Capítulo IV
A consolidação da ABAPI
na década de 1950

“O antigo Conselho de Recursos
era a vedete da época.
Quando se sabia que
iria haver um embate
daquele pessoal, como o
dr. Custódio de Almeida,
o dr. Dannemann,
o dr. Júlio Vieira de Mello,
o dr. Thomas Leonardos,
e outros desse nível,
havia magia no ar!”
RICARDO VIEIRA DE MELLO
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Getúlio Vargas em sua
fazenda em São Borja
(c. 1950)

Juscelino Kubitschek,
acompanhado por Nereu
Ramos e João Goulart,
discursa na cerimônia de
posse (Rio de Janeiro,
31 de janeiro de 1956)

58

O Brasil rompeu a década de 1950 em desassossego. Era
um país grande, rico e com incrível potencial para o seu
desenvolvimento não aproveitado. A experiência
democrática com o marechal Eurico Gaspar Dutra havia
dado resultados pífios em termos de desenvolvimento.
A volta de Getúlio Vargas marcou o início de uma fase de
grande instabilidade. Seus opositores, particularmente da
União Democrática Nacional, a UDN, estavam mais fortes e
grande parte da sociedade brasileira recordava-se ainda
dos anos de ditadura. Parte das Forças Armadas via
Getúlio com desconfianças.
Grandes mobilizações populares como a “Campanha do
Petróleo É Nosso” ocorriam, enquanto uma oposição
ferrenha ao governo de Getúlio Vargas se concentrava no
Congresso. As crises tornaram-se inevitáveis: militares
contrários à política do ministro do Trabalho João Goulart
articularam o famoso manifesto “Memorial dos Coronéis”,
episódio que terminou com sua renúncia e também a do
ministro da Guerra.
Acuado pela oposição e perdendo o apoio militar, Vargas se
voltou para o operariado, que o tinha como protetor, o “pai
dos pobres”, numa alusão à série de leis trabalhistas que
haviam sido instauradas nos anos 30 e 40. Ao mesmo
tempo, Getúlio desenvolvia uma política nacionalista e de
financiamento à indústria, trazendo como saldo a Petrobrás
e o Banco de Desenvolvimento Econômico.
O líder oposicionista Carlos Lacerda não lhe dava tréguas.
A fatídica tentativa de assassinato do jornalista, perpetrada
a partir dos porões da guarda presidencial, acabou
provocando a grande crise e o suicídio de Getúlio Vargas,
em 1954.
A depressão que atingiu o país após a morte de Getúlio
Vargas logo deu lugar à euforia trazida de Minas Gerais pelo
novo presidente, Juscelino Kubitschek. Ex-governador do
Estado, ele trazia a esperança em seu largo sorriso, em sua
fama de bom valsista e, principalmente, em suas
realizações durante o mandato em Minas.
Para o país, o novo presidente tinha metas ambiciosas. Na
verdade, 21 metas cuja síntese era a construção da nova
capital federal num ermo do Planalto Central de Goiás.
Brasília - projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer, e construída por milhares de trabalhadores, os
candangos - logo tornou-se realidade.
No campo econômico abriu-se uma fase de crescimento
sem precedentes, alimentada pela chegada das indústrias
automobilísticas e eletroeletrônicas estrangeiras. Apesar das
dificuldades vividas no princípio dos anos de 1950, a década
foi encerrada com saldo de crescimento industrial de 32%.
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Ônibus rumo a Brasília (1960)

