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Propriedade Industrial e Constituição. Coisa julgada material e a 

interpretação do artigo 32 da LPI. Democracia, discricionariedade 

legislativa e a constitucionalidade do artigo 40 da LPI 

 

 

SUMÁRIO: 1. A Consulta. 2. O artigo 32 da LPI: coisa julgada, 
interpretação e descabimento da invalidação da patente. 2.1 A 
coisa julgada formada no acórdão proferido na Ação Civil 
Pública nº 2003.51.01.513584-5. 2.2. A correta interpretação do 
art. 32 da LPI: inaplicabilidade do preceito às emendas 
restritivas. 2.2.1.  Interpretação do art. 32 da LPI à luz da 
Constituição: princípios da eficiência, da duração razoável do 
processo e da autonomia privada. 2.2.1.1. Princípio da 
eficiência, duração razoável do processo e backlog. 2.2.1.2 
Autonomia privada e restrição à desistência da tutela de direito 
disponível. 2.2.2. Interpretação sistemática, teleológica e 
histórica do art. 32 da Lei nº 9.279/96. 2.2.2.1. Interpretação 
sistemática e os limites do art. 32 da LPI.  2.2.2.2 Interpretação 
teleológica: porque o art. 32 da LPI não se aplica às emendas 
voluntárias restritivas. 2.2.2.3. O elemento histórico: o legislador 
propositadamente exclui o verbo “restringir” da redação do art. 
32 da LPI. 2.2.3. Argumento institucional: deferência à 
interpretação legal do INPI, sobre tema técnico, da sua alçada. 
2.3. O descabimento da anulação de patentes em razão da 
admissão de emendas restritivas. 2.3.1 A anulação da patente 
violaria o princípio de proteção à confiança legítima. 2.3.2. A 
anulação da patente violaria o princípio da proporcionalidade. 
3. Constitucionalidade e aplicabilidade do art. 40, parágrafo 
único, da LPI. 3.1. A Constitucionalidade do art. 40, parágrafo 
único, da Lei nº 9.279/96. 3.1.1. Proteção constitucional à 
propriedade industrial e princípios contrapostos: 
temporariedade da patente e discricionariedade legislativa. 
3.1.2. Ausência de violação aos princípios da eficiência e da 
duração razoável do processo. 3.1.3. Da ausência de afronta ao 
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art. 37, § 6º da Constituição de 1988. 3.1.4. Da ausência de 
violação à livre iniciativa e à livre concorrência. 3.1.5.  
Inexistência de violação ao direito adquirido e à segurança 
jurídica. Inexistência de princípio constitucional de 
“inderrogabilidade do domínio público”. 3.1.6. Ausência de 
ofensa ao princípio da moralidade administrativa. 3.2. Correta 
aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI ao caso: 
inocorrência de procrastinação ou abuso processual por parte 
da Consulente. 4. Respostas aos quesitos. 

 

1. A Consulta 

 

Consulta-me a empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH a 

respeito de aspectos jurídico-constitucionais subjacentes à Ação de Procedimento 

Comum n° 5014882-77.2018.4.02.5101, em trâmite perante a 25ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, ajuizada por EMS S.A (“EMS”) contra a Consulente e o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Na referida ação, a autora pleiteia a 

declaração de nulidade de patente de medicamento detida pela Consulente.  

A Consulente apresentou ao INPI pedido de concessão de patente PI nº 0017050-

0. Em resposta a parecer desfavorável da autarquia, a Consulente apresentou emenda 

restritiva ao quadro reivindicatório inicial, depois de requerido o exame do pedido de 

patente.  

O processo administrativo em questão – a cuja íntegra tive acesso – seguiu seus 

trâmites regulares, sem que houvesse nenhuma medida procrastinatória de sua parte. 

Apesar disso, o INPI demorou mais de 10 anos para finalizar o procedimento 

administrativo e conceder a patente requerida. Dessa forma, incidiu sobre o caso a regra 

prevista no art. 40, parágrafo único, da Lei n° 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial 

– LPI), segundo a qual “[o] prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a 

patente de invenção [...], a contar da data de concessão”.  

A EMS, em sua ação, alega, dentre outros fundamentos, que a apresentação de 

quaisquer emendas ao pedido de patente, inclusive emendas restritivas, após o 
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requerimento do respectivo exame, violaria a coisa julgada material formada na Ação 

Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, bem como o disposto no art. 32 da LPI. Afirma, 

ainda, que o art. 40, parágrafo único, da LPI, seria inconstitucional, por ofender a 

exigência de temporariedade das patentes (art. 5º, XXIX, CF), além de diversos outros 

princípios constitucionais. Aduz, ademais, que mesmo que não se considere 

inconstitucional o preceito em questão, ele não poderia ser aplicado em casos em que a 

demora no procedimento administrativo patentário seja imputável, no todo ou em parte, 

à conduta do requerente da patente, que pode ter interesse econômico na procrastinação 

do feito. Na ótica da EMS, isso teria ocorrido no caso, pois a Consulente teria adotado 

medidas protelatórias durante o processo administrativo que tramitou no INPI.       

Diante desse quadro, formula a Consulente os seguintes quesitos: 

1) A aceitação pelo INPI de emendas voluntárias restritivas após o requerimento 

de exame da patente, tal como estabelecido na Resolução nº 093/2013 do INPI, que 

consolidou o entendimento e a prática da autarquia em relação a essa questão, viola a 

coisa julgada material formada na Ação Civil Pública n. 2003.51.01.513584-5? 

2) Tal aceitação ofende o disposto no artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial, 

corretamente interpretado?  

3) Ainda que se considere, para argumentar, que a referida admissão violaria a 

coisa julgada material ou o disposto no artigo 32 da Lei n° 9.279/96, é juridicamente 

adequada a invalidação de patente concedida com esse suposto vício? 

4) O artigo 40, parágrafo único, da LPI, viola a Constituição Federal, 

notadamente a previsão constitucional de que as patentes constituem “privilégio 

temporário” (art. 5°, XXIX), os princípios da eficiência administrativa e da celeridade 

processual (art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII), a previsão de responsabilidade civil do 

Estado (art. 37, §6º), os princípios  da livre concorrência e da livre iniciativa (artigos 1º, 

IV; e 170, caput, e  IV),  a alegada “inderrogabilidade do domínio público” e a garantia 

do direito adquirido (art. 5º, XXXVI), e o princípio da moralidade administrativa (art. 37, 

caput)? 

5) A conduta abusiva do requerente de uma patente, voltada a procrastinar o 

processo administrativo no INPI, poderia ensejar o afastamento da regra prevista no 
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parágrafo único, do artigo 40, da LPI? Na hipótese afirmativa, houve abuso da Consulente 

no processo administrativo que resultou na concessão da patente PI0017050-0, que possa 

justificar esse afastamento? 

As indagações da Consulente versam sobre aspectos constitucionais e legais 

ligados a dois diferentes preceitos da Lei de Propriedade Industrial – o art. 32 e o art. 40, 

parágrafo único. Assim, o presente parecer será dividido em duas partes, cada uma delas 

voltada à análise de questões atinentes a um desses dispositivos legais. 

  

2. O artigo 32 da LPI: coisa julgada, interpretação e descabimento da invalidação 
da patente   

 

A seguir, examina-se, inicialmente, a questão da coisa julgada material formada 

na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5. Em seguida, passa-se à discussão sobre a 

correta interpretação do art. 32 da LPI, que reza: 

  

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o 
depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, 
desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.  

 

Ao final do item, discute-se sobre a adequação jurídica da invalidação da patente, 

na hipótese de se considerar que a admissão da emenda restritiva voluntária, após o pedido 

de exame, viola efetivamente a coisa julgada, ou decorre de interpretação equivocada do 

art. 32 da Lei nº 9.279/96.    

Esclareça-se desde já um ponto relevante. Todas as discussões deste item 

dependem de um pressuposto fático, afirmado pela Consulente: o caráter restritivo das 

emendas apresentadas no PI n° 0017050-0. Consultando os autos do mencionado 

processo administrativo – cujas páginas são mencionadas nos parágrafos seguintes –, 

convenci-me da veracidade dessa premissa.  



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

5 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

É que o quadro inicial do PI n° 0017050-0 continha quinze reivindicações (fls. 

130-144). A fórmula geral reivindicada correspondia aos compostos mencionados no 

relatório descritivo da patente (fls. 13-14), que apresentavam amplas possibilidades de 

substituição dos seus radicais. Diante disso, o INPI apresentou parecer desfavorável à 

patenteabilidade do pedido, alegando, dentre outros argumentos, que a reivindicação 

principal e suas correlatadas eram imprecisas (fls. 227-230). 

Já o segundo quadro reivindicatório, elaborado pela Consulente como resposta à 

manifestação negativa da autarquia, abrangia um número mais limitado de reivindicações 

– doze no total (fls. 284-288). Ademais, apresentava como fórmula geral reivindicada os 

compostos “muito especialmente preferidos”, para os quais as possibilidades de 

substituição dos radicais eram significativamente mais reduzidas. Vale ressaltar que todos 

esses compostos já estavam referidos no relatório descritivo da patente apresentado 

quando do protocolo do pedido inicial (fls. 22-23). Portanto, não houve qualquer 

acréscimo na matéria reivindicada. A natureza restritiva das emendas é induvidosa. 

Por fim, foram-me apresentados pareceres técnicos da lavra dos professores 

Vitor Francisco Ferreira (UFF) e Fernando de Carvalho da Silva (UFF), todos doutores 

nas áreas de Química e Farmácia. Os professores concordaram unanimemente que as 

emendas realizadas pela Consulente no quadro reivindicatório da patente foram 

restritivas, de modo que essa premissa fática pareceu-me sólida e confiável. 

  

2.1 A coisa julgada formada no acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 

2003.51.01.513584-5 

 

 

Em 2007, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu 

acórdão julgando procedente a Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, ajuizada pelo 

Ministério Público Federal, no qual se condenou o INPI a não “admitir as mudanças 

voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos 
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termos do art. 32 da Lei nº 9279/96”.1 A decisão, que se baseou no reconhecimento do 

pedido pelo INPI, transitou em julgado.  

Interpretando essa decisão judicial, o INPI explicitou a inadmissibilidade de 

mudanças voluntárias que alterem ou ampliem o quadro reivindicatório nos pedidos de 

patente. Mas permitiu as mudanças que simplesmente restrinjam o pedido de patente. Tal 

exegese oficial encontra-se atualmente na Resolução nº 093/2013 do INPI,2 expressa ao 

prever que “após a solicitação do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações 

no QR (quadro reivindicatório) voluntárias ou resultantes de exames técnicos [...], desde 

que estas sirvam, exclusivamente, para restringir a matéria reivindicada e não alterem 

o objeto pleiteado” (item 2.1, iv).  

A EMS entende que a orientação do INPI, seguida no presente caso, teria 

ofendido a coisa julgada. Cabe analisar se tal entendimento é ou não correto.   

Pois bem. A coisa julgada é instituto tradicional, que, no Brasil, possui expresso 

fundamento constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF). A sua garantia visa, acima de 

tudo, à proteção da segurança jurídica.3 É que, sem a salvaguarda da coisa julgada, os 

conflitos seriam infindáveis, em detrimento da paz e da estabilidade das relações sociais. 

Por isso, o constituinte e o legislador decidiram imunizar a decisão judicial de mérito 

transitada em julgado (coisa julgada material)4 diante de alterações decorrentes não só de 

                                                             
1 Cabe um prévio disclaimer sobre a questão. Fui o signatário da petição inicial da Ação Civil Pública nº 
2003.51.01.513584-5, ajuizada quando ainda integrava os quadros do Ministério Público Federal. Contudo, 
este parecer não pretende apresentar a “interpretação autêntica” daquela ação, nem poderia fazê-lo. Afinal, 
o autor da ação é o Ministério Público Federal, e não a pessoa natural que, presentando-o, subscreveu a 
petição inicial. Portanto, a autoridade do parecer provém apenas dos seus próprios argumentos. 

2  A resolução consolidou o entendimento do Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008 e do 
MEMO/INPI/DIRPA/nº 072/08, ambos adotados pelo INPI após o trânsito em julgado da ACP e que 
estavam vigentes na época do exame da patente da Consulente, que se iniciou em outubro de 2009. 

3 Nesse sentido, cf. José Carlos Barbosa Moreira. “Considerações sobre a chamada ‘relativização’ da coisa 
julgada material”. In: Fredie Didier Jr. (Org.). Relativização da coisa julgada. 2.ed. 2. tiragem. Salvador: 
Jus Podivm, 2008, pp. 232-234; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Curso 
de Processo Civil, vol. 2. 2ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 668. 
4 De acordo com tradicional distinção doutrinária, a coisa julgada formal se caracteriza como a preclusão 
máxima de um processo, cuja eficácia, de natureza unicamente intraprocessual, impede que, ocorrido o 
trânsito em julgado da sentença, possa ela ser rediscutida no mesmo feito. Já a coisa julgada material, se 
caracterizando como a imutabilidade do conteúdo (ou efeitos de direito material) da sentença de mérito, se 
projeta extraprocessualmente, vedando nova apreciação jurisdicional acerca da questão decidida também 
em outros processos judiciais. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. “Ainda e sempre coisa julgada”. In: Luiz 
Rodrigues Wambier; Teresa Arruda Alvim Wambier (Org). Doutrinas Essenciais de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 679-687, v.VI, p. 682. 
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novas leis, como também de questionamentos judiciais e extrajudiciais supervenientes. A 

premissa básica é de que “é preferível uma decisão eventualmente injusta do que a 

perpetuação dos litígios”.5  

No sistema jurídico brasileiro, os limites objetivos da coisa julgada se limitam à 

parte dispositiva da decisão. No Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do 

trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, tal limitação estava 

prevista no art. 469.6 No NCPC, ela foi consagrada pelo art. 504.7 Nada obstante, apesar 

de não integrarem os limites objetivos da coisa julgada, os fundamentos decisórios 

afiguram-se fundamentais para esclarecimento do conteúdo da decisão sobre a qual se 

forma a res judicata.8 

Como consignou Cândido Rangel Dinamarco, “o significado substancial da 

motivação é indispensável e às vezes torna-se importantíssimo [...] para determinar o 

significado e o alcance de um dispositivo”.9 Na mesma linha, José Rogério Cruz e Tucci 

registrou que “as razões de decidir [...] atuam como elemento informador de aferição do 

raio de alcance da parte dispositiva da sentença”. 10  É que, como expressamente 

determina o art. 489, §3º, do NCPC “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da 

conjugação de todos os seus elementos”, razão pela qual a fundamentação é 

imprescindível para esclarecimento do dispositivo.  

Ademais, o pedido e causa de pedir enunciados na petição inicial são também 

elementos relevantes para a interpretação da decisão judicial – logo, para a definição dos 

                                                             
5 Vicente Greco Filho. Direito Processual Civil Brasileiro, volume 2: (atos processuais e recursos e 
processos nos tribunais). 20ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v. II, p. 275. 
6 O art. 469 do CPC/73 dispunha: “Não fazem coisa julgada: I- os motivos, ainda que importantes para 
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II- a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença; III- a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo”. 
7  Reza o art. 504 do NCPC: “Não fazem coisa julgada: I- os motivos, ainda que importantes para 
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II- a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença”. Saliente-se, todavia, que no atual CPC, atendidos determinados pressupostos, a 
coisa julgada se estende à questão prejudicial decidida incidentalmente no processo (art. 503), diversamente 
do que ocorria no CPC de 1973, em que era necessário para tanto o ajuizamento de ação declaratória 
incidental.  
8 Cf. Enrico Tullio Liebman. “Limites objetivos da coisa julgada”. In: Estudos sobre o Processo Civil 
Brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2004, p. 109.  
9 Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. vol. III. 3ª ed. são Paulo: Malheiros, 
2003, p. 678. 
10 José Rogério Cruz e Tucci. “Art. 504”. In: Cássio Scarpinella Bueno (Coord.). Comentários ao Código 
de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 499.  



