Capítulo II
Primeiros tempos do DNPI e dos
agentes da Propriedade Industrial

“Na década de 1930 e 1940
havia uma boa lei com
uma boa regulamentação
da profissão,
faltava apenas contornar
alguns problemas do
cotidiano e foi esse
o propósito da ABAPI,
exatamente defender
os interesses da classe.”

OSCAR-JOSÉ WERNECK ALVES
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No fim do século XIX, a industrialização brasileira entrou em
uma nova etapa. A produção e a exportação do café
cresciam rapidamente, estimulando o ingresso de algumas
dezenas de milhares de imigrantes todos os anos. O
crescimento transformava as cidades e criava mercado
para o desenvolvimento das indústrias de roupas e tecidos.
A propriedade dos inventores e das marcas de fábrica era
assegurada pela Constituição republicana de 1891.
Em 1907, o censo industrial apontou a existência de 3.258
estabelecimentos. Pouco mais de dez anos mais tarde, a
industrialização brasileira era realidade. De acordo com o censo
de 1920, o país já contava com 13.336 estabelecimentos fabris,
quatro vezes mais do que o censo anterior.
Na época, o desenvolvimento industrial se insinuava em
Estados como Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais.
“O Tico-Tico” (1916)

“Almanaque Eu Sei Tudo”
(1921/22)

Bonde no largo de São
Bento, em São Paulo (1900)
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Mas a industrialização continuava a orbitar em torno do
café. O parque industrial de São Paulo, que era o principal
produtor e exportador, começou a suplantar o do pioneiro
Rio de Janeiro.
No plano político, no entanto, a hegemonia dos barões do café
entrava em crise. Já em 1917, uma greve em São Paulo
conseguiu mobilizar 100.000 trabalhadores. Em 1922 começou
o Movimento Tenentista, que questionou militarmente o
sistema. A exclusão das massas do processo político estava
com os dias contados. Na área cultural, a famosa Semana de
Arte Moderna de 1922 anunciou os novos tempos. A
crescente complexidade social, cultural, econômica e política
do Brasil deu origem a ampla aliança entre oligarquias
dissidentes, militares de baixa patente e extratos médios da
sociedade que desencadeou a Revolução de 1930.

“A Gazeta” (1929)

Tenente Cabanas na
Revolução de 1924 em São
Paulo (primeiro à esquerda)
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A criação do DGPI
O ritmo acelerado da industrialização no início dos anos de
1920 acabou impondo uma nova discussão na área da
Propriedade Industrial: a necessidade de criar um órgão
oficial, especializado e centralizado, para cuidar das marcas
e patentes. O serviço de patentes era então realizado por
uma diretoria, enquanto as marcas eram depositadas nas
juntas comerciais.13
A proposta foi apresentada no Congresso Comemorativo do
Centenário da Independência do Brasil, realizado no Rio de
Janeiro, em outubro de 1922.14 Seguindo a orientação do
congresso, o ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida
elaborou projeto que deu origem à Diretoria Geral da
Propriedade Industrial, a DGPI.15

13. João da Gama Cerqueira,
“Tratado da Propriedade
Industrial”, p. 52.
14. Durante a Exposição
Internacional Comemorativa
do Centenário da
Independência, ocorrida de
16 a 31 de outubro de
1922, foi realizado o
Congresso Jurídico,
promovido pelo Instituto
dos Advogados Brasileiros.
O congresso contou com
uma Seção de Direito
Industrial, presidida pelo
ministro Viveiros de Castro.
Durante os trabalhos foram
destacados princípios
apontando para a
necessidade de unificação
dos serviços de marcas de
fábricas e de comércio que
dariam origem à Diretoria
Geral da Propriedade
Industrial.
15. Decreto-lei nº 16.264, de
19 de dezembro de 1923,
que criou e regulamentou a
Diretoria Geral da
Propriedade Industrial.

Monumento da
Independência em São
Paulo (final do séc. XIX)

Cartaz da Exposição do
Centenário da
Independência (1922)
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A lei de 1923
O Decreto nº 16.264, de 1923, definiu que a Diretoria Geral
da Propriedade Industrial teria a seu cargo a concessão de
privilégios de invenção e o registro de marcas de indústrias
e de comércio. Responderia ainda pelo exame e
encaminhamento dos registros de marcas daqueles que
quisessem gozar da proteção legal nos países que
participavam das convenções internacionais.
O quadro funcional teria vinte servidores além do diretor geral:
dois chefes de seção, dois primeiros oficiais; quatro segundos
oficiais; quatro terceiros oficiais; dois datilógrafos; um porteiro;
dois contínuos; três serventes; e dois consultores técnicos
encarregados do exame prévio das invenções.
A lei previa também a criação de uma biblioteca
especializada e da Revista da Propriedade Industrial, que só
foi implementada na década seguinte.