“Manchete” (1955)
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Os eletrodomésticos tornaram-se realidade nos lares. Walita e
Arno rivalizavam para conquistar a simpatia das mulheres “do
lar”. A televisão, lançada pelo visionário homem da imprensa
Assis Chateaubriand, se firmava no país.
Nessa década de desenvolvimento e crescimento
econômico, a história da ABAPI foi marcada pela luta por
melhores condições de trabalho. Três problemas
centralizavam as atenções da entidade. Sem dúvida, o
principal deles era a crescente deficiência dos serviços
prestados pelo DNPI.
A conseqüência da precariedade era a multiplicação dos
problemas éticos. Com o agravante de que não havia na
época um código de ética para controlar o exercício
profissional dos agentes da Propriedade Industrial.
A princípio, havia uma grande interação administrativa
entre a ABAPI e o Departamento. Esforços eram somados
tanto na superação dos problemas do dia-a-dia quanto
na busca de alternativas legislativas para empreender
reformas mais profundas. Anteprojetos de reforma do
Código da Propriedade Industrial, de reforma do
Conselho de Recursos e de criação de um código de
ética para disciplinar o exercício da profissão chegaram a
ser elaborados. Nenhum deles, entretanto, foi
concretizado.

“Manchete” (1955)
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Na segunda metade da década, os problemas no DNPI
ganharam nova dimensão. Para atender a clientela de forma
satisfatória, a ABAPI adotou a política de suprir com
recursos próprios as necessidades do Departamento. Na
ocasião era preciso emprestar máquinas e até funcionários
para minimizar as dificuldades.
Entendendo que a solução dos problemas estruturais do
DNPI não estavam ao alcance da diretoria da entidade ou
mesmo do ministério, a ABAPI - que já tinha então tradição
na defesa dos interesses dos agentes - partiu para uma
solução política: enviou o histórico Memorial para o
presidente da República Juscelino Kubitschek.
A crise no Departamento se prolongou até o início da
década de 1960, culminando com a dissolução do primeiro
Conselho de Recursos. O que não se sabia naquela época
é que, na verdade, a crise estava apenas começando.
“Gazeta de Notícias”
(9/9/1949)
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A integração da ABAPI com o DNPI
O rico acervo documental da ABAPI, que remonta ao ano
de sua fundação, não deixa dúvidas: na década de 1950
havia estreito relacionamento entre a entidade e a direção
do DNPI. A troca de correspondências era cotidiana e
abordava desde os problemas mais sérios, como a revisão
do Código da Propriedade Industrial, até questões
corriqueiras. Nem mesmo quando a ABAPI enviou o
Memorial ao presidente JK houve qualquer tipo de
comprometimento nas relações com o Departamento.
Já no seu primeiro ano de existência, a ABAPI reuniu
sugestões de seus associados para facilitar o desempenho
da função. A iniciativa deu origem a um documento enviado
ao presidente do DNPI. No expediente eram apontadas
diversas falhas verificadas junto ao órgão: “É fato
incontestável que o quadro do pessoal lotado no DNPI,
longe de acompanhar o seu crescente desenvolvimento,
vem dando causa à maior demora na solução dos assuntos
que lhe são cometidos, a despeito do notório esforço dos
seus provectos dirigentes e prestimosos serventuários”.
Seguiam sugestões de ordem administrativa para tornar
mais ágil o serviço, como a inclusão de uma “cópiacarbono” nas oposições, recursos e outros.21
21. Correspondência enviada
pelo presidente da ABAPI,
Francisco Antônio Coelho,
ao diretor geral do DNPI,
em 27 de junho de 1949.

Outro problema relacionado ao Departamento foi parar, no
mesmo ano, nas manchetes do jornal Gazeta de Notícias:
atraso na publicação dos clichês de marcas no Diário
Oficial. Milhares de marcas aguardavam publicação.22

22. Jornal “Gazeta de
Notícias” de 9 de junho
de 1949.

Apesar dos esforços das autoridades, o DNPI era um órgão
burocratizado, moroso, ineficiente - características comuns
em vários serviços públicos no período. Havia um
descompasso entre a dinâmica de crescimento da
economia e o tempo de adequação do serviço público à
nova realidade. De modo geral, as medidas adotadas para
enfrentar os problemas eram apenas paliativas.23

23. Vejam-se, por exemplo,
os atos expedidos pela
direção do DNPI, em 1 de
outubro de 1949, visando
abreviar o andamento dos
processos.