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

8 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

limites objetivos da coisa julgada. Afinal, como assentou Eduardo Talamini, “a coisa 

julgada põe-se objetivamente nos limites do mesmo pedido e mesma causa de pedir da 

‘ação’ julgada pela sentença”. 11  Trata-se de corolário lógico da imposição de 

congruência entre a demanda e o objeto da prestação jurisdicional. Nessa direção, 

confiram-se, respectivamente, as lições de Humberto Theodoro Jr, e de Fredie Didier Jr, 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: 

 
“A sentença, como os atos jurídicos em geral, não pode ser lida e 
interpretada apenas pela literalidade de seu dispositivo. Trata-se de 
um ato de autoridade, mas também de um ato inteligência e de vontade. 
Interpretá-la, portanto, exige ir além das palavras utilizadas pelo 
julgador, para alcançar efetivamente a vontade declarada, que haverá 
de harmonizar-se com o objeto do processo e com as questões que a 
seu respeito as partes suscitaram na fase de postulação”.12    

 
“As postulações das partes são dados que sempre devem ser levados 
em consideração para a interpretação da decisão. A definição precisa 
da norma jurídica extraída da sentença não prescinde do exame do que 
foi postulado pelas partes, limite que é do exercício da função 
jurisdicional, como define a regra da congruência, já examinada (arts. 
141 e 492, CPC)”.13 

 
Essa orientação é respaldada pela jurisprudência, como se observa em julgado 

do STJ, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa é bastante elucidativa: 

 
“Processo civil. Embargos à execução judicial. Alegação de excesso 
de execução com base na interpretação do título executivo. 
Possibilidade. Critério de interpretação da sentença. Leitura do 
dispositivo em conformidade com o contido na fundamentação. E no 
pedido formulado no processo. 

- É possível alegar, pela via dos embargos à execução judicial, excesso 
de execução com base na interpretação da sentença exequenda, sem 

                                                             
11 Eduardo Talamini. Coisa Julgada e sua Revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 68.  
12 Humberto Theodoro Jr. “Execução de sentença. Iniciativa do devedor. Interpretação de sentença. In: 
Revista Jurídica, n. 299, 2002, p. 7. 
13 Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil. 
vol. 2. 11ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 397-398. 
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que isso signifique revolver questões já decididas no processo de 
conhecimento. 

- Para interpretar uma sentença não basta a leitura de seu dispositivo. 
O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o 
sentido e o alcance. 

- Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-
se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da 
lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há 
sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra 
petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em 
conformidade com os limites do pedido inicial.  

Recurso especial provido”.14   

 

Assentada essa premissa, cumpre examinar as razões invocadas no acórdão 

proferido na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, bem como na respectiva petição 

inicial, para que se possa melhor esclarecer o conteúdo da decisão transitada em julgado 

naquele processo. 

Pois bem. Primeiramente, observa-se que o acórdão não pretendeu banir toda e 

qualquer mudança voluntária no pedido de patente, após o requerimento do exame. Pelo 

contrário, para afastar a perda de objeto do processo, o acórdão frisou que “consta do 

pedido inicial da demanda, não apenas a abstenção do Réu de aplicar o parecer 

normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, 

admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal” (grifo acrescentado).  E, 

como se verá adiante, há base legal expressa para a desistência total ou parcial do pedido 

nos processos administrativos federais – o art. 51 da Lei nº 9.784/9915 – e a apresentação 

de emenda restritiva outra coisa não é senão a formulação de desistência parcial do 

pedido.  

Não bastasse, a decisão do TRF da 2ª Região acolheu o pedido do MPF, 

“tomando como base todos os argumentos invocados na postulação inicial e demais 

pronunciamentos do MPF”. Assim, para compreensão dos limites objetivos da coisa 

                                                             
14 STJ. Recurso Especial nº 818.614, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrigui, DJ 20/11/2006.  
15 Eis a redação do preceito:  “Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total 
ou parcialmente do pedido formulado, ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis”. 
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julgada, torna-se indispensável a análise da argumentação desenvolvida pelo MPF na 

petição inicial. Ora, analisando-se essa petição, o que se verifica é a apresentação de 

razões francamente inaplicáveis às emendas restritivas ao quadro reivindicatório do 

pedido de patente. 

Com efeito, a leitura da peça inicial bem esclarece o objetivo perseguido pelo 

MPF com o ajuizamento da referida Ação Civil Pública. O INPI vinha adotando, com 

fundamento no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, interpretação do art. 32 da LPI que 

permitia ampliação ou alteração do quadro reivindicatório de pedidos de patente, 

mesmo após o requerimento do exame. Tal exegese lesava vários interesses públicos 

tutelados pelo MPF, pois: (a) os pedidos de alteração não eram publicados, e isso 

dificultava para terceiros o exercício da faculdade de impugnar novos requerimentos de 

proteção patentária feitos no processo administrativo; (b) a admissão de emendas 

voluntárias que ampliavam ou modificavam o pedido original gerava atrasos no INPI 

(backlog), que era forçado a examinar novas matérias e questões, em detrimento da 

eficiência da sua atuação. A ampliação do backlog, por sua vez, tendia a causar indevidas 

extensões no monopólio temporário concedido ao titular da patente. Foi contra essa 

prática que se insurgiu o MPF, pleiteando que o INPI se abstivesse de adotá-la. 

Esse foco do MPF, no qual claramente não se inserem as emendas restritivas aos 

pedidos de patente, é explicitado em diversos trechos da petição inicial. Assim, ao 

descrever o entendimento equivocado até então esposado pelo INPI, a petição registrou:  

    
“De acordo com o citado parecer, ‘o art. 32 não impede que, 
posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar 
no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada 
no pedido originalmente depositado possam ser solicitadas pelo 
requerente e aceitas pelo INPI.”  (grifo acrescentado, p. 2 da inicial) 

 
Mais à frente na petição inicial, ao diferenciar as alterações voluntárias no 

quadro reivindicatório do pedido de patente, formuladas após o requerimento do exame 

e vedadas pelo art. 32 da LPI, das divisões de pedido de patente, autorizadas até o final 

do exame pelo art. 26 da mesma lei, o MPF consignou:  
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“Vê-se, portanto, que o art. 26 não trata de mudança no quadro 
reivindicatório, mas de divisão do pedido de patente. São hipóteses 
absolutamente diferentes. Na divisão, o mesmo pedido é fragmentado, 
e passa a ser objeto de procedimentos diferentes. Ela não pode 
importar, por óbvio, em acréscimo no objeto do pedido, nem em 
modificação substancial do mesmo. Já na alteração é possível até 
acrescentar coisa alguma [sic] no quadro reivindicatório, desde que 
não se extrapole a matéria inicialmente revelada no pedido inicial” 
(negrito acrescentado, p. 9 da inicial).  

 
Este último fragmento textual bem ilustra que a pretensão do MPF se dirigia ao 

combate de ampliações e alterações voluntárias no pedido de patente, feitas após o 

requerimento do exame, e não às restrições. Até porque, a admissão dessas últimas não 

gera os problemas apontados na petição inicial, que o MPF buscava equacionar.  

Com efeito, o problema da publicidade e do devido processo legal em relação a 

terceiros – que podem ter interesse em questionar administrativamente o pedido de 

patente – não se coloca no caso das emendas restritivas. Afinal, ocorre, nessa hipótese, a 

publicação do pedido inicial, que, por razões lógicas, contém integralmente o quadro 

reivindicatório subsistente após a sua restrição. Assim, a desistência parcial do pedido 

original em nada prejudica a capacidade dos terceiros de defenderem seus interesses no 

processo administrativo, já que tiveram pleno acesso à informação sobre tudo o que, ao 

final, restou reivindicado perante o INPI. Porém, a situação é completamente diferente 

quando a emenda em questão for ampliativa ou modificativa do quadro reivindicatório, 

pois, nestes casos, novos pedidos são formulados sobre os quais não houve publicidade. 

Isso pode efetivamente comprometer o exercício do contraditório pelos terceiros no 

âmbito do procedimento administrativo competente, como bem ressaltado na petição 

inicial da Ação Civil Pública. 

A admissão das emendas restritivas tampouco aumenta o atraso do INPI em seus 

processos administrativos, ou gera o risco de indevidas ampliações dos prazos de proteção 

à propriedade industrial. Pelo contrário, a aceitação das desistências parciais do pedido 

em qualquer fase processual tem efeito inverso: evita que o INPI ocupe seus escassos 

recursos humanos com trabalho desnecessário – afinal, o direito à patente é disponível –, 

agilizando, assim, o processo administrativo patentário, o que promove os princípios 
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constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e da duração razoável do 

processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, CF), como se verá adiante. Portanto, não há o 

menor risco de que tal medida seja empregada de modo abusivo, no afã de estender o 

prazo da proteção à propriedade industrial – e o monopólio temporário que este gera – ao 

contrário do que sucede com os pedidos voluntários extemporâneos de ampliação ou 

modificação do quadro reivindicatório. 

Outro argumento relevante da petição inicial foi a violação aos princípios da 

legalidade e da separação de poderes. Na petição, o MPF afirmou a inexistência de base 

legal para aceitação de emendas voluntárias ao pedido de patente, apresentadas após o 

requerimento de exame, haja vista o teor literal do art. 32 da LPI.  

Porém, tal argumento – correto e pertinente para as mudanças voluntárias que 

ampliem ou modifiquem o quadro reinvindicatório – afigura-se claramente inaplicável às 

emendas restritivas, que equivalem a desistências parciais do pedido de patente. A uma, 

porque, sendo o direito à patente de natureza disponível, a desistência a qualquer 

momento à sua proteção é inerente à tutela constitucional da autonomia privada do 

particular, que, pela sua natureza jusfundamental, sequer careceria de previsão legislativa 

para ser reconhecida, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição.16 A duas, porque existe 

expressa previsão legal para desistência nos processos administrativos federais – como 

os que se desenrolam perante o INPI: o art. 51 da Lei nº 9.784/99.17  

Com isso, não se pretende sustentar que houve erro na argumentação empregada 

na Ação Civil Pública. Não houve equívoco algum. Pretende-se afirmar, isto sim, que 

todos os argumentos do MPF se voltavam contra a admissibilidade de emendas 

voluntárias ampliativas ou modificativas do quadro reivindicatório dos pedidos de 

patente, após o requerimento de exame; e não contra a aceitação de emendas restritivas. 

Na verdade, a proibição de emendas restritivas agravaria, ao invés de solucionar, os 

problemas que o MPF visava a equacionar através da demanda coletiva, como o atraso 

                                                             
16 Reza o art. 5º, § 1º, da Constituição: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata”. 
17 Dispõe o art. 51, caput da Lei do Processo Administrativo Federal “O interessado poderá, mediante 
manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos 
disponíveis”. 
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nos procedimentos administrativos do INPI, e o risco de indevida extensão temporal da 

proteção patentária, em detrimento do interesse público na livre concorrência. 

É verdade que o MPF já afirmou não concordar com a interpretação ora 

sustentada. Nessa linha, o parquet federal ajuizou requerimento de cumprimento de 

sentença, aduzindo que a Resolução INPI n° 093/2013 teria violado a coisa julgada 

formada na Ação Civil Pública em questão, ao permitir as emendas restritivas voluntárias, 

formalizadas após o pedido de exame da patente.  

 Vale destacar que, nesse pedido de cumprimento de sentença, o MPF baseou-se 

em novo fundamento. Disse o MPF que a admissão de alterações voluntárias restritivas 

representaria suposto estímulo à “formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos 

que geram impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência”. Isso porque, 

para o MPF, com a formulação de pedidos iniciais amplos, criar-se-ia no mercado 

“insegurança jurídica quanto à possibilidade/viabilidade econômica dos concorrentes 

explorarem invenções e modelos de utilidade similares”. 

Como salientado, esse argumento não figura na petição inicial da Ação Civil 

Pública, na sentença, no acórdão ou em qualquer peça do processo de conhecimento. O 

tema não foi sequer tangenciado no processo no qual se formou a res judicata. Portanto, 

tal argumento não integra nem a causa petendi da Ação Civil Pública, nem o fundamento 

da decisão transitada em julgado. Logo, ele não se presta ao esclarecimento do conteúdo 

do acórdão do TRF da 2ª Região. 

Além disso, com todas as vênias, o argumento é equivocado e ignora a prática 

cotidiana dos processos administrativos patentários. Sem a possibilidade de emendas 

restritivas, que evitam trabalho ocioso do INPI, os processos tornar-se-iam ainda mais 

morosos e ineficientes, em detrimento de toda a sociedade. Essa morosidade adicional, 

ela sim, gera grave insegurança jurídica e prejudica a todos – titulares do direito à 

propriedade industrial, concorrente e sociedade, como se verá detidamente abaixo (item 

2.2.1.1). O ponto foi bem esclarecido pelo INPI, na resposta oferecida ao pedido de 

cumprimento de sentença, em que se lê:     
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Não possibilitar que, após o requerimento do pedido de exame, o 
depositante não possa restringir de modo voluntário seu pedido, dentro 
de um escopo delimitado e submetido a crivo dos examinadores de 
patentes do INPI, nos parece sem razoabilidade e que pode condenar 
o Instituto a continuar decidindo sobre tecnologias críticas para o 
país dentro do prazo irracional de 10 anos em média, quiçá ainda 
maior diante das marras que podem ser criadas com uma possível 
decisão deste sentido. 

A proposta de harmonização dos procedimentos de aplicação do 
disposto no Artigo 32 da Lei 9.279/96 na Diretoria de Patentes, 
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, que 
culminou na Resolução 093/2013, foi demanda direta dos 
examinadores de patentes do Instituto, cientes da necessidade e 
obrigação de serem mais ágeis em suas decisões, sem impactos 
negativos no direito de propriedade concedidos pelo Instituto. [...] 

É o entendimento desta Diretoria de Patentes, Programas de 
Computador e Topografias de Circuitos Integrados que pensar de 
forma diferenciada em relação ao exposto será um retrocesso ao bom 
desempenho alcançado pelo sistema de patentes no Brasil, ainda que 
longe do ideal. Em adição, a consequência imediata de tal adoção se 
refletiria no indeferimento quase que automático de praticamente 
todos os pedidos de patente apresentados ao Instituto. Fato este 
altamente comprometedor e contrário a qualquer política industrial, 
política pública ou política de acesso pela sociedade brasileira dos 
bens de consumo hoje disponíveis no mercado. 

Vale enfatizar o exposto nos autos [da Ação Civil Pública] quando se 
afirma que ‘a alteração voluntária para a redução da proteção após o 
pedido de exame não é inofensiva para a sistemática da proteção de 
patentes, tal como seria possível supor’. Em verdade, a redução da 
proteção, mesmo que voluntária, é elemento essencial, imprescindível 
e indissociável do trabalho exercido pelos examinadores de patentes 
do INPI e também dos demais congêneres no mundo. 

Acreditar que a possibilidade de alteração voluntária estimula a 
formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos que geram 
impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência, 
demonstra desconhecimento do trabalho árduo realizado na DIRPA. 

Sendo apresentados pedidos amplos, excessivamente ou não, faz parte 
da estratégia de proteção das invenções. No estágio em que se deposita 
uma patente muitas vezes não se tem ideia do real impacto e do 
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alcance da invenção. Estamos nos referindo aos estágios iniciais de 
uma pesquisa científica tecnológica. Fase na qual um pedido de 
patente é usualmente depositado.” (negritos acrescentados)  

 

Portanto, conclui-se que a coisa julgada material formada no julgamento da ACP 

n° 2003.51.01.513584-5 não impede a apresentação de emendas voluntárias restritivas a 

pedidos de patente.   

 

2.2. A correta interpretação do art. 32 da LPI: inaplicabilidade do preceito às 

emendas restritivas   

 

Assentada a premissa de que a coisa julgada formada na ACP n° 

2003.51.01.513584-5 não obsta a apresentação de emendas restritivas ao quadro 

reivindicatório após o pedido de exame da patente, resta analisar se o art. 32 da LPI, 

quando devidamente interpretado, impõe esse óbice.  

Como se verá abaixo, entendo que não, por diversas razões. Para fins didáticos, 

dividirei essas razões em argumentos constitucionais, argumentos infraconstitucionais e 

argumentos de deferência institucional – embora todos eles se articulem e reforcem 

mutuamente –, começando pelos primeiros.  

 

2.2.1.  Interpretação do art. 32 da LPI à luz da Constituição: princípios da eficiência, 

da duração razoável do processo e da autonomia privada   

    

É princípio básico da hermenêutica jurídica que as normas infraconstitucionais 

devem ser interpretadas à luz da Constituição. Dentre várias exegeses possíveis dos textos 

normativos, devem ser sempre priorizadas aquelas que mais protejam e promovam os 

princípios acolhidos pela Lei Fundamental. Mesmo quando a interpretação mais óbvia e 

literal do texto normativo conduzir a outra intelecção, deve ser preferida a exegese que o 
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compatibilize com os princípios constitucionais. 18  Como consignou Luís Roberto 

Barroso, tais princípios possuem eficácia interpretativa, que “consiste em orientar a 

interpretação das regras em geral (constitucionais e infraconstitucionais), para que o 

intérprete faça a opção, dentre as possíveis exegeses para o caso, por aquela que melhor 

realiza o efeito pretendido pelo princípio constitucional pertinente”.19   

Assim, não é possível negligenciar a orientação dos princípios constitucionais 

na definição do sentido e dos limites do disposto no art. 32 da Lei nº 9.279/96. Nessa 

questão, assumem relevo especial os princípios constitucionais da eficiência 

administrativa, da duração razoável do processo administrativo e da autonomia privada, 

como se verá a seguir. 