“Almanaque Eu Sei Tudo”
(1921/22)

“Revista da Semana” (1934)
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As novas perspectivas
abertas pela Revolução de 1930
A década foi marcada por grande efervescência na área
política: Revolução Constitucionalista em 1932, Assembléia
Nacional Constituinte, Intentona Comunista em 1935, golpe
de estado em 1937 e fracassada tentativa de tomada do
poder pelos integralistas em 1938.
A nova Carta Constitucional introduziu alguns princípios
democráticos fundamentais às democracias modernas.
Consagrou o voto universal e com ele o direito de voto às
mulheres. Viabilizou o pluripartidarismo e assegurou o
ingresso das diversas ideologias presentes na sociedade no
jogo político institucional. Era o fim da chamada “exclusão
das massas”. A classe média e parte dos segmentos
populares passaram a exercer a cidadania.
Tratou-se, porém, de um rápido ensaio democrático. Em
1937, através de golpe de estado, foi instaurado o Estado
Novo. O Brasil viveu os oito anos seguintes sob a ditadura
de Getúlio Vargas.
Na área econômica, o período não foi menos conturbado. A
grande crise econômica de 1929, de proporções mundiais,
afetou profundamente a economia cafeeira, produzindo
recessão nos primeiros anos da década de 1930.
Apesar da crise, a área industrial não foi muito atingida. Em
1933, a produção voltou a crescer. Pela primeira vez na
história do Brasil, os valores movimentados pela indústria
ultrapassaram os da agricultura.
Partidários da Revolução de
1930 empastelam o jornal
“A Gazeta”, ligado ao
regime deposto (1930)

“Manual de Campanha do
Voluntário Constitucionalista”

30

A modernização do Estado pós-1930
O novo regime adotado em 1930 tinha como meta a
construção de um Estado-Nação e o compromisso de
garantir o pleno desenvolvimento nacional. A política de
Getúlio Vargas visava dotar o Estado brasileiro de
legislação, órgãos e agências para garantir esse
desenvolvimento.
Exemplo dessa política foi a introdução de princípios que
asseguravam direitos trabalhistas na Constituição de 1934,
o que mais tarde possibilitou a criação da Consolidação
das Leis Trabalhistas. Esta base legislativa complexa
passou a regular o mercado de trabalho e foi fundamental
para minorar a tensão existente entre capital e trabalho nas
décadas seguintes.
Na agenda da modernização ocupava lugar de destaque a
substituição das práticas patrimonialistas que garantiam às
elites, desde o período colonial, o monopólio da máquina
estatal. Entre as grandes novidades estavam a adoção
sistemática de concursos para cargos públicos, um recurso
estratégico para barrar nomeações e apadrinhamentos que
comprometiam o funcionamento do Estado.
Os concursos - prática comum em diversos países
europeus, apesar de pouquíssimo utilizada no Brasil incorporaram dois princípios básicos: a garantia de que todo
cidadão poderia disputar um cargo no poder público e a
segurança de que os mais preparados, com conhecimentos
específicos comprovados, seriam selecionados.
O acesso aos chamados ofícios públicos também foi revisto
dentro da mesma concepção. Os candidatos tinham de
passar no concurso ou apresentar diplomas de nível
superior, garantindo a qualificação mínima desejável.

Revista “A Cigarra” (1931)

Revista “XPA” (1933)
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A fundação do DNPI
A modernização do Estado na década de 1930 atingiu
também a área da Propriedade Industrial. Em 1933, a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial ganhou o status de
Departamento e novas funções. O Decreto-lei nº 22.989 criou
o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, DNPI.16
Como atribuições do novo órgão ficaram estabelecidas “a
concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de
modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e
garantia de prioridade; o registro de marcas de indústrias
e de comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e
emblemas; repressão, dentro da esfera de suas
atribuições, da concorrência desleal; a manutenção da
biblioteca e a direção da Revista da Propriedade Industrial;
a execução das convenções internacionais de que o Brasil
fizer parte, concernentes à proteção da Propriedade
Industrial na conformidade das leis que as promulgarem e
seus regulamentos”.
A lei determinou ainda a transformação do cargo de
consultor jurídico em procurador da Propriedade Industrial.
Em seu artigo terceiro estabeleceu que “o exercício das
funcções de agente official de Propriedade Industrial passa
a ter caracter de officio público, em virtude de nomeação
do Ministro do Trabalho, Indústria e Commercio, e provas
de habilitação prestadas nos termos do regulamento a que
allude o artigo primeiro”.
A transformação da antiga Diretoria em Departamento foi
acompanhada por significativo aumento no número de
servidores, que praticamente triplicou, passando de 21
para 59 membros.