Agentes e prepostos em
sua sala no DNPI (c. 1950)
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A questão da regulamentação da profissão
Problemas não faltavam. Mas o maior deles era certamente
a falta de um código de ética rigoroso. A preocupação com
a questão ética é revelada pelas correspondências trocadas
entre o DNPI e a ABAPI. Falava-se da necessidade de
regulamentação mais detalhada para conter abusos.
Em agosto de 1949, o DNPI informou que havia sido
constituída uma comissão para preparar “um projeto de
regulamentação das funções de agente”. Na ocasião, a
direção do órgão manifestou a preocupação em aprimorar o
projeto e chegou mesmo a cogitar a publicação no Diário
Oficial, a fim de que pudesse receber sugestões.24
No ano seguinte, a diretoria do DNPI assinalou mais uma vez
sua preocupação com a elaboração de um “Regulamento do
Exercício da Profissão”. Levantou-se até a possibilidade de
apresentar um memorial denunciando “casos concretos e
provados de ‘zangões’ e falsos procuradores”.25 Na época, o
termo zangão era utilizado como sinônimo de rábula. Porém,
na carta era empregado com sentido pejorativo, assinalando
a ação de pseudo-advogados.26

24. Correspondência do
DNPI para a ABAPI datada
de 5 de agosto de 1949.
25. Relatório da diretoria do
DNPI de 10 de abril de
1950.
26. Depoimento de
Custódio de Almeida, em
23 de setembro de 1998.

“O Cruzeiro” (1950)
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Há tempos, a ABAPI apontava a necessidade de coibir os
falsos prepostos, que representavam advogados não
credenciados.27 O problema assumiu tal vulto que em 1950
o DNPI se viu obrigado a publicar aviso no Diário Oficial e
em diversos jornais de grande circulação da capital,
“visando coibir a ação de indivíduos não habilitados que,
ludibriando a boa-fé de comerciantes e industriais,
propunham-se a obter registro de marcas, patentes de
invenção e certidões junto ao Departamento”. O aviso
lembrou que estava em vigor o Decreto-lei nº 8.933, de
1946, e citou explicitamente quem podia apresentar atos
perante o Departamento: “os próprios interessados,
pessoalmente; os agentes da Propriedade Industrial; e os
advogados, legalmente habilitados”.28

27. Correspondência enviada
pelo presidente da ABAPI,
Francisco Antônio Coelho,
ao diretor geral do DNPI, em
27 de junho de 1949.
28. “Diário Oficial da União”
de 26 de setembro de
1950.
29. Relatório apresentado
ao presidente da ABAPI,
em junho de 1950.
Correspondência enviada
pela ABAPI ao DNPI, sem
data.
30. Correspondência do
DNPI à ABAPI, em 6 de
setembro de 1949.
31. Correspondência do
DNPI à ABAPI, em 19 de
outubro de 1949.
32. Aviso do diretor do DNPI
de agosto de 1951. Ata da
assembléia da ABAPI de
7 de novembro de 1951.
33. Ata da reunião da
diretoria de 4 de novembro
de 1953.