 

2.2.1.1. Princípio da eficiência, duração razoável do processo e backlog   

 

Um dos mais graves problemas do sistema brasileiro de proteção à propriedade 

industrial é o chamado backlog, que corresponde ao crônico atraso na análise de pedidos 

de patente pelo INPI. É verdade que o backlog não é patologia exclusivamente nacional, 

afetando escritórios de patente em praticamente todo o mundo.20 No Brasil, porém, trata-

se de questão especialmente grave, com índices alarmantes de represamento de pedidos 

de patente no INPI.21  

                                                             
18 Como registrei em obra acadêmica, “em geral, a interpretação conforme à Constituição é mobilizada 
quando o sentido mais óbvio e imediato do texto normativo o torna inconstitucional. O intérprete buscará 
então um sentido alternativo para o enunciado legal examinado, que o concilie com as exigências 
constitucionais” (Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto. Direito Constitucional: história, 
teoria e métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 457). Na mesma linha, ao tratar do 
princípio de interpretação conforme à Constituição, registrou Luís Roberto Barroso: “1) Trata-se de 
escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio 
a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca 
encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu 
texto” (Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 175).   
19 Luís Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 320.   
20  Cf., e.g., Eugenio Hoss. Delays in Patent Examination and their implications under the TRIPS 
Agreement. Munich Intellectual Property Center, 2012. Disponível em http://ssrn.com/abstract=2166853.  
21 Cf., e.g., Sílvio Sobral Garcez Junior e Jane de Jesus Silveira Moreira. “O backlog de patentes no Brasil: 
o direito à duração razoável do procedimento administrativo”. Revista Direito GV, v. 13, n. 1, 2013, p. 171-
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O backlog do INPI gera efeitos danosos não só para as partes e intervenientes no 

procedimento administrativo, como também para toda a sociedade e economia 

brasileiras.22 O atraso, por um lado, traz incerteza para inventores, desestimulando a 

inovação e a realização de investimentos em pesquisas, tão importantes para o 

desenvolvimento econômico-social. Por outro, ele também acarreta insegurança jurídica 

para terceiros concorrentes, que ficam sem saber se podem ou não explorar o objeto do 

pedido dos depositantes, sujeitando-se a ações judiciais e ao eventual pagamento de 

indenizações retroativas23 no futuro. Documento oficial da Câmara dos Deputados bem 

resumiu o problema: 

 

“[...] um atraso muito estendido no exame das patentes acaba por 
causar insegurança jurídica. Insegurança não apenas para os 
depositantes de patentes, mas também para seus potenciais 
concorrentes, bem como para a sociedade como um todo. Os 
depositantes não sabem se terão suas patentes concedidas e, nesse meio 
tempo (hoje, aproximadamente 10 anos), não sabem se têm ou não 
direito de uso exclusivo das reivindicações feitas nos pedidos de 
patentes. Os concorrentes não sabem se podem explorar o objeto do 
pedido dos depositantes, sem correr risco de serem processados e 
condenados. E a sociedade perde. Perde porque não sabe quem explora 
o objeto da patente tem ou terá realmente direito sobre ela, tampouco 
se um concorrente pode explorar o mesmo objeto. Se há exploração por 
parte de um concorrente, pode ser que no dia seguinte, uma ordem 
judicial exija que todos os produtos sejam retirados do mercado. A 
população perde. Todos os envolvidos perdem”.24       

 

Ora, é evidente que o agravamento do backlog impacta negativamente o 

princípio da eficiência e o direito à duração razoável do processo administrativo. 

                                                             

203; Confederação Nacional da Indústria. Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova 
agenda. Brasília: CNI, 2014.  
22  Cf. Antonio Carlos Souza de Abrantes. Introdução ao Sistema de Patentes: Aspectos técnicos, 
institucionais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 122-123.  

23 Diz o art. 44, caput, da LPI que “ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela 
exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação 
do pedido e a da concessão da patente”. 

24 Câmara dos Deputados. A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional. 
Brasília: Edições Câmara, 2013. Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/14796.  
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O princípio da eficiência, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, 

busca, nas palavras de Alexandre Santos de Aragão, “o melhor exercício das missões de 

interesse coletivo que incumbem ao Estado, que deve obter a maior realização prática 

possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto 

para o Estado, inclusive de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos”.25 

Tal princípio impõe que o Estado atue com presteza e evite desperdícios de qualquer 

natureza,26 uma vez que, nas palavras de Marçal Justen Filho, “a otimização do uso dos 

recursos permite a realização mais rápida e ampla dos encargos estatais”.27 

Pois bem, é difícil imaginar medida mais ineficiente do que vedar a desistência 

parcial de pedido de patente em qualquer momento do processo administrativo, obrigando 

com isso o INPI, já tão assoberbado, a apreciar reivindicação de direito disponível, cuja 

proteção o próprio titular não deseja obter. A vedação, absolutamente ilógica, gera 

desperdício de recursos humanos escassos, que são obrigados a desempenhar tarefa inútil 

– o que, naturalmente, também acarreta desperdício de recursos públicos. E mais, a 

medida gera atrasos desnecessários no escritório brasileiro de patentes, que agravam sem 

qualquer razão o gravíssimo problema do backlog, tornando ainda mais moroso o 

desempenho das funções institucionais do INPI, em detrimento não só dos depositantes, 

mas também de seus concorrentes e de toda a sociedade. 

Por isso, uma exegese do art. 32 da LPI que conclua pelo impedimento da 

apreciação de emendas voluntárias restritivas ao pedido de patente após o requerimento 

do exame viola gravemente o princípio da eficiência, o que impõe a adoção da 

interpretação oposta, que exclui tais emendas da proibição contida no preceito.  

O mesmo ocorre com o princípio da duração razoável do processo, consagrado 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição. O texto constitucional é expresso, ao prever 

                                                             
25 Alexandre Santos de Aragão. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 
73. 
26 Cf. É o que também registrou José dos Santos Carvalho Filho: “O núcleo do princípio (da eficiência) é 
a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os 
desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e 
rendimento funcional”. (Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 31.   
27 Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 
223.  
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a extensão do princípio ao processo administrativo, o que, naturalmente, se aplica ao 

procedimento de concessão de patentes. Nessa linha, decidiu o TRF da 2ª Região: 

 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. PRAZO PARA EXAME DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA 
EFICIÊNCIA. EXCESSO DE REGISTROS PENDENTES DE EXAME. 
O FENÔMENO DESIGNADO DE BACKLOG. A REGRA DA 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA ORDEM. 
1. O princípio constitucional da duração razoável dos processos 
vincula também a Administração Pública, devendo o INPI conciliar o 
imperativo da impessoalidade com o da eficiência, para reduzir a 
estocagem de pedidos em exame, segundo a natureza e o grau de 
complexidade dos registros em espécie. 2. O fenômeno designado de 
backlog, para justificar o atraso de exame dos registros e respectivos 
recursos, depende da explicitação dos motivos específicos 
determinantes, não valendo a mera indicação de dados estatísticos ou 
o temor do incremento de demandas judiciais em busca de antecipar 
decisões administrativas. 3. Apelação e remessa necessária 
desprovidas”.28  

 

Assim, por imperativo constitucional, a celeridade processual é objetivo a ser 

perseguido, e que deve orientar o intérprete na exegese das normas que disciplinam 

procedimentos. Em outras palavras, a Constituição veda a adoção de interpretações que 

gerem atrasos desnecessários nos processos judiciais e administrativos, presente a ideia, 

já enunciada há quase um século por Rui Barbosa, de que “a justiça atrasada não é 

justiça; senão injustiça qualificada e manifesta”.29 

Ora, a exegese do art. 32 da LPI segundo a qual o preceito veda também a 

apresentação de emendas voluntárias restritivas ao pedido de patente, após o 

                                                             
28 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação nº 2010.051018032427, Segunda Turma, Rel. Des. 
Fed. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, DJU 03/05/2012. Em sentido semelhante, cf. Apelação n° 0074002-
44.2015.4.02.5101, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Ivan Athié, DJU 19/01/2018; e Remessa 
Necessária n° 0145872-86.2014.4.02.5101, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, DJU 
01/10/2015.  
29 Ruy Barbosa. Oração aos Moços. 5ª ed. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1999. 
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requerimento de exame, aumenta a demora – já patológica – do processo administrativo 

patentário, sem promover, em contrapartida, qualquer objetivo legítimo. 

Afinal, tal interpretação impõe ao INPI que examine reivindicações que não 

precisaria apreciar, se endossada a exegese alternativa. E esse atraso adicional é 

absolutamente inútil, não promovendo qualquer valor ou objetivo legítimo. A exegese 

não protege mais os requerentes de patente, tendo em vista a disponibilidade do direito 

em questão. E tampouco tutela interesses contrapostos de concorrentes ou da sociedade, 

já que a emenda restritiva só pode gerar redução, nunca ampliação ou mudança do objeto 

do monopólio temporário outorgado pela patente.  

 

2.2.1.2. Autonomia privada e restrição à desistência da tutela de direito disponível  

 

O princípio da autonomia privada liga-se diretamente à cláusula do Estado de 

Direito, à dignidade humana e ao direito geral de liberdade.30 A etimologia da palavra 

autonomia contribui para esclarecer seu significado: em grego, auto designa a própria 

pessoa, e nomos é a lei. A ideia básica é de que os particulares têm o direito à 

autodeterminação dos seus próprios interesses, desde que sua conduta não lese direitos de 

terceiros ou prejudique a coletividade.31 A autonomia privada abarca tanto liberdades 

existenciais como aspectos patrimoniais e negociais da ação dos particulares.32   

Decorre desse princípio fundamental a possibilidade de renúncia a direitos 

disponíveis ou de desistência à sua proteção processual. Em outras palavras, cabe a cada 

indivíduo ou empresa decidir se deseja ou não exercer seus direitos disponíveis; se 

pretende ou não que o Estado os proteja mediante os procedimentos competentes.  

É verdade que a autonomia privada não constitui princípio absoluto. Mas, diante 

da sua tutela constitucional, é preciso que existam razões legítimas e robustas para 

                                                             
30  Tratei extensamente do princípio em Daniel Sarmento. Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, 
trajetórias e metodologia. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2016, p. 135-188. 
31 Vale aqui recordar, pela sua importância histórica, a dicção do art. 4º da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão: “A liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique o outro”.  
32 Cf. Pietro Perlingeri. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 275-276.  
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justificar medidas que afetem a liberdade dos particulares. Sem a presença dessas razões, 

impõe-se a prevalência da vontade dos titulares quanto ao exercício e proteção dos seus 

próprios direitos. 

Pois bem, o direito à obtenção da patente é de inequívoca natureza disponível. 

Se, por exemplo, um particular fizer uma invenção que satisfaça todos os requisitos de 

patenteabilidade, ele pode resolver não pleitear a respectiva patente, e, nessa hipótese, o 

Estado não terá como lhe conceder o privilégio à sua revelia. Trata-se, portanto, de um 

direito do qual o titular pode dispor e até renunciar, cabendo a ele decidir livremente sobre 

o seu exercício.33 Essa esfera de decisão do particular, por sua vez, é salvaguardada pela 

tutela constitucional da autonomia privada. 

Daí por que seria necessária a presença de fortes razões para justificar a 

imposição de limite temporal à desistência parcial do pedido de patente no âmbito do 

procedimento administrativo do INPI. Afinal, por que obrigar alguém a continuar 

pleiteando a obtenção de um direito disponível contra sua própria vontade? Ocorre que, 

no caso em discussão, essas razões não existem. A desistência parcial ao pedido de 

patente – equivalente, como visto, à emenda voluntária restritiva ao quadro 

reivindicatório – não prejudica direitos ou interesses legítimos de concorrentes ou da 

sociedade. Ademais, ela contribui para reduzir a sobrecarga de trabalho no INPI, 

favorecendo a agilização dos procedimentos na autarquia, em prol da eficiência e da 

duração razoável do processo administrativo.                        

Também por essa razão, não é compatível com a Constituição a interpretação do 

art. 32 da LPI que proíbe a apresentação de emendas restritivas ao pedido de patente, após 

a data do requerimento do exame. 

 

 

 

                                                             
33 Como consignou Denis Borges de Macedo, “o direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como 
aliás é prática universal, de sucessão causa mortis ou de outras formas de transferência de direitos. [...] O 
direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, 
se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente” 
(Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1305).  
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2.2.2. Interpretação sistemática, teleológica e histórica do art. 32 da Lei nº 9.279/96 

 

Nos subitens anteriores, viu-se que, por imperativo constitucional, o art. 32 da 

LPI não pode ser interpretado de modo a vedar as desistências voluntárias do pedido de 

patente, apresentadas após o requerimento de exame. Agora, pretende-se demonstrar que 

os próprios elementos tradicionais da hermenêutica jurídica – sistemático, teleológico e 

histórico – conduzem ao mesmo resultado. 

 

2.2.2.1. Interpretação sistemática e os limites do art. 32 da LPI 

 

Como se sabe, o elemento sistemático é aquele que preconiza que cada norma 

jurídica deve interpretada com consideração das demais, e não de forma isolada.34 Para 

interpretar cada preceito legal, há que situá-lo em contexto maior, verificando suas 

relações e conexões com outros institutos e normas jurídicas.  

Ora, a compreensão do sistema bem demonstra que não faz sentido a 

interpretação do art. 32 da LPI que veda desistências parciais voluntárias ao pedido de 

patente formuladas após o requerimento de exame. Tal exegese é francamente 

incompatível com o sistema brasileiro de proteção à propriedade industrial, e com o 

tratamento dado à desistência no âmbito do processo administrativo federal.  

Note-se, em primeiro lugar, que a Lei nº 9.279/96 trata o direito à patente como 

direito disponível, cuja tutela pressupõe o requerimento prévio pelo autor ou “pelos 

herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o 

contrato de trabalho ou prestação de serviços determinar que pertença a titularidade” 

(art. 6º).  Vale dizer, sem o pedido de patente, esta não pode ser concedida pelo Estado. 

Trata-se, portanto, de direito cuja fruição depende da vontade do titular. Por isso, não faz 

sentido vedar que o depositante desista total ou parcialmente do pedido de patente que 

formulou, em qualquer momento. Afinal, o exercício do direito é questão da alçada do 

                                                             
34 Veja-se, a propósito, Norberto Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Ed. UnB, 1989, p. 76.  
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próprio titular, e a desistência, total ou parcial, não prejudica terceiros ou concorrentes, 

nem muito menos o INPI, cuja carga de trabalho, pelo contrário, resta aliviada com a 

medida.  

Não bastasse, a Lei nº 9.279/96 prevê expressamente a possibilidade de alteração 

no pedido de patente, por meio da sua divisão, sem impor restrição temporal similar. 

Trata-se do art. 26 da LPI, que dispõe:  

 

“Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de 
ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde 
que o pedido dividido: 

I- faça referência específica ao pedido original; 

II- não exceda a matéria revelada constante no pedido original.”  
 

Não seria razoável admitir a divisão dos pedidos de patente depois do 

requerimento do exame, mas vedar a desistência parcial. A admissibilidade da primeira 

bem revela que a intenção do legislador ao editar o art. 32 da LPI não foi proscrever toda 

e qualquer mudança voluntária no pedido de patente feita após o requerimento do exame, 

mas apenas o acréscimo de novas reivindicações – o que nem a divisão nem a emenda 

restritiva ensejam.  

Mas não é só. O elemento sistemático impõe que sejam levadas em consideração 

no caso presente não apenas as normas que tratam da proteção à propriedade industrial, 

como também as que regulam o processo administrativo federal. Afinal, o que se discute 

na hipótese é a exegese de regra relativa ao processo administrativo de um órgão federal 

– o INPI. 

Pois bem, a Lei nº 9.784/99 “estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta”, razão pela qual 

seus preceitos não podem ser olvidados na exegese dos ditames da Lei de Propriedade 

Industrial. Não se ignora que a Lei nº 9.279/96 constitui lex specialis diante da Lei nº 

9.784/99, prevalecendo sobre ela em caso de conflitos insuperáveis entre os seus 



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

24 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

ditames.35 Porém, os conflitos não se presumem, sendo dever do intérprete buscar sua 

conciliação possível. Como registrou Carlos Maximiliano: 

 

“É dever do aplicador comparar e procurar conciliar as disposições 
várias sobre o mesmo objeto, e do conjunto, assim harmonizado, 
deduzir o sentido e alcance de cada um. [...] Em suma: a 
incompatibilidade implícita entre duas expressões não se presume; na 
dúvida, se considerará uma norma conciliável com a outra.”36 

 

Ora, o art. 51, caput, da Lei nº 9.784/99 é expresso ao prever a possibilidade de 

desistência total ou parcial de pedidos formulados nos processos administrativos, sem 

limitações temporais. Confira-se o seu teor:  

 

“Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir 
total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a 
direitos disponíveis.” 

