
Capítulo VI
Problemas da profissão 
na década de 1970
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“As autoridades 
não compreenderam 
o papel dos agentes, 

não compreenderam que são 
os interessados que dependem 
de assessoria profundamente
qualificada, que os agentes 

são uma figura clássica, 
obrigatória no mundo inteiro.”

PETER DIRK SIEMSEN



O ano de criação do INPI, 1970, marcou o início do período
mais conturbado da história dos agentes da Propriedade
Industrial e da ABAPI. Foi reflexo direto do apogeu do regime
autoritário, que entrou na fase de maior arbítrio e intransigência.

No plano econômico, o Brasil vivia o chamado Milagre
Brasileiro, com o PIB crescendo cerca de 11% ao ano. Em
1973, 14%. A grande disponibilidade de recursos
financeiros internos e externos favorecia o
desenvolvimento. O modelo era extremamente
concentrador de riquezas.

Naquele ano, o Brasil tornou-se tricampeão de futebol no
México. Foi a primeira vez que um país conquistou tal título.
Naturalmente, gigantesco entusiasmo tomou conta de toda
a nação. Buscando capitalizar politicamente a euforia
popular com a proeza futebolística, o marketing
governamental tornou célebre o slogan: “Brasil, ame-o ou
deixe-o”. Tratou-se de puro maniqueísmo para tentar
justificar a absoluta intolerância do regime com qualquer
manifestação contrária às suas decisões políticas.

Radicalizando, o governo “ideologizou” as divergências e
reprimiu drasticamente qualquer manifestação. A
intransigência tomou conta até de modestos escalões
governamentais. Nenhum segmento social estava a salvo
do arbítrio. Nesse período, até mesmo personagens

“Manchete” (1972)
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consagrados como o deputado Rubens Paiva, conhecido
por sua moderação, tornaram-se alvo da repressão. O
jornal O Estado de S. Paulo, tradicional e conservador,
publicava receitas de bolo nos espaços cortados pela
censura. Os desmandos não tinham limites.

Os agentes e a ABAPI tiveram de pagar um alto preço pelas
divergências desde a edição do código de 1967. Na
cerimônia de posse do presidente da entidade, Thomas
Othon Leonardos, em 6 de maio de 1970, a tensão era
grande e se refletiu numa longa discussão entre membros
da Associação e dirigentes do DNPI.72

O quadro complicou-se ainda mais com a política adotada
pelo primeiro presidente do INPI, o capitão-de-fragata
Thomaz Thedim Lobo. Naturalmente, o comandante não
tinha maior familiaridade profissional com o complexo
mundo da Propriedade Industrial e desde o princípio
manifestou visão totalmente distorcida da exclusividade do
procuratório. Entendia o presidente do INPI que qualquer
pessoa poderia exercer representação. Como agravante,
mostrou-se avesso ao diálogo com a categoria.

72. Entrevista de 
Oscar-José Werneck Alves,
em 15 de agosto de 1998.
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A supressão da exclusividade no procuratório
Tramitava em 1970 um novo projeto do Código da
Propriedade Industrial. Ao contrário de 1967 e 1969,
ocasiões em que o governo baixou os códigos através de
decreto, dessa vez optou-se pela tramitação no Congresso.
Mas existiam fortes razões para a escolha. O Congresso
estava totalmente desfigurado. O governo tinha folgada
maioria, forjada através de casuísmos eleitorais e dezenas
de cassações de mandatos de parlamentares.

Os debates legislativos, mesmo sobre matéria tão polêmica,
não chegavam ao grande público. Não havia cobertura
sistemática do Congresso pela mídia, como é feita hoje, e a
censura assegurava que as propostas governamentais não
fossem questionadas na imprensa. O governo podia
manobrar à vontade.

Ao longo dos trabalhos legislativos que prepararam o código
de 1971 surgiu pela primeira vez a proposta de supressão
da exclusividade do procuratório. Segundo agentes, a idéia
deve ter partido da direção do INPI.73 Mas proposta acabou
transformada em uma emenda simples que deu margem a
grande polêmica: o interessado podia ser representado por
um procurador. Em 21 de dezembro de 1971, o projeto do
código era aprovado pelo Congresso.74

73. Entrevista de Oscar-
José Werneck Alves, em 15
de agosto de 1998.

74. Lei nº 5.772, de 21 de
dezembro de 1971.
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O parecer apócrifo de 1973
O Código da Propriedade Industrial de 1971 não se referia
expressamente aos agentes e advogados, o que provocou
grande controvérsia. A direção da ABAPI entendia que
ainda estava em vigor o Decreto-lei nº 8.933, de 1946, que
regulamentava a profissão. Mas os dirigentes do INPI agiam
como se a categoria não existisse.
Para dirimir as dúvidas, o INPI publicou na Revista da
Propriedade Industrial nº 123 um parecer apócrifo,
interpretando as exposições do Código da Propriedade
Industrial de 1971, de forma a concluir pela revogação tácita do
regime estabelecido pelo Decreto-lei nº 8.933/46. O documento
enfatizava: “A representação dos interessados perante o INPI
não é mais privativa de qualquer classe profissional”.75

Entendendo que o parecer não seria suficiente, a direção
do INPI foi além. Baixou a Portaria nº 386, notificando os
interessados em pedidos de registros e de privilégios
depositados até o fim de 1971, bem como os titulares dos
mesmos, a apresentarem procuração num prazo de
sessenta dias.76

Muitos acreditavam que a portaria era uma pá de cal na
questão da exclusividade do procuratório. O tempo, no
entanto, mostraria que apenas tinha sido reinstalado o caos
no serviço de registros de marcas e patentes. Ironicamente, o
país vivia o chamado Milagre Econômico Brasileiro, outro
conhecido slogan cunhado pelo marketing governamental.