A partir daí, a questão da regulamentação assumiu diversas
facetas. Em julho daquele ano surgiu uma polêmica relativa
à portaria ministerial de 8 de fevereiro, que disciplinava o
processo das prorrogações de registros relativos ao
exercício profissional. Para enfrentar a questão, foi
constituída uma comissão que realizou meticuloso estudo
da matéria. O resultado do trabalho foi enviado ao DNPI.29
Além das profundas questões da regulamentação profissional,
a proximidade entre a entidade e o DNPI permitia também a
troca de opiniões sobre “avisos e portarias” corriqueiros como a forma em que os selos deveriam ser apostos nos
documentos - e sobre “questões de ordem processual,
destinadas a facilitar a juntada das petições”.30
Na prática, a maior parte das decisões do DNPI era
realizada em perfeita harmonia com a ABAPI. Prova disso é
que, em outubro de 1950, o DNPI enviou à ABAPI cópia do
anteprojeto do Regimento do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial, para que a entidade pudesse se
manifestar sobre as propostas.31 O Conselho se mostrava
moroso, atrasando em anos a apreciação dos processos.
Um ano mais tarde, quando os problemas éticos voltavam a
preocupar, o DNPI ameaçou adotar medidas visando
reprimir o exercício ilegal da profissão. Foi a diretoria da
ABAPI que apontou medidas para minimizar o problema,
depois de ter discutido o assunto em assembléia ocorrida
no final daquele ano.32 A proposta da entidade foi a criação
de uma carteira de identificação profissional.33
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O anteprojeto de código de ética de 1954
e a autogestão
Apesar dos esforços, o projeto de regulamentação das
funções de agentes iniciado pelo DNPI em 1949 não
prosperou. Em 1954, a iniciativa estava com os agentes da
Propriedade Industrial. Uma comissão foi formada em
junho, durante uma assembléia, com o objetivo de preparar
um anteprojeto de código de ética profissional, então
chamado CEP. A comissão era composta por Sebastião
Silveira, relator, e os agentes Guilherme Gnocchi, Antônio
Souza Barros Júnior e Atílio João Fumo.
O anteprojeto, preparado rapidamente, transformou-se num
rico documento, no qual as principais preocupações da
categoria estavam registradas. O trabalho começava
destacando a necessidade de estabelecer “normas de
conduta profissional obrigatórias aos agentes oficiais e
advogados habilitados”. Afirmava que seu objetivo era a
“elevação do nível de dignidade da classe e de todos os
envolvidos na esfera da Propriedade Industrial”.
O documento observava que era conveniente, na reforma
do Código da Propriedade Industrial, em curso, que fossem
alinhadas disposições genéricas sobre a ética profissional e
a ordem administrativa. Propunha ainda a inclusão de
artigos como: “Os agentes oficiais da Propriedade Industrial
serão obrigados ao respeito do Código de Ética
Profissional, que aprovarem através de suas associações
ou sindicatos de classe; nos casos de violação desse
código próprio, os processos terão curso e julgamento
pelos órgãos competentes das referidas associações,
segundo regras estabelecidas no mesmo código; as
decisões finais tomadas em tais processos serão
comunicadas, com pormenores, ao diretor geral do DNPI,
que as fará cumprir e anotar nas fichas dos agentes”.34

34. Anteprojeto do Código
de Ética Profissional
apresentado em 12 de
junho de 1954.

Thomas Othon Leonardos
Presidente 1954/55 e
1970/76
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A crise do DNPI na década de 1950
“Maria Candelária é alta funcionária... na terça vai ao
dentista, na quarta vai ao café, na quinta vai ao florista e na
sexta ninguém sabe o que ela é!” Como se pode observar
na letra da famosa marchinha, que fez grande sucesso no
carnaval de 1952, os serviços públicos e os funcionários
eram na época alvos de desconfiança e ironia popular. Os
poetas Armando Cavalcanti e Klécius Caldas, de maneira
simples e direta, traduziram em versos o grande
descompasso que havia entre a sociedade que se
desenvolvia e o Estado que mantinha contornos
administrativos ultrapassados.
O fenômeno mostrou-se plenamente nos setores mais
dinâmicos, como o de marcas e patentes, que vivia
frenético crescimento. A cada dez anos, a demanda que
chegava ao DNPI dobrava. No princípio da década de 1940,
o Departamento processava pouco mais de 10.000
processos por ano. No final da década de 1950, o volume
ultrapassava os 40.000 processos por ano. A demanda
dobrou duas vezes, numa autêntica progressão geométrica,
que seria mantida nas décadas seguintes. Mas o mesmo
não ocorria em relação à estrutura do órgão.
Era indispensável que o Departamento mantivesse um
processo contínuo de modernização. E a conseqüência da
falta de investimentos era inevitável: crescente defasagem
entre a demanda e a resposta do DNPI com progressivo
aumento do tempo de tramitação dos processos.