 

Portanto, a interpretação que harmoniza os dois preceitos – art. 32 da LPI e art. 

51 da Lei nº 9.784/99 – é a que exclui da incidência do art. 32 as emendas voluntárias 

restritivas, equivalentes a desistências parciais do pedido de patente. Nessa ótica, tais 

emendas podem ser apresentadas a qualquer tempo no procedimento administrativo, sem 

a limitação temporal da data do requerimento de exame.  

 

2.2.2.2. Interpretação teleológica: porque o art. 32 da LPI não se aplica às emendas 

voluntárias restritivas 

 

O elemento teleológico da interpretação jurídica é o que busca a compreensão 

dos objetivos perseguidos pela norma, para, a partir daí, precisar seus limites e contornos. 

                                                             
35 Nesse sentido, e.g., José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: 
Ed. Atlas, 2015, p. 1017.  
36 Carlos Maximiliano. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 356.  
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A interpretação teleológica encontra-se expressamente consagrada no art. 5º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “na aplicação da lei, o juiz 

atenderá os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 

Cabe então indagar sobre os objetivos subjacentes ao art. 32 da LPI, na parte em 

que este define o “requerimento de exame” como termo final para a admissibilidade de 

emendas voluntárias nos pedidos de patente. Diante do esclarecimento desses objetivos, 

deve-se examinar se eles são ou não aplicáveis às emendas restritivas.  

Parece-me que são dois esses objetivos, sendo um ligado ao devido processo 

legal e o outro à eficiência e celeridade da atuação do INPI.  

Quanto ao devido processo legal, a questão surge do fato de que a concessão de 

patente, por implicar a outorga de monopólio temporário ao seu titular, gera impactos 

sobre terceiros, que ficam impedidos de explorar o mesmo objeto durante seu período de 

vigência. Por isso, esses terceiros interessados devem ter assegurada a possibilidade de 

manifestação no processo, para eventualmente se insurgirem contra a pretensão de 

obtenção da patente. A efetividade desse direito, por sua vez, está ligada ao conhecimento 

do pedido de patente, viabilizado pela respectiva publicação, prevista no art. 30 da LPI.37 

Nas palavras de Denis Borges Barbosa: 

 
 
“Como a extensão das reivindicações bem como a respectiva redação 
têm o condão de delimitar o âmbito de atuação de terceiros no 
mercado, o princípio constitucional do devido processo legal adquire, 
portanto, relevância ainda maior.  

[...] 

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a 
restrição da liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento 

                                                             
37 Eis a redação do art. 30 da LPI: “Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) 
meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será 
publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 

§1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 

§2º.Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório 
descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. 

§3º. No caso previsto no parágrafo único, do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público 
com a publicação de que trata este artigo.”  
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administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos 
administrativos, de ampla defesa, do contraditório, todos contidos no 
princípio maior do devido processo legal. 

Ele se materializa, na prática, na medida em que o depósito do pedido 
de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros 
interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do 
invento.” 38      

 

Assim, ao estabelecer o requerimento de exame como limite temporal para as 

modificações voluntárias no pedido de patente, o art. 32 da LPI objetivou assegurar que 

os terceiros pudessem ter prévio conhecimento de tudo o que é reivindicado pelo 

depositante. É que a publicação – a partir da qual os terceiros interessados podem se 

manifestar – é sempre anterior ao exame em pelo menos 60 dias, nos termos do art. 31, 

parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.39 Se não houvesse o limite temporal, as mudanças 

poderiam ser feitas depois da publicação, e os terceiros não ficariam sabendo de eventuais 

alterações e acréscimos no pedido de patente, o que comprometeria sua possibilidade de 

se manifestar sobre os mesmos.  

O segundo objetivo se liga à racionalização do trabalho do INPI. Sem a fixação 

de limite temporal para a admissibilidade de mudanças voluntárias no pedido de patente, 

definida em momento anterior ao início do exame técnico feito pela autarquia, esta 

poderia ver-se obrigada a refazer sucessivamente o seu trabalho em cada caso, ao sabor 

dos caprichos dos depositantes, com desperdício de tempo e de recursos humanos, e em 

detrimento da eficiência e da celeridade de sua atuação.   

Identificados esses dois objetivos subjacentes à imposição de limites temporais 

pelo art. 32 da LPI, pode-se concluir que nenhum deles se aplica às emendas voluntárias 

restritivas.  

                                                             
38 Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 455.  
39 Veja-se a redação do art. 31, caput e parágrafo único, da LPI: “Art. 31. Publicado o pedido de patente e 
até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para 
subsidiarem o exame. 

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do 
pedido”.  
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Com efeito, a emenda restritiva não causa problemas quanto ao devido processo 

legal, pois, por definição, não agrega nenhuma nova reivindicação ao pedido de patente. 

Assim, a emenda não compromete os efeitos da publicação anterior, já que esta continua 

abarcando todas as reivindicações subsistentes após a mudança. Por isso, a admissão de 

emendas voluntárias restritivas mesmo após essa publicação não priva os interessados da 

ciência de tudo o que foi reivindicado pelo depositante, não prejudicando, desse modo, o 

devido processo legal. Tal conclusão foi também sustentada pela Advocacia-Geral da 

União, em parecer exarado sobre a matéria (INPI/PROC/CJCONS/nº12/2008), no qual se 

registrou: 

 
“Pois bem, a questão jurídica a ser enfrentada neste parecer recai 
fundamentalmente sobre a inteligência do art. 32 da Lei 9.279/96. [...] 

Exigências técnicas produzidas com base no artigo 35, poderão, sim, 
resultar em reformulação ou até na divisão de que trata o artigo 26, 
mas jamais de forma conflituosa ou desarmônica com o predito artigo 
32, porquanto, como dissemos, são comandos legais que possuem seus 
momentos próprios e objetivos específicos. [...] 

Ressalvo que a recomendação acima não se aplica quando se verificar 
que a alteração voluntária pretendida, apesar de estar se dando após 
o pedido de exame, objetive promover uma redução do escopo do 
pedido de patente originário. 

É que para essa hipótese não se avista que a alteração implicará em 
prejuízo para terceiros interessados, uma vez que o pedido que fora 
publicado, e em tese é do conhecimento de todos, abrange 
reivindicações maiores do que se pretende ter com o pedido de 
alteração. 

Assim, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam 
acolhidas, mesmo que já se tenha ocorrido o pedido de exame técnico, 
na medida em que não nos parece que a alteração com vistas à redução 
do quadro reivindicado originariamente acarrete prejuízos a terceiros 
ou ao interesse público.”40     

 
Já em relação à racionalização e eficiência da atuação do INPI, a inaplicabilidade 

do art. 32 da LPI às emendas voluntárias restritivas é ainda mais evidente. Afinal, se as 

                                                             
40 Disponível em http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/84289.  
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emendas são restritivas, sua admissão não obriga a instituição a realizar análises técnicas 

adicionais. Pelo contrário, a aceitação dessas emendas em qualquer tempo torna mais 

eficiente a atuação do INPI, na medida em que o desobriga de examinar as matérias que 

forem objeto da desistência parcial.  

Assim, o elemento teleológico confirma a inaplicabilidade do limite temporal do 

art. 32 para as emendas restritivas aos pedidos de patente. 

 

2.2.2.3. O elemento histórico: o legislador propositadamente exclui o verbo 

“restringir” da redação do art. 32 da LPI 

 

O elemento histórico recorre à intenção do legislador, no momento da elaboração 

do ato normativo, no afã de auxiliar à compreensão dos significados e limites do preceito 

interpretado.41 

No caso, o elemento histórico corrobora a tese de que o art. 32 da Lei nº 9.279/96 

não se aplica às emendas de caráter restritivo. Afinal, o texto do artigo correspondente ao 

art. 32, no projeto originário, continha o verbo “restringir”, que foi propositadamente 

retirado da redação do preceito.42  

Com efeito, a redação originária do dispositivo – então o art. 34 –, presente no 

Projeto de Lei nº 824, previa: “Para esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido de 

patente, o depositante poderá efetuar alterações até o término do exame técnico, desde 

que essas se limitem à matéria descrita anteriormente, para a qual se requer proteção”. 

A partir do segundo substitutivo ao referido projeto de lei – o PL 824-B –, o prazo final 

para as mudanças foi alterado, do término do exame técnico para o requerimento do 

exame, mantido àquela altura o uso verbo “restringir”. Eis a redação do preceito, então já 

renumerado para art. 32: “Para esclarecer ou restringir o pedido de patente, o 

depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se 

                                                             
41 Cf. Carlos Maximiliano. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Op. cit. p. 137-147. 
42 Veja-se, a propósito, Douglas Gabriel Domingues. Comentários à Lei de Propriedade Industrial: Lei nº 
9.279 de 14 de maio de 2001. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 135-136. 
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limitem à matéria inicialmente reivindicada no pedido”. Foi no substitutivo seguinte – o 

PL 824-C – que o texto ganhou sua atual redação, na qual deixou de constar a palavra 

“restringir”. Eis o teor do seu art. 32: “Para melhor esclarecer ou definir o pedido de 

patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde 

que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”. Tal redação permaneceu 

inalterada em todos os demais substitutivos ao referido projeto de lei – os PLs 824-D, 

824-E, 824-F, 824-G, 824-H e 824-I, este último correspondente à redação final da Lei nº 

9.279/96. 

Portanto, durante a tramitação do projeto de lei, o Congresso optou 

deliberadamente por retirar o verbo “restringir” da redação do art. 32, o que indica a clara 

intenção do legislador de excluir as emendas restritivas no âmbito de incidência do 

referido preceito.  

Essa intenção é corroborada pela constatação de que, na lei anterior sobre 

propriedade industrial, existia regra expressa estendendo às emendas restritivas a 

proibição de mudança nos pedidos de patente feitas após o requerimento de exame (art. 

18, §3º, “b”, Lei nº 5.772/1971).43 A deliberada retirada de previsão similar na nova lei 

indica que a volunta legislatoris era certamente de não impedir a apresentação de emendas 

restritivas após o pedido de exame da patente. 

 

2.2.3. Argumento institucional: deferência à interpretação legal do INPI, sobre tema 

técnico, da sua alçada. 

 

O Poder Judiciário deve ser deferente diante da interpretação jurídica adotada 

por órgãos administrativos especializados no que concerne às normas pertinentes ao seu 

campo de atuação. Essa deferência deriva da compreensão de que tais órgãos têm 

melhores condições técnicas e institucionais do que os juízes para avaliar o cenário 

                                                             
43  Dizia o referido dispositivo: “O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não 
poderão ser modificados, exceto: [...] b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido 
e sòmente até a data do pedido de exame” (negrito acrescentado). 
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empírico sobre o qual incidem as normas, e calibrar os interesses conflitantes que 

subjazem à regulação da matéria. 44 

Por isso, quando a legislação for vaga ou ambígua, e a interpretação 

administrativa da lei se afigurar razoável, deve o Judiciário observar postura deferente no 

seu controle. Tal orientação, válida também no sistema jurídico brasileiro para a 

legislação de teor predominantemente econômico, foi consagrada no Direito Público 

norte-americano, sob o rótulo de doutrina Chevron.  O nome contém referência à decisão 

da Suprema Corte norte-americana proferida em 1984 no caso Chevron U.S. v. Natural 

Res. Def. Council, e tida como a mais importante daquele tribunal em matéria de controle 

judicial da Administração Pública.45 Em Chevron, a Corte estadunidense afirmou: 

 
“Quando o Judiciário revê uma interpretação de agência relativa à lei 
sobre a matéria que ela administra, ele se confronta com duas 
questões: Primeiramente, sempre, está a questão de saber se o 
Congresso tratou diretamente sobre a exata questão em análise. Se a 
intenção do Congresso for clara, esse é o fim da questão para a Corte, 
assim como para a agência, que deve dar eficácia à intenção 
claramente expressada pelo Congresso. Se, porém, o Tribunal 
considerar que o Congresso não decidiu diretamente aquela exata 
questão, a Corte não pode simplesmente impor a sua interpretação da 
lei, como seria necessário na ausência de interpretação administrativa. 
Ao invés disso, se a lei for silente ou ambígua em relação ao tema 
específico, a questão para a Corte é saber se a resposta da agência se 
baseou em interpretação razoável da lei.”46 

 

Pois bem. Entendo que o art. 32 da Lei nº 9.279/96 não se aplica às emendas 

voluntárias restritivas aos pedidos de patente, como amplamente discutido nos subitens 

precedentes. Porém, mesmo que não se concorde com essa afirmação, cabe reconhecer 

                                                             
44 Sobre a necessidade de consideração das capacidades institucionais na interpretação jurídica, veja-se o 
texto canônico de Cass Sunstein e Adrian Vermeulle. “Interpretation and Institutions”. John M. Olin Law 
& Economics Paper, n. 156, disponível em http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>.  
45 Veja-se, a propósito, Cass Sunstein. “Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, n. 
90, 1990, p. 2071 ss; Stephen G. Breyer, Richard B. Stewart, Cass R. Sunstein, Matthew L. Spitzer. 
Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Texts and Cases. 4ª ed. New York: Aspen Law & 
Business, 1998, p. 250-343. Na literatura jurídica brasileira, cf. Eduardo Jordão. O Controle de Uma 
Administração Pública Complexa: A experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. 
São Paulo: Malheiros, 2016, p. 199-206.  
46 467 U.S. 837 (1984), tradução livre. 
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que, no mínimo, há ambiguidade legal em relação à referida incidência. Daí por que se 

justifica a deferência judicial diante da interpretação administrativa adotada pelo INPI. 

Afinal, é o INPI que lida diuturnamente com o tema da proteção à propriedade industrial, 

sendo a instituição pública com maior expertise nessa matéria.  

Ora, o INPI adotou a interpretação de que o art. 32 da LPI não proíbe as emendas 

ao pedido de patente de caráter meramente restritivo, ainda que apresentadas após o 

requerimento de exame. É o que se depreende da Resolução nº 093/2013 do INPI, editada 

conjuntamente pelo seu Presidente e Diretor de Patentes, e que consagra “Diretrizes para 

a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9.279/96 nos pedidos de patente, no 

âmbito do INPI”. Tal Resolução, que também levou em conta a coisa julgada formada na 

ACP nº 2003.51.01.513584-5, foi expressa sobre a questão: 

  
“As alterações voluntárias que objetivem corrigir ou reduzir o escopo 
de proteção inicialmente reivindicado não se submetem ao limite 
temporal estabelecido no artigo 32 da LPI” (p. 7). 

 
“Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, 
aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame 
técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente, 
para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto 
pleiteado” (p. 8). 

 
Assim, a deferência devida à orientação seguida pelo INPI na matéria é 

argumento adicional, a corroborar a tese da inaplicabilidade do art. 32 da Lei nº 9.279/96 

às alterações que visem a restringir pedidos de patente.  

 

2.3. O descabimento da anulação de patentes em razão da admissão de emendas 

restritivas  

 

Nos subitens anteriores, restou demonstrado que nem a coisa julgada material 

formada na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, nem a correta interpretação do 

art. 32 da LPI impedem a aceitação, pelo INPI, de emendas restritivas ao quadro 
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reivindicatório do pedido de patente, formuladas após o requerimento de exame. 

Entretanto, ainda que assim não se entenda, a solução adequada para o suposto vício de 

decisão do INPI que aceite emenda restritiva, após o requerimento de exame técnico, não 

é a anulação da patente concedida, tendo em vista a incidência dos princípios 

constitucionais da proteção à confiança legítima e da proporcionalidade. É o que se verá 

abaixo. 

 

2.3.1 A anulação da patente violaria o princípio de proteção à confiança legítima 
 

O princípio da confiança legítima decorre da cláusula constitucional do Estado 

de Direito (art. 1º, caput, CF) e da proteção constitucional conferida à segurança 

jurídica.47 Nas palavras de J. J. Gomes Canotilho, 

 
“[...] a proteção da confiança se prende mais com as componentes 
subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e 
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos 
actos do poder público. A segurança e a proteção da confiança exigem, 
no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos 
actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja 
garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos 
jurídicos dos próprios actos. Deduz-se já que os postulados da 
segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante 
qualquer acto de qualquer poder – legislativo, executivo e judicial”48 
(grifado no original). 