16. Decreto nº 22.989, de
26 de julho de 1933.

Antiga sede do DNPI
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As origens do agente da Propriedade Industrial
Durante o século XIX, diversos países previam em lei a
possibilidade de os inventores serem representados junto
às autoridades através de procuradores. No Brasil, o
exercício de fato da profissão antecedeu em muitas
décadas a sua institucionalização. Desde 1882, o escritório
de Jules Géraud, Lecrerc & Cia. tinha como uma de suas
especialidades o serviço de marcas e patentes.
Em 1923, mais uma vez, a lei que criou o DGPI apontou a
possibilidade de ser o inventor ou interessado representado
por procurador. O exercício da profissão era reconhecido
oficialmente, porém ainda não era regulamentado.
Dez anos mais tarde, acompanhando a nova dimensão da
Diretoria transformada em Departamento, a profissão foi
regulamentada através do Decreto-lei nº 22.989. Era
introduzido o “caráter de ofício público”, característica
fundamental que marcou a função de agente da Propriedade
Industrial nos quase quarenta anos seguintes, até 1971.
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Gama Cerqueira e o caso Malzbier
No mundo industrial e comercial moderno, a questão de
marcas sempre suscitou diversas divergências. Algumas,
quer pela sua abrangência ou pela notoriedade das marcas
em disputa, entraram para a história da Propriedade
Industrial como verdadeiros paradigmas da atuação dos
agentes. Um caso ilustrativo foi o da disputa em torno da
denominação “Malzbier”, envolvendo a florescente indústria
de cerveja no Brasil. Teve como principal destaque a
atuação do renomado jurista João da Gama Cerqueira,
autor do célebre Tratado de Propriedade Industrial, livro que
se tornou uma verdadeira bíblia dos militantes na área.
Tudo começou em 1936, quando a Companhia Antarctica
pleiteou junto ao então Departamento Nacional da
Propriedade Industrial o registro de um rótulo que trazia o
termo “Malzbier”, ou seja, uma forma de denominar o tipo
de cerveja ali envasado, uma cerveja escura, de malte. A
Cervejaria Brahma, que havia conseguido havia alguns anos
registrar o termo como se fosse uma marca, um nome
fantasia, contestou o pedido da concorrente.
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O acesso ao cargo de agente após 1933
A lei que criou a profissão de agente da Propriedade
Industrial estabeleceu rigorosas regras para o acesso ao
ofício. Primeiramente foi assegurado o direito a todos que
exerciam a função de “agente de Privilégio de Invenção e
Marcas de Indústria e de Comércio há mais de cinco
anos, quer pessoalmente, quer como firma individual,
sócio ou diretor de firma colectiva ou sociedade
organizada para esse fim”.
A nova sistemática garantiu aos advogados o direito de
representação e jurisdição, bastando simplesmente solicitar a
inscrição junto ao DNPI. O reconhecimento era automático.
O concurso voltava-se para aqueles que não eram
advogados mas que apresentavam condições para o
exercício do cargo. Só podiam requerer a matrícula como
agente oficial de Propriedade Industrial os “brasileiros de
maior idade, no gozo dos direitos civis e políticos”.
Moacir da Nóbrega
Sócio fundador e grande
colaborador

Os candidatos eram submetidos a exames escrito e oral,
abrangendo toda a legislação pertinente à área, bem como
conhecimentos a respeito do expediente cotidiano do cargo.
O concurso visava “uma filtragem”, assegurando que os
agentes tivessem condições para um bom desempenho na

O caso foi parar no Conselho de Recursos do DNPI. Gama
Cerqueira - fundador, junto com Sebastião Silveira, de um
dos mais atuantes escritórios especializados em Propriedade
Industrial - Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas -, argumentou
que a Cervejaria Brahma havia se descuidado e não tinha
renovado o registro da marca, o que provocava sua
caducidade. O jurista demonstrou também, amparado no
novo Código de Propriedade Industrial de 1933, a ilegalidade
de conceder um registro de marca a um termo
denominativo.
Uma farta documentação originária de diversos países,
com especial destaque aos rótulos que as cervejarias
alemãs ostentavam em suas garrafas, comprovava sua tese.
Diante de sua implacável argumentação, o colegiado do
Conselho de Recursos resolveu por bem dar ganho de
causa à Companhia Antarctica.
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função. Embora não fossem funcionários públicos, os
agentes, incluindo os advogados, estavam sob a autoridade
do diretor do DNPI.
A lei de 1933 trouxe outra peculiaridade. Quem fosse
aprovado em concurso era nomeado pelo ministro e
depositava caução pecuniária - de cinco contos de réis que era destinada a garantir as partes na hipótese de um
fracasso. Segundo declarou Custódio de Almeida, era soma
significativa e foram precisos três longos anos para que
conseguisse reunir tal soma.
Essa regulamentação qualificava o profissional e dava
responsabilidade ao agente. Por outro lado, buscava
garantir os interesses dos representados, uma vez que os
agentes estavam sujeitos a processo.
Esse conjunto de medidas visava assegurar o sistema
como um todo, inclusive os representados.17

A Revista da Propriedade Industrial
Além de criar o DNPI e definir as regras para o exercício do
ofício de agente, a lei de 1933 previa a publicação de
revista especial para tratar da Propriedade Industrial. Em
dezembro do mesmo ano foi publicado o primeiro número
da revista, em forma de boletim. Em 1934, a Revista da
Propriedade Industrial passou a ser editada regularmente e
ganhou seção autônoma dentro do Diário Oficial da União.
A Revista vinha responder ao crescimento do volume de
processos que tramitavam no DNPI, justificando a criação
de uma seção destacada dentro do expediente do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
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17. Entrevista de
Oscar-José Werneck Alves,
em 15 de agosto de 1998.

Primeiro número da “Revista
da Propriedade Industrial”

37

38