35. Entrevista de Luiz
Leonardos, em 18 de
agosto de 1998.
36. Correspondência
enviada pelo diretor geral
do Departamento Nacional
da Propriedade Industrial,
Nilton Silva, à ABAPI, em
31 de dezembro de 1958.
37. Conforme a
correspondência enviada
pelo DNPI à ABAPI, em
31 de dezembro de 1958.
Relatório da diretoria da
ABAPI de 1958.

Esse quadro foi descrito de maneira dramática pelos
contemporâneos que atuavam junto ao órgão: Luiz
Leonardos, que em 1955 trabalhava no escritório do pai,
conta que o DNPI não tinha condições de trabalho, nem
material e nem de pessoal. “Os processos eram empilhados
numa suposta catalogação, numa seção de arquivos sem
catálogo”, lembra. Verificavam-se atrasos no trâmite de
processos de até vinte anos.35
Foi nessa fase, e nos dez anos seguintes, que a ABAPI
assumiu o compromisso de suprir pelo menos em parte as
necessidades do Departamento. Embora o primeiro
documento de empréstimo encontrado seja de 1958, é
provável que anteriormente a entidade já estivesse cedendo
máquinas e pagando datilógrafos para o DNPI. Em
dezembro de 1958, a ABAPI recebeu carta agradecendo o
empréstimo de máquinas de escrever Remington.36
Relatório da diretoria da entidade apresentava os recibos
de pagamentos feitos a catorze datilógrafos que prestaram
serviços de janeiro a junho daquele ano.37
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Diretor do DNPI agradece à
ABAPI pelo empréstimo de
máquina de escrever (1958)
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O Memorial para JK
A crise que atingiu a área da Propriedade Industrial no fim da
década de 1950 não tinha precedentes. Havia uma grande
distância entre os recursos disponíveis no DNPI e as
necessidades objetivas colocadas pela demanda. E os agentes
sabiam que o auxílio prestado ao Departamento não passava
de paliativo. Para superar a deficiência, era necessário mais do
que um bom gerenciamento dos recursos. Era indispensável
buscar o caminho político para a solução do problema.
Num gesto ousado, a ABAPI elaborou o Memorial que foi
enviado ao então presidente da República, Juscelino
Kubitschek de Oliveira. O documento - um precioso
documento histórico - foi cuidadosamente redigido,
seguindo o protocolo exigido nesses casos. Apresentou
dados preciosos sobre o desenvolvimento industrial e o
serviço de marcas e patentes no Brasil. Descreveu
detalhadamente os problemas enfrentados na área do
DNPI, até com certa dose de humor.
Após uma apresentação protocolar, o documento formalizou
a principal solicitação: “providências enérgicas e efetivas”,
diante da “ameaça de um colapso total e imediato do DNPI”.
O Memorial da ABAPI salientou que, em todos os países
civilizados, os órgãos responsáveis pela expedição de
cartas patentes e pelo registro de marcas de indústria e de
comércio mereciam do governo atenção especial, com a
concessão de verbas para o seu reaparelhamento e
aumento paulatino do número de servidores. E justificava:
“A razão para tal postura é muito objetiva, o desempenho
da indústria e do comércio muito depende do bom
desempenho daquela repartição”.
Com riqueza de detalhes, foi relatada ao presidente da
República a situação de penúria enfrentada pelo
Departamento. Apesar da ajuda constante da Associação,
que não media esforços e auxiliava em todos e de todos os
modos, em perfeita harmonia com as autoridades
diretamente responsáveis, as dificuldade haviam atingido
um grau extremo. Por meio do Memorial, os agentes
demonstravam que só a União poderia saná-las,
“cumprindo assim com a obrigação do Estado”.
Segundo o documento, a origem do problema estava no
acelerado crescimento econômico do Brasil, que fez
multiplicar rapidamente o número de marcas, patentes etc.
O texto lembrava que o correspondente aumento do
número de funcionários e da verba orçamentária não
ocorria, “muito embora tenha havido sensível aumento da
renda proveniente dos serviços ali prestados, não só pela
maior quantidade dos mesmos, mas também pela elevação
das taxas, anuidades e contribuições”.
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As informações fundamentavam-se em uma tabela de
números incontestáveis:
Crescimento do número de funcionários, processos e
arrecadação do DNPI (1947 a 1957)
Ano de 1948