 

                                                             
47 Cf. Almiro do Couto e Silva. “O princípio da proteção da confiança e a teoria da invalidade dos atos 
administrativos no direito brasileiro”. In: Conceitos Fundamentais de Direito no Estado Constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 91-119; Valter Shuenquener de Araújo. O Princípio da Proteção à 
Confiança. Niterói: Impetus, 2009; Sylvia Calmes. Du Principe de Protection de la Confiance Legitime en 
Droits Alemand, Communnautaire et Français. Paris: Dalloz, 2001. 
48 J. J. Gomes Canotilho.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 
250. 
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A exemplo do que se dá em outras democracias constitucionais, o princípio da 

proteção à confiança legítima vem sendo amplamente reconhecido no Brasil. É vasta, 

neste particular, a jurisprudência do STF,49 da qual são exemplos os precedentes abaixo: 

  
“Admissões realizadas por processo administrativo seletivo sem 
concurso público, validadas por decisão administrativa e decisão 
anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão 
de liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da 
observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio 
do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações 
criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento 
do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de 
ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito 
público”.50   

 
“Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva 
e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado 
Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado 
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações 
jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/92, Rel. p/ o acórdão 
Min. GILMAR MENDES) em ordem a viabilizar a incidência desses 
mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 
órgãos do Estado”. (grifos no original).51 

 
A incidência do princípio da proteção à confiança legítima sobre a mudança de 

interpretação administrativa é induvidosa. É certo que a Administração pode modificar a 

sua interpretação das normas correntes. Porém, ao fazê-lo, deve preservar as expectativas 

legítimas nutridas pelos particulares que se fiaram, de boa-fé, em orientações 

anteriormente vigentes. Como consignou Gustavo Binenbojm: 

 

“[...] o cumprimento da lei é, via de regra, mediado pela Administração 
Pública. Dito de outra forma, é a Administração normalmente 

                                                             
49 Para uma detida análise da jurisprudência do STF na matéria, veja-se Carlos Alexandre de Azevedo 
Campos. “Proteção da Confiança Legítima na Jurisprudência do STF”. In: Revista de Direito 
Administrativo Contemporâneo, nº 7, 2014, pp. 11-32. 
50 STF. Tribunal Pleno, MS 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 05/11/2004. 
51 STF. 2ª Turma, Ag. Reg. em MS 27.083, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 21/10/2014, grifado no original. 
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responsável pela aplicação (mais ou menos mecânica, mais ou menos 
construtiva, conforme disciplina da lei) dos comandos legais. Como 
condição para o desempenho de seus misteres, admite-se que os atos 
administrativos – como as leis – desfrutam de uma presunção de 
legitimidade, que despertam nos particulares, de ordinário, uma 
legítima confiança de que tenham sido editados em conformidade com 
o direito. Pois bem. Tendo agido subjetivamente de boa-fé (boa-fé 
subjetiva), confiando legitimamente em uma situação digna de 
confiança gerada pelo Poder Público [...] e tendo orientado a sua 
conduta em conformidade com essas premissas, não é justo, em maioria 
dos casos, que essa confiança legítima do particular seja frustrada por 
uma mudança de posição do Estado.”52 

 
A doutrina afirma que a caracterização de uma afronta ao referido princípio 

constitucional demanda a presença de quatro elementos:51 que haja uma base objetiva 

para a confiança; que a confiança exista subjetivamente para o particular; que este 

pratique atos com base nesta confiança; e que ela seja posteriormente frustrada por ato 

contraditório do Estado. 

Todos esses elementos estão perfeitamente caracterizados no caso presente. A 

base objetiva da confiança dos administrados é a inequívoca orientação adotada tanto pela 

Advocacia-Geral da União como pelo INPI, no sentido da possibilidade de apresentação 

de modificações voluntárias no quadro reivindicatório de patentes, mesmo após o 

requerimento de exame, desde que limitadas à restrição da matéria reivindicada. A 

posição da AGU está claramente consubstanciada no parecer 

INPI/PROC/CJCONS/nº12/2008, especialmente no trecho reproduzido no item 2.2.2.2 

deste Parecer. Já a orientação do INPI está materializada na Resolução nº 093/2013, 

editada conjuntamente pelo Presidente e pelo Diretor de Patentes da autarquia, como se 

vê nos trechos reproduzidos acima, no item 2.2.3, acima.  

E vale ressaltar que o conteúdo dessa resolução meramente consolidou o 

entendimento anterior explicitado no Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008 e no 

                                                             
52  Gustavo Binenbojm. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 181. 
51 Veja-se, a propósito, Humberto Ávila. Segurança Jurídica: Entre permanência, mudança e realização 
no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 360 ss; Valter Shuenquener de Araújo. O Princípio 
da Proteção à Confiança. Niterói: Impetus, 2009, p. 82-104. 
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MEMO/INPI/DIRPA/nº 072/08, ambos vigentes e aplicados pelo INPI no momento do 

exame da patente da Consulente, que se iniciou em outubro de 2009. 

A existência da confiança legítima provém da fundada crença dos administrados 

no valor jurídico de claríssimas orientações emanadas pela AGU e pelo INPI, sobre tema 

da alçada destas instituições. Os atos praticados com base na referida confiança ligam-se 

à efetiva submissão ao INPI de emendas restritivas aos pedidos de patente, após o 

requerimento do exame. E a frustração da confiança existiria se o Estado brasileiro – por 

meio do Poder Judiciário ou do próprio INPI – viesse a invalidar patentes concedidas com 

base no referido entendimento, obrigando os administrados a arcar com vultosos e 

injustificados prejuízos, em detrimento do seu direito fundamental à proteção da 

propriedade industrial. 

Assim, o princípio da proteção da confiança legítima é incompatível com a 

anulação de patentes concedidas pelo INPI, a requerentes que, de boa-fé, fiaram-se na 

clara orientação dessa autarquia e da AGU, no sentido da possibilidade de apresentação 

de emendas restritivas ao pedido de patente, apresentadas após o requerimento de exame 

técnico.   

 

2.3.2. A anulação da patente violaria o princípio da proporcionalidade 
 

 A ideia de que os atos dos poderes públicos devem ser proporcionais é até 

intuitiva. A noção foi capturada por Walter Jellinek em expressiva metáfora, segundo a 

qual “não se deve usar canhões para matar pardais”.53 A proporcionalidade originou-se 

no século XIX, no Direito Administrativo alemão, sendo inicialmente empregada para o 

controle do exercício do poder de polícia.54 Após a II Grande Guerra, o princípio veio a 

ser transplantado para o campo constitucional, sobretudo para o controle de atos que 

importem em restrições a direitos fundamentais. 55  Com o tempo, a jurisprudência 

                                                             
53 Cf. Almiro do Couto e Silva. “Prefácio”. In. Raquel Denize Stumm. Princípio da Proporcionalidade no 
Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 7. 
54 Carlos Bernal Pulido. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3ª ed. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2007, p. 44-57. 
55 Dieter Grimm. “Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence”. University of 
Toronto Law Journal. n. 57, 2007, p. 383.  
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constitucional definiu o conteúdo do princípio da proporcionalidade com base em três 

diferentes subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

 Em outras palavras, para compatibilizar-se com o princípio da 

proporcionalidade, a medida deve, simultaneamente, ser idônea à promoção dos fins a 

que se destina (adequação); ser a menos restritiva de direitos, dentre as alternativas 

disponíveis que atinjam o mesmo fim (necessidade); e gerar vantagens que devem superar 

os ônus impostos, sob a perspectiva dos valores da Constituição (proporcionalidade em 

sentido estrito). Tais subprincípios foram paulatinamente incorporados à jurisprudência 

constitucional de inúmeros países e órgãos internacionais.56  

É induvidosa a consagração do princípio da proporcionalidade em nossa ordem 

constitucional.  Embora ele não tenha previsão expressa na Lei Maior, pode ser inferido 

de diversas cláusulas, como o devido processo legal, em sua dimensão substantiva (art. 

5º, XXXIV, CF), e da própria ideia de Estado de Direito.57 Tal princípio vem sendo 

amplamente utilizado pelo Poder Judiciário brasileiro, inclusive pelo STF, notadamente 

em discussões a propósito da validade de medidas restritivas de direitos fundamentais.58 

Ele está, ademais, expressamente consagrado na Lei nº 9.784/99, que rege o processo 

administrativo federal (art. 2º).  

Pois bem. A declaração de nulidade ou anulação de patentes concedidas pelo 

INPI, em virtude apenas da aceitação pela autarquia de emendas restritivas após o 

requerimento de exame do pedido, é providência que não resiste nem ao subprincípio da 

necessidade, nem ao da proporcionalidade em sentido estrito. 

Quanto à necessidade, tal subprincípio, como visto, impõe ao Poder Público que 

adote sempre a medida menos gravosa possível dentre as que atinjam o objetivo que se 

persegue. Se há várias formas de se obter o resultado pretendido, o Estado tem o dever de 

                                                             
56 Para um amplo estudo do princípio da proporcionalidade no Direito Comparado, veja-se Aharon Barak. 
Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. 
57 Cf. Suzana de Barros Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 87-94. 
58 Veja-se, a propósito, Gilmar Ferreira Mendes. “A proporcionalidade na jurisprudência do STF. In: 
Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. Celso Bastos Editor: São Paulo, 1998; e Jane 
Reis Gonçalves Pereira. “Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: Um panorama atual e da 
jurisprudência do STF”. In: Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Direitos Fundamentais no 
STF: Balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 167-206. 
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optar por aquela que afete com menor intensidade os direitos dos particulares atingidos. 

A ideia foi reproduzida com fidelidade pelo legislador, quando vedou à Administração 

Pública “a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público” (art. 2º, VI, Lei nº 

9.784/99).   

O subprincípio da necessidade se reveste de grande importância no caso 

presente, tendo em vista que, dentre as diversas medidas possíveis para sanar o suposto 

vício da decisão do INPI, a anulação de patente concedida pelo órgão é a mais drástica 

que se pode imaginar. Afinal, se o vício que se pretende sanar limita-se à não apreciação 

de matéria “indevidamente” retirada do quadro reivindicatório, basta, para superá-lo, 

determinar ao INPI que aprecie a parte do pedido que foi objeto da desistência parcial 

pelo depositante. Não há, na hipótese, nenhuma necessidade de se invalidar patentes já 

concedidas, com a consequente desproteção do direito fundamental à propriedade 

industrial dos requerentes.    

Destaque-se, a propósito, que a decisão do INPI sobre concessão de patentes não 

corresponde a uma totalidade indivisível, em que a invalidação de uma parte provoque, 

necessariamente, a de todo o resto. Pelo contrário, a Lei nº 9.279/96 é expressa ao permitir 

que se mantenha a parte hígida da decisão, relativa a reivindicações que constituam 

matéria patenteável, como se vê em seu art. 47: 

 

“Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, 
sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações 
subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.” 

 

Esse entendimento encontra respaldo, ainda, na Lei do Processo Administrativo 

Federal59 e no princípio geral de processo de que não há nulidade sem prejuízo – pas de 

nullité sans grief.   É que, sempre que possível, deve-se prestigiar a manutenção de atos 

administrativos – especialmente os que protegem direitos constitucionais, como o direito 

à proteção da propriedade industrial –, reservando-se a decretação de nulidade processual 

                                                             
59 O art. 55 da Lei nº 9.279/96 dispõe que “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 
convalidados pela própria Administração”. 
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para situações em que tenha havido comprovado prejuízo a terceiros, ou a lesão 

irremediável a valores jurídicos relevantes.60 Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência 

do STJ: 

 
“Eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva 
comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou configurado na 
espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief.”61 

“A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que 
a eventual nulidade do procedimento exige a respectiva comprovação 
do prejuízo à defesa, sem a qual torna-se aplicável à espécie o princípio 
pas de nullité sans grief. Precedentes: MS 13.520/DF, Rel. Ministra 
Laurita Vaz, 3S, DJe 02/09/2013; MS 7.681/DF, Rel. Ministro Og 
Fernandes, 3S, DJe 5.8.2013).”62 

   
Por tudo isso, a existência de alternativa menos gravosa – determinar ao INPI 

que aprecie a matéria suprimida do quadro reivindicatório pela emenda restritiva –, a qual 

teria o condão de corrigir a contento o suposto vício no procedimento administrativo, já 

é razão suficiente para afirmar-se a inconstitucionalidade da solução de invalidação de 

patente concedida.   

Mas não é só. O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito também 

seria violado por eventual anulação de patentes, na hipótese sob exame. É que, por um 

lado, a invalidação da patente não teria o condão de promover os valores e bens jurídicos 

tutelados nem pelo art. 32 da LPI, nem pela coisa julgada formada na Ação Civil Pública 

nº 2003.51.01.513584 -5.  

Por outro, a medida representaria grave atentado ao direito fundamental à 

propriedade industrial (art. 5º, XXIX, CF), pois, evidentemente, a anulação de patente 

que satisfaça os requisitos legais de patenteabilidade, realizada após a conclusão do 

moroso procedimento do INPI, traduz sacrifício grave e injustificado a tal direito. 

Ademais, a medida atingiria também os princípios da confiança legítima, da eficiência, 

                                                             
60 Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 433-434. 
61 STJ, MS 13.348/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/09/2009. 
62 STJ, MS 12.584/DF, Terceira Seção Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/10/2013. 
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da duração razoável do processo e da autonomia privada, como visto acima.  Portanto, os 

ônus decorrentes da medida certamente não são compensados pelas suas supostas 

vantagens, aquilatados sob a métrica da Constituição.  

Por tudo isso, o princípio da proporcionalidade é francamente incompatível com 

a pretensão à anulação (ou à declaração de nulidade) de patentes, que se funde na 

circunstância de ter o INPI admitido emendas restritivas ao quadro reivindicatório depois 

do requerimento do exame da patente. 

 

3. Constitucionalidade e aplicabilidade do art. 40, parágrafo único, da LPI 

 

 Esta segunda parte do parecer versa sobre a constitucionalidade e sobre a 

aplicabilidade ao presente caso do disposto no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, 

que estabelece: 

 
“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos 
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da 
data de depósito. 

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos 
para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo 
de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o 
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por 
pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”. 

 

A EMS alega que o preceito é inconstitucional por supostamente infringir (a) a 

previsão constitucional de temporariedade das patentes (art. 5º, XXIX, CF); (b) os 

princípios da eficiência e da celeridade processual; (c) a regra de responsabilidade civil 

do Estado; (d) os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; (e) a 

“inderrogabilidade” do domínio público, alegadamente decorrente da proteção do direito 

adquirido; e (f) o princípio da moralidade administrativa. 

Ademais, aduz a EMS que, ainda que não se considere o art. 40, parágrafo único, 

da LPI inconstitucional, ele não poderia ser utilizado para “estender” o prazo de vigência 



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

40 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

da patente quando a mora no procedimento administrativo decorresse, total ou 

parcialmente, de conduta procrastinatória do inventor. Tal entendimento, na sua ótica, 

seria aplicável à Consulente, que seria corresponsável pela morosidade no procedimento 

administrativo do INPI, em razão do seu comportamento alegadamente abusivo no feito 

administrativo que resultou na concessão da patente PI nº 0017050-0. 

Passa-se, a seguir, à análise dessas questões, iniciando pela alegação de 

inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI. 

 

3.1. A Constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 

 

3.1.1. Proteção constitucional à propriedade industrial e princípios contrapostos: 

temporariedade da patente e discricionariedade legislativa 

 

  As constituições compromissórias – como a Carta de 88 – abrigam inúmeros 

direitos e interesses que podem eventualmente entrar em tensão. Numa democracia, cabe 

prioritariamente ao legislador, eleito pelo povo, a prerrogativa de acomodar esses valores 

conflitantes.63 Abordei a questão em texto acadêmico: 

“[...] em uma democracia, a escolha dos valores e interesses 
prevalecentes em cada caso deve, a princípio, ser da responsabilidade 
de autoridades cuja legitimidade repouse no voto popular. Por isso, o 
Judiciário tem, em linha geral, de acatar as ponderações de interesses 
realizadas pelo legislador, só as desconsiderando ou invalidando 
quando elas se revelarem manifestamente desarrazoadas ou quando 
contrariarem a pauta axiológica subjacente à Constituição. [...] Assim, 
se o legislador já houver empreendido a ponderação, esta deve ser 
observada pelo Judiciário na resolução do caso concreto, a não ser que 
se revele arbitrária ou contrária à axiologia constitucional. Na análise 
desta conformidade entre a ponderação subjacente ao ato normativo e 
a Constituição, o órgão jurisdicional deve assumir uma postura 

                                                             
63  Cf. Robert Alexy. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 575. Virgílio Afonso da Silva. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições 
e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 178-179.  
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prudente e parcimoniosa, pautada pelo respeito devido às emanações 
da vontade popular.”64  

 

Na verdade, o cotidiano da atividade legislativa envolve o sopesamento entre 

bens jurídicos concorrentes. Veja-se o exemplo banal do prazo de contestação no processo 

civil. Ao disciplinar a matéria, o legislador processual deve respeitar simultaneamente os 

princípios da ampla defesa e da duração razoável do processo. Por isso, não pode fixar 

prazos mínimos, que não possibilitem o efetivo exercício da defesa, nem excessivamente 

dilatados, que atrasem em demasia a entrega da prestação jurisdicional. Mas, dentro da 

moldura constitucional, o Legislativo detém ampla margem de decisão, que não pode ser 

sequestrada pelo Poder Judiciário.  

