos

com direitos de PI:

a) a primeira delas é que a

legislação contemple a proteção

dos outros direitos de PI também

previstos na LPI, não se limitando

simplesmente ao controle de

patentes. Nessa linha, o controle

aduaneiro de todos os direitos de

PI merece ser realizado por parte

de um ente só, garantindo

eficiência e unidade ao sistema;

b) aproveitando-se o trabalho de

controle de produtos falsificados

que já vem sendo exercido pela

própria aduana, somando-se aos

esforços de integração aduaneira

no Mercosul, a RFB deveria

assumir a competência nos moldes

da experiência da Comunidade

Européia;

c) hipótese subsidiária é a

de o INPI assumir processos

investigativos de PI também na

área aduaneira, ou, ainda,

colaborar com a própria atividade

da RFB, uma vez que o próprio

INPI tem a base de registros de

direitos de PI, bem como a

necessária expertise sobre o

tema. Além disso, o INPI tem

vinculação com o MDIC, o que

facilitaria a gestão dessa

fiscalização;

d) última sugestão é a experiência

americana da "Seção 337", de

acordo com a qual o órgão que

lida com questões de Defesa
Comercial também trata dos

casos de importações de produtos

que violam a PI, de maneira que

a fiscalização voltaria ao MDIC,

agora por meio de seu
Departamento de Defesa

Comercial (Decom).
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