Ano de 1953

Ano de 1957

Número de funcionários 100

115

194

Número de processos

17.715

26.653

41.469

Renda em Cr$

5.667.900,70

7.826134,10

18.790.978,20

Dos 194 funcionários contratados naquela ocasião, somente
167 estavam no Departamento, sendo que dezoito deles,
apesar de estarem envolvidos no trabalho, não tinham
formação específica. Vinte e sete funcionários do DNPI
prestavam serviços junto a outros setores da administração
pública. Havia ainda o problema da má remuneração.
Diante do descompasso entre a demanda e o número de
funcionários, era inevitável concluir que o serviço estava se
acumulando de ano para ano, em escala ascendente. Em 30
de abril de 1958 chegava ao seguinte quadro: 66.000
processos de pedido de registro de marcas, títulos, nomes
comerciais etc. estavam aguardando a vez de serem
submetidos à busca de anterioridade; outros 30.000
processos de registro seguiam andamento moroso; 12.000
processos de patentes não tinham passado por exame
prévio; outros 10.000 processos de patente também
seguiam lentamente. Totalizavam 118.000 processos em
tramitação pelo DNPI, que possuía apenas 167 funcionários.
O Memorial da ABAPI ponderava: “Verifica-se assim, Sr.
Presidente, que no DNPI a única coisa que não falta é
abnegação, seja da maioria de seus funcionários, seja
dessa Associação e de seus membros”.
A obtenção de um registro de marca, sem qualquer
anormalidade, levava mais de dois anos. Os prejuízos causados
à indústria e ao comércio eram enormes. Não se podia nem
mesmo fazer uma busca prévia, pois os fichários do
Departamento estavam atrasados em mais de 15.000 registros.
Por apresentar tantos dados alarmantes, o documento enviado
a JK alcançou grande repercussão. A verba orçamentária do
DNPI foi aumentada, mas ficou longe do necessário.
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A origem da idéia de autarquia
Com estrutura de departamento, o DNPI não conseguiria
superar os seus problemas. Esta era uma convicção da
categoria em 1959. Apesar do constante crescimento dos
recursos arrecadados, a verba que era disponibilizada ao
órgão pelo Orçamento da União não acompanha as
exigências da demanda.
38. No “Abapiano” nº 7, de
janeiro de 1960, a diretoria
cumprimentava os membros
da comissão que elaborou o
projeto de transformação do
DNPI em autarquia.

A alternativa era buscar a autonomia, através da
transformação em autarquia. Condições básicas para o
status não faltavam. Com este entendimento, naquele ano a
ABAPI constituiu uma comissão para elaborar a proposta
de transformação do DNPI em autarquia. O projeto acabou
tendo de esperar onze anos para ser concretizado.38