Trata-se de fenômeno muito comum. No mais das vezes, não se extrai da 

Constituição uma resposta única para conflitos entre interesses constitucionais. Por isso, 

o Poder Legislativo realiza a ponderação, dentro de uma margem de escolha política e 

técnica, no interior da qual as suas opções são legítimas. Neste cenário, não cabe ao Poder 

Judiciário substituir as valorações do legislador pelas suas, mas tão somente invalidar 

aquelas que desbordarem claramente dos limites fixados pela Constituição. Nas palavras 

de Luís Roberto Barroso, “onde tiver havido manifestação inequívoca e válida do 

legislador, deve ela prevalecer, abstendo-se o juiz ou o tribunal de produzir solução 

diversa que lhe pareça mais conveniente”.65  

A ideia de que o legislador desfruta de um espaço de livre conformação na 

ponderação, que não pode ser amputado pelo Poder Judiciário, tem fundamento, em 

primeiro lugar, no princípio democrático. Se não é possível extrair da Constituição uma 

resposta pronta e acabada para certos problemas sociais, deve-se reconhecer a liberdade 

do legislador para equacionar a questão, decorrente do seu mandato conquistado nas 

urnas. 66  A democracia demanda que, diante de várias opções constitucionalmente 

                                                             
64 Daniel Sarmento. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2000, p. 114 e 116. 
65Luís Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional: Os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 393. 
66 Robert Alexy denominou esta margem de escolha de “discricionariedade estrutural”, que ele desdobrou 
em “discricionariedade para definição de objetivos”, “discricionariedade para escolha de meios” e 
“discricionariedade para sopesar”. Veja-se, a propósito, Robert Alexy. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Op. cit., p. 584-612. 
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possíveis para a resolução de tensões entre interesses e princípios, prevaleça aquela que 

foi escolhida pelos representantes do povo, e não a que seja preferida por magistrados não 

eleitos.  

Tal compreensão resulta também do reconhecimento de que o legislador tem, 

em regra, melhores condições para avaliar as premissas empíricas subjacentes à realidade 

fática regulada, e para fazer prognósticos sobre as consequências dos diferentes cursos de 

ação disponíveis. 67  O Poder Judiciário não possui, no mais das vezes, a expertise 

necessária para proceder às complexas avaliações de natureza extrajurídica que tais 

atividades demandam. Ademais, o processo judicial não é o ambiente institucional mais 

adequado para este tipo de tarefa, por não propiciar o acesso a toda a gama de informações 

e de inputs que costumam vir à baila no âmbito do processo legislativo.68 Este déficit de 

capacidade institucional do Judiciário69 é justificativa adicional para que se atribua ao 

legislador uma margem de liberdade na realização de ponderações, 70  e para que se 

prescreva uma postura autocontida das cortes judiciais na fiscalização das escolhas 

regulatórias empreendidas pelo Legislativo.71 

Esses pontos foram salientados no voto condutor proferido pelo Min. Luiz Fux, 

no julgamento da ADI nº 4.679, que tratou da regulação da TV por assinatura:   

 

“[...] prudente é reconhecer que a jurisdição constitucional, embora 
possa muito, não pode tudo. De um lado, a Constituição não deve ser 
vista como repositório de todas as decisões coletivas, senão apenas dos 

                                                             
67  Veja-se, a propósito, Gustavo Binenbojm e André Rodrigues Cyrino. “O Direito à Moradia e a 
Penhorabilidade do Bem único do Fiador em Contratos de Locação: Limites à Revisão Judicial de 
Diagnósticos e prognósticos Legislativos”. In: Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Direitos 
Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 
p. 997-1017.  
68 Veja-se, a propósito, Dieter Grimm. “Jurisdição Constitucional e Democracia”. Revista de Direito do 
Estado, nº 4, 2006, p. 18-20; e Lon L. Fuller. “The Forms and Limits of Adjudication”. Harvard Law 
Review, nº 92, 1978, p. 394-397. 
69 Sobre a consideração das capacidades institucionais no campo da hermenêutica jurídica, veja-se Cass 
Sunstein e Adrian Vermeule. Interpretations and Institutions. Michigan Law Review, vol. 101, nº 4, 2003.  
70 Robert Alexy denominou esta margem de escolha no campo empírico de “discricionariedade cognitiva 
empírica”. Trata-se, na sua concepção, de modalidade de uma categoria mais ampla, que ele denominou de 
“discricionariedade epistêmica”, que é ligada à incerteza do conhecimento. (Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Op. cit., pp. 623-627). 
71 Cf. Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto. Direito Constitucional: Teoria, história e métodos 
de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 462-463. 
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lineamentos básicos e objetivos fundamentais da República. 
Definitivamente não há um modelo de Estado único imposto pela 
Constituição. É o que exige a democracia enquanto projeto coletivo de 
autogoverno. De outro lado, não se pode perder de mira que 
intervenções judiciais incisivas – ainda que inegavelmente bem 
intencionadas – sobre marcos regulatórios específicos, de setores 
técnicos e especializados, podem ter repercussões sistêmicas deletérias 
para valores constitucionais em jogo; repercussões essas imprevisíveis 
no interior do processo judicial, marcado por nítidas limitações de 
tempo e de informação.”72      

 
Pois bem, tais premissas aplicam-se perfeitamente à questão da contagem do 

prazo de vigência das patentes. Com efeito, o poder constituinte originário consagrou 

como direito fundamental a proteção da propriedade industrial, nos seguintes termos (art. 

5º, XXIX): 

 
“XXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e de 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.” 

 

Observe-se, portanto, que o texto constitucional foi expresso tanto ao atribuir 

caráter temporário à exclusividade para a utilização de inventos industriais, como ao 

outorgar ao legislador a competência para disciplina da questão. 

A definição dos contornos dessa temporariedade envolve a necessidade de 

acomodação normativa de valores em tensão. Por um lado, quis o constituinte proteger a 

propriedade industrial. Nesse ponto, ele partiu da premissa de que, por razões de justiça, 

o investimento, trabalho e engenho do inventor devem ser recompensados. Como 

salientou Maristela Basso, através da garantia da propriedade industrial, a Constituição 

visa a recompensar o esforço do inventor, na medida em que “impede que outros se 

                                                             
72 STF, ADI n° 4.923, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 08/11/2017.  
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beneficiem gratuitamente com o trabalho dele, sem sua autorização ou remuneração por 

esse uso”.73   

Ainda mais importante, considerou o constituinte que a proteção à propriedade 

industrial representa estímulo à inovação e ao desenvolvimento. Nesse particular, o texto 

constitucional faz expressa referência à função social da propriedade industrial, ao 

relacioná-la ao “interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país”. 

Em outras palavras, a propriedade industrial não é protegida apenas como medida de 

justiça, em favor do seu titular, mas também em benefício do interesse coletivo de toda a 

sociedade.74  

Com efeito, trata-se, em primeiro lugar, de encorajar a pesquisa, a inventividade, 

a inovação. Como já dizia no século XIX Abraham Lincoln, “o sistema de patentes 

adiciona o combustível do interesse ao fogo da inteligência”.75 É preciso que a ciência e 

a tecnologia avancem, para fazer frente aos desafios da sociedade, e o privilégio 

temporário das patentes estimula fortemente esses avanços. Ademais, além de incentivar 

a pesquisa e a criação, a proteção da propriedade industrial demanda a revelação para o 

público do invento, o que envolve “a sua incorporação ao estado da técnica, com a 

disseminação dos benefícios a ele associados”.76  Vale dizer, há uma contrapartida social 

relevante para a concessão de patentes, da qual se beneficia toda a sociedade, que ganha 

                                                             
73 Maristela Basso. “Art. 5º, XXIX”. In: J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2018, p. 360. 
74 Neste sentido, J.J. Gomes Canotilho. Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo consignaram: “O regime da 
propriedade intelectual e industrial constituiu, desde sempre, um dos pilares básicos do desenvolvimento 
científico, tecnológico e industrial dos diferentes países. Nesse domínio, destaca-se o direito das patentes, 
que confere direitos exclusivos sobre a exploração comercial de uma determinada invenção. Esse direito 
protege o conhecimento útil, estimulando o desenvolvimento e a transferência de tecnologia e o processo 
econômico”. (A questão da Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal 
Brasileira de 1988. Coimbra: Almedina, 2008, p. 10). 
75  Abraham Lincoln. “Discoveries, Inventions and Improvements’ (1859), apud Matthew Fisher. 
Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection. Oxford: Hart Publishing, 2007, p. 
73.  
76 Luis Roberto Barroso. ”Propriedade industrial. Lei nº 9,279/96. Sistema pipeline. Validade. Inexistência 
de violação à isonomia ou à soberania nacional”. In: Temas de Direito Constitucional. Tomo IV. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 394. Na mesma linha, consignaram Clésio Gabriel Di Blasi Junior, Mario 
Augusto Sorensen Garcia e Paulo Parente Marques Mendes: “Com a proteção da patente, o inventor é 
induzido a revelar suas ideias – o seu segredo –, que, em muitos casos, servem de origem para outras 
concepções e desenvolvimentos”. Recompensando o inventor pela divulgação do invento, a patente atua 
eficazmente para formação de um pacote de técnicas correlatas, ampliando os seus domínios” (A 
Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais analisados a partir da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 31).    
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acesso a informações, cujo conteúdo o inventor poderia manter em segredo, não fosse a 

expectativa de obtenção da proteção patentária.77  

 Porém, a proteção à propriedade industrial não é feita a “custo zero”. Ela 

envolve a imposição de restrições aos concorrentes, que, enquanto vigorar a patente, não 

podem se utilizar da invenção, sem a devida autorização do seu titular.78 Ademais, nesse 

período, a ausência de competição permite, em tese, ao titular da patente cobrar preços 

maiores do que conseguiria, caso não detivesse o monopólio temporário que lhe foi 

atribuído pelo Estado. Portanto, a garantia de patentes importa também, a princípio, na 

imposição temporária de custos econômicos para os consumidores. 

Assim, há interesses constitucionalmente relevantes dos dois lados da balança. 

E a Constituição de 88 atribuiu expressamente ao legislador a faculdade de acomodá-los, 

sem definir, de antemão, qualquer solução unívoca e definitiva. Como salientou Gilmar 

Ferreira Mendes, o “âmbito de proteção de caráter normativo” do direito à propriedade 

industrial “outorga ao legislador a possibilidade de conformação ampla”.79  Isso vale, 

de modo geral, para a disciplina da propriedade industrial, mas se aplica também à 

definição dos prazos de vigência das patentes. É que não se infere da Constituição 

qualquer prazo predeterminado para elas, nem tampouco a definição do marco inicial para 

contagem do prazo fixado pelo legislador. 

Nada obstante, a EMS sustenta que o termo inicial do prazo teria de ser a data 

de depósito da patente. Para ela, esse termo inicial não poderia ser a data da concessão da 

patente, como prevê o art. 40, parágrafo único, da LPI, para as hipóteses de atraso 

prolongado no processo administrativo patentário – demora de mais de 8 anos, no caso 

de patente de modelo de utilidade, ou de mais de 10 anos, no caso de patente de invenção. 

Na linha também sustentada nas ADIs nº 5.061 e 5.529, a EMS extrai essa suposta 

imposição da previsão constitucional sobre o caráter temporário do privilégio para 

utilização de inventos industriais (art. 5º, XXIX).   

                                                             
77 Cf. Mathew Fisher. Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection. Oxford: Hart 
Publishing, 2007, p. 81-85. 
78 Denis Borges Barbosa. Uma introdução à propriedade intelectual. Op. cit., p. 120 e ss. 
79 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 329. 
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O argumento, porém, não se sustenta. No léxico, a palavra “temporário” significa 

simplesmente o que é provisório; não definitivo. É o que registram os principais 

dicionários: temporário é o “que dura apenas um certo tempo, provisório, não definitivo” 

(Houaiss);80 o “que só dura certo tempo; provisório, transitório” (Aurélio);81 o “que não 

é definitivo (trabalho temporário); provisório” (Aulete).82 

 A temporariedade requer, portanto, que exista um prazo para vigência das 

patentes. Parece razoável postular que tal prazo tem de ser juridicamente delimitado com 

base em critérios objetivos, a fim de proporcionar segurança jurídica ao seu titular, aos 

concorrentes e à toda a sociedade. Seria incompatível com a temporariedade a criação de 

uma proteção patentária perpétua, ou cuja duração dependesse de atos administrativos 

discricionários, desprovidos de balizamentos legais. 83  Mas não se extrai da 

temporariedade qual deva ser o marco inicial do prazo de vigência das patentes. Essa é 

uma questão que cabe ao legislador equacionar, como fez a Lei nº 9.279/96 no seu art. 40, 

caput e parágrafo único. 

Nesse ponto, cabe salientar que a decisão do legislador foi amplamente debatida.  

A análise do processo legislativo que resultou na edição da LPI revela que houve robusta 

discussão a respeito da pertinência da fixação de um prazo mínimo para a garantia do 

privilégio da patente, após a sua concessão.84 Também ocorreram debates a respeito da 

extensão do referido prazo.85 Mas não é só. A conveniência da manutenção do art. 40, 

                                                             
80 Cf. http://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1. 
81 Cf. https://dicionariodoaurelio.com/temporario. 
82 Cf. http://www.aulete.com.br/tempor%C3A1rio.  
83  Conforme explica João da Gama Cerqueira: “as leis da quase totalidade dos países concedem ao 
inventor, sob certas condições, o direito exclusivo de usar e explorar a invenção, mas limitam esse direito 
a certo prazo considerado suficiente para permitir que tire de sua criação um proveito legítimo. Mantêm-
se, pois, as leis, entre os extremos de recusar ao inventor qualquer direito ou de consagrar a perpetuidade 
de seu privilégio; assim se conciliam os interesses antagônicos do inventor e da coletividade”. (Tratado de 
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 136). 
84 Como registra Douglas Gabriel Domingues: “A disposição do parágrafo único, do art. 40 da lei nova 
não constava do Projeto de Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no 
parágrafo único, do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes. 
Referido parágrafo, aprovado sem emendas nas discussões posteriores, consta da nova Lei da Propriedade 
Industrial como parag. único do art. 40, ora sub examen”. (Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 154-155). 
85 Cite-se, por exemplo, a emenda 217 ao Projeto de Lei nº 824/1991, pela qual o Deputado Federal Irma 
Passoni defendia um prazo de vigência não inferior a 10 anos da data da concessão para as patentes de 
modelo de utilidade (prevaleceu o prazo de 7 anos). Por outro lado, a emenda 275 ao Projeto de Lei nº 
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parágrafo único, da LPI no ordenamento brasileiro continua sob análise do Congresso 

Nacional, através da tramitação de diferentes projetos de lei. 86  Tudo isso reforça a 

deferência institucional que o Poder Judiciário deve observar em relação à fórmula 

escolhida pelo Congresso para concretização do conceito de “privilégio temporário”, 

previsto pelo art. 5º, XXIX, da CRFB. 

  E, no caso, as razões subjacentes à decisão legislativa são absolutamente 

razoáveis. Com efeito, pelo art. 40, caput, da LPI, os prazos de vigência das patentes são 

de 20 anos (invenções) ou de 15 anos (modelos de utilidade), contados da data do 

respectivo depósito. Essas são as regras gerais. Porém, o legislador não quis que o titular 

da patente fosse prejudicado pela demora excessiva do INPI no procedimento 

administrativo.87 Por isso, o parágrafo único do art. 40 da LPI estabeleceu um prazo 

mínimo de vigência da patente, contado a partir da sua concessão: 10 anos para invenções 

e 7 anos para modelos de utilidade. 

   Cabe, a propósito, um esclarecimento relevante. O direito à proteção da 

propriedade industrial só é efetivamente adquirido com a obtenção da patente, nos termos 

do art. 42 da LPI.88 89  Até então, o inventor detém apenas uma expectativa de direito.90  

A proteção jurídica aos seus interesses é, portanto, muitíssimo mais débil, quando 

comparada àquela de que ele passa a desfrutar, depois da concessão da carta-patente.   