75. “Revista da Propriedade
Industrial” nº 123, de 30 de
agosto de 1973.

76. Portaria 386, de 26 
de setembro de 1973,
publicada na “Revista 
da Propriedade Industrial”
nº 133.
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O impacto sobre a categoria
A categoria dos agentes da Propriedade Industrial foi pega
de surpresa pelas decisões do INPI. Não faltavam razões
para tanto: em 1973, o reconhecimento da categoria pelo
governo estava às vésperas de completar quarenta anos, já
havia toda uma geração de agentes aposentada. Era uma
profissão consolidada, cada vez mais reiterada pelo
constante aumento do volume de trabalho e pela crescente
complexidade que adquiria - reflexos do desenvolvimento
econômico do país. Mesmo nos marcos de um regime
autoritário, imaginar o fim da exclusividade do procuratório,
em 1973, era um contra-senso. A categoria ficou atônita.

Os reflexos da medida foram sentidos imediatamente no
cotidiano do trabalho junto ao INPI. Oscar-José Werneck
Alves é bem objetivo sobre o assunto: “As portas foram
fechadas, aquele convívio informal acabou, nós ficamos
para trás do balcão. Os funcionários foram proibidos de
dialogar conosco, muitos deixaram de cumprimentar-nos de
um dia para o outro, foi uma violência, aquilo foi uma
espécie de radicalismo religioso, nós fomos alvo de todas
as discriminações”.77

O esvaziamento da ABAPI
Apesar da presença na presidência da ABAPI de Thomas
Othon Leonardos - advogado com currículo
respeitabilíssimo que, entre outras, tinha acabado de deixar
a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros -, as
portas do INPI se fecharam para a entidade a partir de
1970. Vários contemporâneos acreditam que, a exemplo do
que ocorreu com diversos sindicatos no período, as
autoridades governamentais só não fecharam a entidade
porque ela era uma associação e não um sindicato. Não
havia base jurídica para fechá-la. A alternativa foi fechar as
portas do INPI para a entidade.78

A direção do órgão seguia uma lógica pragmática. Embora a
lei previsse a possibilidade da representação, os profissionais
que atuavam na área não constituíam mais uma categoria
profissional diferenciada e, portanto, não havia com quem
dialogar. Aos olhos dos dirigentes do INPI, os agentes não
existiam e a ABAPI não tinha qualquer significado.

A entidade se viu diante de um dilema: ou assumia postura
política ideológica e partia para o enfrentamento com o
governo, como fizeram os estudantes, algumas lideranças
sindicais e políticas, ou assumia posição mais prudente,
defensiva, aguardando novos tempos. Prevaleceu a
segunda opção.

77. Entrevista de 
Oscar-José Werneck Alves,
em 15 de agosto de 1998.

78. Entrevista de 
Oscar-José Werneck Alves,
em 15 de agosto de 1998.
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Dentro desse quadro, o esvaziamento da ABAPI foi
inevitável. Antigos associados são unânimes em afirmar que
não houve qualquer tipo de divisão dentro da entidade ou
entre os agentes. Pelo contrário. Manteve-se a tradicional
solidariedade. No entanto, o impacto provocado pelo
parecer de 1973 foi grande.

A categoria estava sem alternativas para defender seus
interesses profissionais frente ao arbítrio. Situação
semelhante se colocou, em maior ou menor escala, diante
de todo o movimento sindical e associativo. Atingiu
inclusive a ABPI, que seria reativada somente em 1978.

Os efeitos já podiam ser sentidos em fins de 1972: a
arrecadação da ABAPI caiu drasticamente. Não foi possível
mobilizar os associados nem sequer para alcançar o
quorum mínimo para as eleições que estavam previstas
naquele ano. Segundo informações de antigos sócios, até o
bispo do Rio de Janeiro foi notificado sobre a situação
precária da entidade. Diante do impasse e acreditando ser
preciso resistir, Thomas Othon Leonardos, num gesto de
desprendimento, aceitou permanecer à frente da entidade
por mais dois anos. O gesto teve de se repetir em 1974.79

A posição da categoria
O impasse enfrentado pela categoria foi discutido em
outubro de 1973, quando o Instituto dos Advogados do
Brasil realizou o Seminário de Propriedade Industrial, que,
entre outras, contou com palestra de Otto de Andrade Gil,
sobre o tema: “O exercício profissional do advogado e do
agente da Propriedade Industrial ante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial”. Tratou-se de uma vasta defesa da
profissão de agente da Propriedade Industrial, com severas
críticas ao Código da Propriedade Industrial de 1971 e,
particularmente, ao parecer de 30 de agosto de 1973, que
considerou inexistente a profissão. A palestra proferida por
Otto de Andrade Gil tornou-se documento referencial.8
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79. Correspondência de
Antônio S. Barros de 27 de
março de 1972.

80. O artigo foi publicado
na “Revista do Instituto dos
Advogados Brasileiros”,
Ano VIII, nº 46, março,
1974.
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