Agentes e funcionários do
DNPI no almoço anual de
confraternização no Clube
Ginástico Português, no Rio
de Janeiro (c.1950)
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O “velho” Conselho de Recursos
O “velho” Conselho de Recursos formou um capítulo à
parte dentro da história do DNPI e dos agentes da
Propriedade Industrial. Criado em 1933, ele se transformou
em fórum de recursos de grande destaque dentro do DNPI
até 1961, quando foi desativado.
Originalmente, o Conselho era composto pelo ministro e
três membros. As atribuições do ministro eram
sistematicamente transferidas para o diretor geral do DNPI,
que era quem presidia de fato o Conselho. Os demais
membros eram funcionários técnicos de carreira ou, muitas
vezes, pessoas que vinham de fora, nomeadas pelo
presidente da República.
Como órgão colegiado de amplo debate de questões
jurídicas, o Conselho de Recursos tinha grande
importância. Nas décadas de 1930, 1940 e 1950, muitas de
suas decisões transformaram-se em jurisprudência na área
da Propriedade Industrial. Muitas marcas foram
consagradas nesse período, como a marca Sapólio.
Nesse período, o Conselho funcionava como uma escola
onde agentes aprendiam como fazer a defesa de um
processo. O embate entre dois grandes nomes era
esperado com ansiedade pela comunidade da Propriedade
Industrial. Os debates mais polêmicos eram publicados em
forma de pequenos opúsculos disputados por todos.39
A importância do Conselho de Recursos estava relacionada
também ao aspecto social, à integração entre os
profissionais envolvidos na Propriedade Industrial. Ele era
um complemento do que se realizava no DNPI, criando uma
convivência necessária e direta entre as pessoas que
contribuíram para a criação da ABAPI.40

39. Entrevista de Ricardo
Vieira de Mello, em 15 de
agosto de 1998.
40. Entrevista de
Oscar-José Werneck Alves,
em 15 de agosto de 1998.

Percy Daniel
Sócio fundador e grande
colaborador
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O projeto de reforma do
Conselho de Recursos na década de 1950
Foi no fim da década de 1940 que o Conselho de Recursos
começou a apresentar problemas. Ao lado das discussões
éticas, que sempre surgiam, a principal questão era a
morosidade na apreciação dos problemas.
A direção do DNPI era sensível à questão. Em 1952 constituiu
uma Comissão de Revisão do Código da Propriedade
Industrial. Os trabalhos da comissão, com participação de
representantes da ABAPI, deram origem ao anteprojeto de
reforma do Conselho de Recursos apresentado em 1954.
O anteprojeto partiu de um conceito básico, a “bipartição do
Conselho”. Teve por objetivo contornar uma incongruência
fundamental: juristas votavam sobre questões técnicas e
técnicos decidiam sobre questões de alta indagação jurídica.
De acordo com a proposta, um dos conselhos teria como
atribuição “decidir casos de marcas, títulos de
estabelecimentos, nomes comerciais e expressões de
propaganda”. Seria integrado por “juristas e representantes
da repartição e das classes produtoras, como a indústria e
o comércio”. O outro conselho responderia pelos “casos de
privilégios de invenção, modelos de utilidade, desenhos e
modelos industriais”. Este segundo conselho seria
eminentemente técnico.

A crise do Conselho e sua extinção em 1961
Os problemas enfrentados pelo Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial também foram tema do famoso
Memorial enviado ao presidente Juscelino Kubitschek, em
1957. O documento destacou as deficiências do Conselho,
“a quem cabe o julgamento de todos os recursos
interpostos das decisões definitivas do diretor do
Departamento Nacional da Propriedade Industrial”.
O Memorial fazia ainda as seguintes observações:
“O Conselho reunia-se duas vezes por semana para
analisar quatro processos, no entanto geralmente apenas
um era avaliado. Inevitavelmente, os processos se
acumulavam”. O texto finalizava de forma arrasadora:
“Basta que se diga que presentemente estão sendo
julgados recursos interpostos há mais de dez anos atrás”.
Além da lenta sistemática dos julgamentos, outro problema
era o moroso parecer do auditor técnico do DNPI. A verdade
era que o Conselho enfrentava problemas de ordem ética e
de ingerência política. Não eram, obviamente, fenômenos
específicos da Propriedade Industrial. Em maior ou menor
grau, diversos setores do governo eram afetados no período.
Em conseqüência dos problemas relatados, o Conselho
acabou sendo extinto em 1961, marcando o fim de uma fase.
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