                                                             

824/1991, de autoria do Deputado Federal Carlos Lupi pretendia que esse prazo fosse de 5 anos, aplicável 
a ambos os tipos de patentes. 
86 A título de exemplo, pode-se mencionar os PLs 139/1999, 5.402/2013 e 3.944/2012, todos da Câmara 
dos Deputados, e o PLS nº 689/2011 do Senado Federal.  
87 Cf.  Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei de Propriedade 
Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 103. 
88  Diz o art. 42 da LPI: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I- produto 
objeto de patente; II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. 
89 Nesse sentido, decidiu o STF, na A.R. n 1.182, Rel. Min. Francisco Rezek: “Antes da concessão da 
patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que 
o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa. Não há, pois, cogitar de direito adquirido”. No mesmo 
sentido, já após a Constituição de 88, A.R. 1.165, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 17/10/1999.  
90 Nesse sentido, o “Manual para o Depositante de Patentes”, do INPI, registra: “1.4 – Expectativa de 
direito. Quando o interessado deposita um Pedido de Patente ele passa a usufruir uma expectativa de 
direito. O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela 
expedição da Carta-Patente. Só a partir da concessão, o titular poderá impedir que terceiros não 
autorizados por ele deixem de fazer as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, 
de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação”. 
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É verdade que, mesmo antes da concessão da patente, já existem significativos 

desestímulos econômicos para a exploração da invenção por eventuais concorrentes. 

Afinal, a LPI é expressa ao prever que o “ao titular de patente é assegurado o direito de 

obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à 

exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” 

(art. 44, caput). Ainda assim, a situação jurídica do inventor é muito mais frágil antes da 

obtenção da patente do que depois dela. Por isso, faz todo sentido estender o prazo de 

vigência da patente quando houver significativa demora do INPI na análise do pedido. 

Não fosse assim, a demora estatal prejudicaria gravemente a fruição de um direito 

fundamental. Trata-se, portanto, de escolha legítima e razoável do legislador, plenamente 

inserida na sua discricionariedade política, que em nada contradiz a exigência de 

temporariedade das patentes. 

Cuida-se, aliás, de escolha similar à feita em muitos outros países e sistemas 

jurídicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, as patentes têm vigência de 20 anos contados 

da data do seu requerimento, mas a demora administrativa do escritório norte-americano 

de patentes (USPTO) por mais de três anos leva à extensão do prazo original.91 Na União 

Europeia, também existe previsão de extensão do prazo original de patentes, visando a 

compensar atrasos de órgãos administrativos.92 Não há dúvidas de que, em todos esses 

casos, as patentes são “temporárias”. 

 O que se almeja, no Brasil como nesses outros sistemas jurídicos, é, nas palavras 

de J. J. Gomes Canotilho, Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo, “uma espécie de 

restauração natural (restitutio in integrum) da patente, em virtude de o seu efeito 

protector ter sido substancialmente neutralizado pelo processo de aprovação. 

                                                             
91 Cf. Alan L. Durham. Patent law Essentials: a concise guide. Londres: Praeger Publishers, 2009, p. 141-
142; Martin J. Adelman, Randall R. Rader & John R. Thomas. Cases and Materials on Patent Law. 4th ed. 
St.Paul: West Academic Publishing, p. 561-563. 
92 J. Gomes Canotilho. Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo explicam: “Nos termos do artigo 63º/1 da 
CPE, a duração de atente europeia é de 20 anos, a contar da data de apresentação do pedido. No entanto, 
admite-se, no nº 2/b do mesmo artigo, que um Estado possa prolongar a duração das patentes, 
nomeadamente ‘[s]e o objeto da patente europeia for um produto ou um processo de fabrico ou uma 
utilização que, antes da sua colocação no mercado nesse Estado, tenha que ser submetido a um 
procedimento administrativo de autorização instituído pela lei’. Subjacente a este dispositivo encontra-se 
a mesma finalidade substantiva de restauração da vida efectiva da patente”.(A Questão da 
Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Op. cit., p. 
35).   



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

49 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

Materialmente, não se estaria perante uma medida de extensão da patente, mas sim da 

preservação da mesma, garantindo a sua vida efectiva”.93 

 Não bastasse, a análise da história constitucional brasileira também revela o 

equívoco do argumento da EMS. É que a alusão ao caráter temporário do direito à 

propriedade industrial figurou em praticamente todas as constituições brasileiras. Ela 

remonta à Constituição de 1824,94 tendo sido prevista também, por fórmulas diversas, 

pelas Cartas de 1891, 95  1934, 96  1946, 97  1967 98  e pela Emenda Constitucional nº 

01/1969.99 E todas essas ordens constitucionais conviveram com legislações nas quais o 

mandamento de temporariedade era concretizado por meio de prazo de vigência de 

patente cujo termo inicial correspondia à data da sua concessão.100 

                                                             
93 J. J. Gomes Canotilho. Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo. A Questão da Constitucionalidade das 
Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Op. cit., p. 31.  
94 Constituição Política do Imperio do Brazil, de 1824, art. 179, XXVI: “Os inventores terão a propriedade 
das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, 
ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação". 
95 Constituição da República dos Estados Unidos Do Brasil 1891, art. 72, §25: “Os inventos industriaes 
pertencerão aos seus autores, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario ou será 
concedido pelo Congresso um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento”.  
96 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, art. 113, n. 18: “Os inventos industriais 
pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, 
quando a sua vulgarização convenha à coletividade”.  
97 Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, art. 141, § 17: “Os inventos industriais pertencem 
aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à 
coletividade, concederá justo prêmio”.  
98 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de 
inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de 
indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”.  
99  Emenda Constitucional nº 1, de 1969, Art. 153, § 24: “À lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e 
comércio e a exclusividade do nome comercial”.  
100 É o caso do Decreto nº 2.712/1860, segundo o qual “o prazo, dentro do qual se tem de contar o tempo 
para duração dos privilegios concedidos nos termos da Lei de 28 de Agosto de 1830, deve começar a 
correr da data do Decreto da concessão, e não da em que fôr expedida a respectiva Carta”. No mesmo 
sentido, o art. 39 do Decreto-Lei nº 7.903/1945 fixava que “o privilégio de invenção vigorará pelo prazo 
de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público”. 
Destaque-se, ainda, o art. 25 do Decreto nº 254/1967, que continha fórmula de cálculo similar à atualmente 
adotada pelo art. 40 da LPI: “O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modêlo industrial 
vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da 
data do depósito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra 
após cinco anos da data do depósito do pedido” E, finalmente, o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.005/1969 
estabelecia: “Os privilégios de invenção, de modêlo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas 
regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas 
patentes”. 
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Assim, quando se examina a tradição normativa brasileira, causa espécie o 

argumento de que a temporariedade das patentes exigiria a fixação de prazo de vigência 

contado necessariamente a partir da data de depósito. Afinal, o usual no país tem sido a 

contagem do prazo com base na data de concessão da patente. Na verdade, o único 

diploma legislativo brasileiro a situar, de forma inflexível, o início da contagem do prazo 

de vigência da patente em seu depósito foi o Código de Propriedade Industrial de 1971 

(Lei nº 5.772/71).101 Indaga-se: seriam inconstitucionais todas as normas anteriores que 

cuidaram da matéria? Pelo raciocínio da EMS, parece que sim. 

Na verdade, a tese de que a temporariedade da proteção é incompatível com a 

existência de prazos de tutela da propriedade industrial cujo início se dá em data futura – 

como a data de concessão da patente – gera perplexidades também em relação a outras 

normas vigentes na atualidade.  

Veja-se, em primeiro lugar, a Lei nº 9.456/97 sobre “cultivares” – variedades 

vegetais aprimoradas pela ação humana. O fundamento constitucional da proteção às 

cultivares é o mesmo art. 5º, XXIX, que ampara a LPI e consagra a temporariedade.102 

Nada obstante, a Lei nº 9.456/97 estabeleceu como marco inicial do prazo da proteção “a 

data da concessão do Certificado Provisório de Proteção” pelo órgão competente, e não 

a data do pedido de proteção (art. 11).103   

O mesmo ocorre com os direitos autorais – que constituem outra modalidade de 

propriedade intelectual. Os direitos patrimoniais do autor também se sujeitam a 

mandamento constitucional de temporariedade, nos termos do art. 5º, XXVII, da 

Constituição, segundo o qual “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a 

lei fixar”.  Ora, ao disciplinar a matéria, o art. 41 da Lei nº 9.610/98 definiu que tais 

direitos perduram por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao 

                                                             
101 Com efeito, o art. 24 da Lei nº 5.772/71 previa: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze 
anos, o de modêlo de utilidade e o de modêlo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados 
a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. Parágrafo único. Extinto o 
privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público”. 
102 Cf. Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Op. cit., p. 726. 
103 Reza o art. 11 da Lei nº 9.456/97: “A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do 
Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores 
frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, 
para os quais a duração será de dezoito anos”. 
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de seu falecimento. Optou o legislador, portanto, por estender a proteção que os autores 

gozam em vida por um prazo adicional, cujo marco inicial varia conforme a data de óbito 

do autor.   

Em nenhum dos casos, verifica-se a violação às exigências constitucionais de 

temporariedade da proteção à propriedade intelectual. Trata-se, na verdade, de escolhas 

legislativas legítimas, situadas no âmbito da discricionariedade política do Parlamento. 

Vale consignar que questão similar já foi apreciada pela Suprema Corte norte-

americana. A Constituição dos Estados Unidos prevê, em seu artigo I, Seção 8, a 

competência do Congresso para “promover o progresso da ciência e das artes úteis, 

garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus 

escritos ou descobertas”. Com base neste preceito constitucional, questionou-se a 

validade de norma jurídica que ampliara os prazos de proteção dos direitos autorais – o 

Copyright Term Extension Act (CTEA) –, determinando, inclusive, a sua incidência sobre 

prazos em curso. Para refutar a alegação de inconstitucionalidade o Tribunal 

estadunidense afirmou:   

 

“Essencialmente, o argumento dos Recorrentes extrai do texto da 
Cláusula de Direitos de Autor o comando de que a estipulação de prazo, 
uma vez fixada, torna-se para sempre ‘fixa’ ou ‘inalterável’. A palavra 
‘limitado’, todavia, não transmite um significado tão restrito. [...] 

O CTEA reflete julgamentos de um tipo que o Congresso tipicamente 
faz, julgamentos que nós não podemos descartar como fora dos 
domínios da Legislatura. [...] Em resumo, nós entendemos que o CTEA 
é uma promulgação racional; nós não temos a liberdade para criticar 
determinações congressuais e avalições de políticas dessa ordem, 
mesmo discutíveis ou possivelmente insensatas. [...] 

Sob a fachada de sua inventiva interpretação constitucional, os 
Requerentes insistem vigorosamente que o Congresso optou por uma 
política pública muito ruim através da aprovação de longos prazos na 
CTEA. A sabedoria da ação do Congresso, entretanto, não está dentro 
de nossa competência criticar. Convencidos de que a legislação 
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analisada permanece dentro do domínio que a Constituição atribuiu ao 
Poder Legislativo, nós confirmamos o acórdão do Tribunal.”104 

 
Ou seja: a Suprema Corte norte-americana assentou que a exigência de 

temporariedade dos direitos de propriedade intelectual deve ser concretizada de acordo 

com as escolhas políticas do Poder Legislativo, nas quais o Poder Judiciário não deve se 

intrometer. Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio é aplicável à Constituição de 88, que 

deixou a cargo do legislador a decisão a respeito da fórmula para concretização da 

exigência constitucional de temporariedade das patentes. E a fórmula adotada pelo art. 

40, caput e parágrafo único, da LPI, afigura-se absolutamente razoável, dentro das balizas 

constitucionais pertinentes.   

 

3.1.2. Ausência de violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do 

processo  

 

Na petição inicial da EMS, alegou-se também que a regra constante no art. 40, 

parágrafo único, da LPI, violaria, por razões similares, os princípios da eficiência (CRFB, 

art. 37, caput) e da celeridade processual (CRFB, art. 5º, LXXVIII). O raciocínio 

empregado é basicamente o seguinte: ao invés de promover a célere e eficiente condução 

dos processos administrativos de exame de patente, a norma, ao estender o prazo de 

patentes em casos de grave atraso do INPI, estimularia ainda mais esse atraso.  

 Conforme já ressaltado no item 2.1.1. deste parecer, a eficiência administrativa 

é princípio cardeal que deve orientar a Administração Pública, impondo-lhe o dever de 

buscar organização e práticas que aprimorem a obtenção dos resultados pretendidos no 

desempenho das atividades estatais.105 A duração razoável do processo, por sua vez, 

impõe ao Estado que busque a celeridade nos processos judiciais e administrativos.  No 

processo administrativo conduzido pelo INPI, tais princípios se materializam no 

                                                             
104 Suprema Corte dos Estados Unidos. Eldred v. Ashcroft (01-618) 537 U.S. 186 (2003), tradução livre. 
105 Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 117; 
José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 31 
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mandamento de análise ágil e ordenada dos pedidos de patente,106 ainda que a realização 

desse objetivo não deva ignorar o imperativo de manutenção e aprimoramento da 

qualidade do exame técnico empreendido pelo órgão. Confira-se, a propósito, a lição de 

Silvio Sobral Garcez Júnior: 

 

“Veja-se, pois, que um processo ineficiente é tão calamitoso quanto 
aquele ineficaz. A eficiência, portanto, não deve ser vista como um fim 
em si mesmo e jamais poderá sobrepor a qualidade do exame. O que se 
busca é uma resposta rápida e efetiva do INPI na análise que lhe é 
submetida, porém, e acima de tudo, sem se perder a qualidade que deve 
permear sempre a sua atividade.”107 

 

É evidente que o aumento do backlog e do tempo médio de duração dos 

processos de concessão de patentes afeta negativamente os princípios da eficiência e o 

direito à duração razoável do processo administrativo. Ocorre, todavia, que não há 

qualquer relação de causalidade entre a demora do INPI no processamento administrativo 

dos pedidos de patentes e a regra que assegura ao inventor tempo mínimo de vigência da 

patente, após sua concessão, desde que seja ela adequadamente interpretada. 

Como se sabe, são numerosos os fatores que explicam o retardo prolongado dos 

processos administrativos examinados pelo INPI. Dentre eles, figura a própria 

complexidade do exame técnico dos pedidos de patente, que envolve diversos tipos de 

tecnologia, e as etapas próprias ao seu procedimento.108  Na verdade, o aumento do 

número de depósitos no Brasil nos últimos anos, e a insuficiência de recursos (humanos 

e estruturais) são certamente os principais causadores do acúmulo de processos 

administrativos pendentes de definição pela referida autarquia.109 É, inclusive, a partir 

                                                             
106 Cf. Sílvio Sobral Garcez Junior e Jane de Jesus Silveira Moreira. “O backlog de patentes no Brasil: o 
direito à duração razoável do procedimento administrativo”. Op. cit.. p. 196. E, ainda, Samuel Miranda 
Arruda. O Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006; André 
Luiz Nicolitt. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
107 Sílvio Sobral Garcez Junior e Jane de Jesus Silveira Moreira. “O backlog de patentes no Brasil: o direito 
à duração razoável do procedimento administrativo”. Op. cit.. p. 196. 
108 Sílvio Sobral Garcez Junior e Jane de Jesus Silveira Moreira. “O backlog de patentes no Brasil: o direito 
à duração razoável do procedimento administrativo”. Op. cit.. p. 173. 
109 Como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 1.721.711: “As 
dificuldades operacionais da autarquia, que possui 225.115 pedidos de patentes com processo de exame 
pendente [...], exige a implementação de políticas públicas sérias voltadas à aceleração dos processos de 
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desse diagnóstico que o INPI vem elaborando estratégias organizacionais para reduzir o 

backlog, com a admissão de novos técnicos, a automação de procedimentos, a otimização 

do fluxo e controle de processos, a formalização de cooperações internacionais e a 

implementação de programas de exame prioritário.110  

Por isso, a premissa de que a compensação temporal ao depositante da patente 

estimularia o atraso do INPI não se sustenta. O afastamento da regra contida no art. 40, 

parágrafo único, da LPI não tornaria mais célere o procedimento no INPI, nem 

contribuiria para o aprimoramento dos serviços da autarquia. Simplesmente, haveria a 

desproteção aos titulares de patente prejudicados pela excessiva mora da administração.  

Ainda que assim não fosse, deve-se ressaltar que, embora importantes, a 

eficiência e a celeridade não configuram princípios absolutos, podendo ceder face à 

necessidade de promoção de outros objetivos e valores relevantes, em ponderação 

realizada pelo próprio legislador. No caso presente, a regra constante no art. 40, parágrafo 

único, da LPI, visa a promover o objetivo relevante de proteger, de modo adequado, o 

direito fundamental à propriedade industrial, evitando que os atrasos do INPI debilitem 

essa proteção. Portanto, caso se entenda que a regra em questão atinge negativamente os 

referidos princípios – e interpretada corretamente, ela não os atinge –, ter-se-ia que 

concluir que a ponderação legislativa nada tem de desarrazoada, situando-se no âmbito 

da discricionariedade política legítima do Parlamento.  

Ressalte-se, por honestidade intelectual, que o art. 40, parágrafo único, da LPI 

realmente padeceria de inconstitucionalidade parcial, se fosse interpretado de forma a 

incidir sobre hipóteses em que a mora no processo administrativo decorresse não do INPI, 

mas da conduta procrastinatória do próprio requerente da patente. Tal exegese estimularia 

                                                             

exame, passando pela integração a seus quadros de um número razoável de servidores com conhecimento 
técnico adequado, como vem sendo feito nos últimos anos” (STJ, RE nº 1.721.711, Terceira Turma, Rel. 
Min. Nancy Andrighi. julg. em 17/04/2018).   
110 É o que narra o Relatório Anual de Atividades do INPI de 2017: “Em 2017, os técnicos analisaram o 
maior volume de patentes e desenhos industriais da história do Instituto e o maior número de marcas dos 
últimos dez anos, considerando um período de 12 meses. O recorde ocorre após a ampliação do quadro 
profissional em 25% nos últimos dois anos, com a nomeação de novos 210 examinadores, associada às 
medidas adotadas para otimizar procedimentos internos. O INPI ampliou sua produção, fechando 2017 
com mais análises do que pedidos nas três áreas, reduzindo o backlog. No entanto, estamos diante de um 
passivo que nos desafia a agir hoje e, ao mesmo tempo, pensar no futuro, para que o INPI consiga manter 
um ritmo de crescimento sustentável das suas atividades”. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas. 
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a deslealdade processual do requerente de patente, e poderia agravar o backlog do INPI, 

em detrimento do princípio da duração razoável do processo. Essa, contudo, não é a 

interpretação mais adequada do dispositivo.  É possível interpretá-lo de modo a excluir a 

sua incidência nas hipóteses em que o atraso no processo administrativo patentário seja 

imputável à conduta procrastinatória do requerente da patente, e não ao INPI.  

Ora, não há porque reconhecer a invalidade de todo o preceito, apenas porque 

uma das suas possíveis interpretações afronta a Constituição. Nessa hipótese, cumpre 

aplicar o princípio da interpretação conforme a Constituição,111 para afastar a exegese 

inconstitucional, com a manutenção da norma jurídica sob exame. Esta, porém, não 

poderá ser aplicada quando a excessiva demora no processo administrativo resultar da 

conduta abusiva do requerente de patente, e não de problema imputável ao INPI.  

Porém, como se verá adiante, essa reflexão não se aplica ao caso da Consulente, 

pois ela não atuou abusivamente no procedimento que resultou na concessão da patente 

PI nº 0017050-0, não tendo qualquer responsabilidade pela demora no respectivo 

procedimento administrativo.     

 

3.1.3. Da ausência de afronta ao art. 37, § 6º da Constituição de 1988 

 

Na petição inicial, a EMS também alega que o art. 40, parágrafo único, da LPI 

violaria o art. 37, § 6º da Constituição de 1988. Em suas palavras, tal dispositivo 

“inaugura um verdadeiro salto lógico na responsabilidade civil estatal, visto que 

transfere os ônus da mora estatal aos terceiros [isto é, concorrentes e coletividade] que 

não deram causa ou participaram de qualquer modo da violação na celeridade e 

                                                             
111  Como consignou Luís Roberto Barroso, a interpretação conforme a Constituição “abriga, 
simultaneamente, uma técnica de interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade. Como 
técnica de interpretação, o princípio impõe a juízes e tribunais que interpretem a legislação ordinária de 
modo a realizar, de maneira mais adequada, os valores e fins constitucionais. Vale dizer, entre 
interpretações possíveis, deve-se escolher a que tem mais afinidade com a Constituição. [...] Como 
mecanismo de controle de constitucionalidade, a interpretação conforme a Constituição permite que o 
intérprete [...] preserve a validade de uma lei, que, na sua leitura mais óbvia, seria inconstitucional. Nessa 
hipótese, o tribunal, simultaneamente, infirma uma das interpretações possíveis, e afirma a outra, que 
compatibiliza a Constituição com a norma”  (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 301). Tratei do assunto em Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto. Direito 
Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Op. cit., p. 457-460.     
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efetividade do processo administrativo”. O argumento, no entanto, é flagrantemente 

improcedente. 

Reza o art. 37, § 6º da CF/88 que “[a]s pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Dele, extrai-se a regra de responsabilidade 

civil objetiva do Estado.  

Ocorre, em primeiro lugar, que o art. 40, parágrafo único, da LPI não trata da 

responsabilidade civil do Estado, mas estabelece regra sobre a proteção da propriedade 

industrial. O preceito não cuida de indenização por danos causados pelo Estado ou por 

seus agentes. O que ele faz é estabelecer o prazo de vigência de patentes de modo a não 

prejudicar os inventores pela mora estatal na apreciação de processos administrativos. 

Na verdade, nem todo instrumento jurídico voltado a remediar problemas 

causados pela ação ou omissão do Estado se enquadra na ideia de responsabilidade civil. 

A autotutela administrativa, por exemplo, pode servir para invalidar atos administrativos 

viciados que causem danos a particulares. Nem por isso, ela se confunde com a 

responsabilidade civil do Estado. A anulação judicial de uma sentença, proferida por juiz 

que seja inimigo capital do réu, também se presta a corrigir uma ilicitude estatal que 

prejudica a parte, mas não corresponde a instrumento de responsabilidade civil. Do 

mesmo modo, as cotas para alunos egressos de escolas públicas, em universidades 

públicas como a UERJ, visam a compensar a má qualidade do ensino naquelas 

instituições, imputável ao próprio Estado. Porém, as cotas não concretizam a 

responsabilidade civil do Estado. 

Mas não é só. Existe uma grave falha lógica no argumento da EMS, quando 

sustenta que a responsabilidade civil do Estado não pode ser repassada à sociedade, 

beneficiária da ampliação do domínio público. É que, pela sua própria natureza, a 

responsabilidade civil do Estado é sempre repassada para a sociedade. Afinal, são os 

membros da coletividade que, por meio sobretudo do pagamento de tributos, sustentam o 

Estado. Por isso, quando o Estado arca com determinado custo, ele é necessariamente 

repartido pela sociedade – que é a titular do domínio público.   
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 Recorde-se, no particular, que a teoria de responsabilidade civil do Estado 

adotada no Brasil – a teoria do risco administrativo112 – se assenta exatamente sobre essa 

premissa. A ideia básica é a de que todos os cidadãos arcam, em conjunto, com os perigos 

e com os danos oriundos das atividades estatais. Em outras palavras, “[s]e os benefícios 

das funções administrativas alcançam potencialmente a todos, também os prejuízos 

devem ser repartidos entre todos”.113  

Sobre o ponto, é preciso o magistério de José dos Santos Carvalho Filho: 

 
“Além do risco decorrente das atividades estatais em geral, constituiu 
também fundamento da responsabilidade objetiva do Estado o 
princípio da repartição dos encargos. O Estado, ao ser condenado a 
reparar os prejuízos do lesado, não seria o sujeito pagador direto; os 
valores indenizatórios seriam resultantes da contribuição feita por 
cada um dos integrantes da sociedade, a qual, em última análise, é a 
beneficiária dos poderes e das prerrogativas estatais.”114 

 
Portanto, inexiste a apontada inconstitucionalidade. A uma, porque a medida 

prevista no art. 40, parágrafo único, da LPI, não é instrumento de responsabilidade civil 

do Estado. A duas, porque, ao contrário do que afirmou a EMS, a própria lógica da 

responsabilidade civil do Estado envolve a transferência dos respectivos custos para a 

coletividade – que, afinal, é a titular do domínio público. 

 

3.1.4. Da ausência de violação à livre iniciativa e à livre concorrência 
 

Outro argumento utilizado pela EMS em sua petição inicial é o de que o art. 40, 

parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 violaria a livre iniciativa e a livre concorrência. A seu 

                                                             
112 Cf., e.g.,  Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro.  São Paulo: Malheiros, 1994, p. 557-
558 e 560; Lucas Rocha Furtado. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 874-
879; e Jessé Torres Pereira Junior. “Comentário ao Artigo 37, incisos e parágrafos”. In: Paulo Bonavides, 
Jorge Miranda e Walber de Moura Agra (coords.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 784. 
113 Alexandre Santos de Aragão. “Os fundamentos da responsabilidade civil do Estado”. In: Revista de 
Direito Administrativo, n° 236, abr./jun. 2004, p. 267. Em igual sentido, cf. Odete Medauar. Direito 
Administrativo Moderno. São Paulo: Revista do Tribunais, 2005, p. 430. 
114 José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015, p. 575. 
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ver, a extensão de prazo prevista no dispositivo legal em questão ampliaria de modo 

indevido e excessivo o “monopólio” decorrente da proteção patentária, afrontando, assim, 

os referidos princípios da ordem econômica. 

 Para examinar essa questão, é relevante tecer breves considerações sobre a 

relação entre a proteção à propriedade industrial e a tutela da livre iniciativa e da livre 

concorrência. 

 Não há dúvida de que a concessão de uma patente cria uma restrição temporária 

à atividade de agentes econômicos, impedindo-os, nesse ínterim, de explorar o produto 

ou processo patenteado. Essa exclusividade do titular da patente também pode afetar a 

competição no mercado. Por conta disso, no passado, via-se a propriedade industrial 

como potencial adversária da proteção às liberdades de iniciativa e de concorrência. 

 Porém, a teoria contemporânea vem afirmando que, apesar de eventuais 

fricções, a relação entre esses bens jurídicos – todos revestidos de estatura constitucional 

– é muito mais de complementariedade do que de oposição,115 na medida em que ambos 

são essenciais para o desenvolvimento econômico em sociedades capitalistas, e visam a 

favorecer a inovação. Nas palavras de Ana Frazão: 

 
“Se por um lado a propriedade intelectual é justificada como meio de 
promover a concorrência dinâmica, incentivando os agentes 
econômicos a desenvolverem e aprimorarem produtos e processos, por 
outro, a competição reforça esse estímulo, exercendo pressão 
competitiva para que os players promovam inovações. 

Analisando o próprio texto constitucional – art. 5º, inciso XXIX – 
observa-se que os ‘privilégios’ temporários assegurados aos autores e 
inventores de criações industriais só se justificam para promover ‘o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País’. Da mesma forma, 
a adoção de um regime baseado na livre-iniciativa e na livre 

                                                             
115 Cf. Luis Fernando Schwartz. “Inovações e defesa da concorrência: em busca de uma política que 
minimize os custos de decisões equivocadas”. In: Luciano Bennetti Timm e Pedro Paranaguá. Propriedade 
Intelectual, antitruste e desenvolvimento. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 35-59; Robert Pitofsky. 
“Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property”. In: 
Antitrust Law Journal, vol. 68, 2001; e Sheila F. Anthony. “Antitrust and Intellectual Property Law: From 
Adversaries to Partners”. In: AIPLA Quaterly Journal, vol. 28, n° 1, 2000. 
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concorrência também tem como um de seus fundamentos, embora não 
o único, a promoção do incentivo à inovação.”116 

 

Nessa mesma linha, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Federal 

Trade Commission publicaram, em 2017, documento conjunto sobre o tema, no qual se 

afirmou: 

 
“As leis de propriedade intelectual e o direito antitruste dividem o 
mesmo objetivo de promoção da inovação e do bem-estar do 
consumidor. As leis de propriedade intelectual provêm incentivos para 
a inovação e sua disseminação, ao estabelecerem direitos de 
propriedade garantidos para os criadores de produtos novos e úteis, 
processos mais eficientes e trabalhos de expressão originais. Na 
ausência de direitos de propriedade intelectual, imitadores poderiam 
mais rapidamente explorar os esforços dos inovadores e investidores 
sem recompensá-los. [...] As leis antitruste promovem a inovação e o 
bem-estar do consumidor ao proibirem certas ações que prejudicam a 
competição em relação a formas existentes ou novas de atender ao 
consumidor.” 117 

 
Por outro lado, cumpre ressaltar que o “monopólio” que deriva da tutela da 

propriedade intelectual não se confunde com aquele que é reprimido pelo direito 

concorrencial. Afinal, a proteção de patentes consiste no uso exclusivo de uma invenção, 

enquanto o monopólio proibido pelas leis antitruste diz respeito ao domínio sobre um 

mercado relevante.118 Daí por que, a princípio, o fato de o titular de uma patente deter 

                                                             
116 Ana Frazão. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 406. 
Em sentido semelhante, afirma Calixto Salomão que “o conceito de atividade inventiva nada mais faz que 
privilegiar o esforço e estimular a concorrência. São necessários o investimento tecnológico, o esforço, a 
aplicação de recursos, para a obtenção da patente. O requisito da atividade inventiva torna, portanto, a 
concessão da patente verdadeiro instrumento de estímulo ao investimento na pesquisa científica, 
impedindo a ação do free-rider. Evita, portanto, a exploração monopolista e anticoncorrencial do direito 
industrial” (In: Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 439).   
117 U.S. Department of Justice e FTC. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, versão 
de 12/01/2017, p. 2 (tradução livre). 
118  Isso, contudo, não quer dizer que inexistam condutas anticoncorrenciais envolvendo direitos 
intelectuais. É o que se depreende da leitura da Lei n° 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência. Tal diploma normativo prevê que são infrações à ordem econômica “açambarcar 
ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia” e “exercer 
ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca” (art. 36, § 
3º, incisos XIV e XIX). 
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direitos exclusivos sobre uma invenção, durante um certo prazo, não impede que haja 

competição no mercado naquele período, por meio de outros produtos. O ponto foi 

destacado corretamente por Gustavo Piva de Andrade: 

  

“[A] existência de uma patente não necessariamente cria poder de 
mercado. Isso se dá porque, não obstante o fato de o titular possuir 
direitos exclusivos sobre determinada invenção, nada impede que, por 
meio de soluções técnicas diversas, competidores explorem a mesma 
atividade comercial. 

 Isso fica bastante claro, por exemplo, no setor farmacêutico, onde é 
extremamente comum se deparar com medicamentos concorrentes, 
utilizados para os mesmos fins terapêuticos, mas cujos princípios ativos 
são objetos de diferentes patentes, pertencentes a diferentes 
titulares.”119  

 
Não bastasse, a própria LPI também antecipou mecanismos de combate ao 

exercício abusivo de direitos patentários, de modo a demonstrar, mais uma vez, que a 

tutela da propriedade industrial não é incompatível com a higidez do mercado 

competitivo. Cite-se, por exemplo, o seu art. 68, que prevê a licença compulsória, a ser 

concedida administrativa ou judicialmente, com vistas a evitar que o privilégio 

temporário de exploração de direitos intelectuais se converta em danos à sociedade ou ao 

Estado.120 Da mesma maneira, também se destaca o art. 80 da lei, segundo o qual a patente 

deverá ser extinta se, decorridos dois anos da primeira licença compulsória, o titular não 

houver prevenido ou sanado o abuso no exercício do seu direito. 

Não se pretende, com tais argumentos, negar que a proteção à propriedade 

industrial possa resultar na imposição temporária de restrições à livre iniciativa e à livre 

concorrência. Contudo, cabe prioritariamente ao legislador equacionar essas eventuais 

tensões, como salientado no item 3.1.1. E a solução legislativa adotada pelo art. 40, 

                                                             
119 Gustavo Piva de Andrade. “A Interface da Propriedade Intelectual e o Direito Antitruste”. In: Revista 
da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n° 91, 2007, p. 42. Em sentido semelhante, Ana 
Frazão afirma que “nem sempre os direitos de propriedade intelectual asseguram a seu titular poder de 
mercado, pois pode haver substitutos próximos exercendo pressão competitiva” (Direito da Concorrência: 
pressupostos e perspectivas. Op. cit., p. 405). 
120 Cf. Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São 
Paulo: Lejus, 1999, p. 149 e ss. 



DANIEL SARMENTO 

PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
FACULDADE DE DIREITO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

61 
CONTATO@DSARMENTO.ADV.BR | +55 21 3974-9950 

AV. NILO PEÇANHA 50, GR. 1404, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-906 BRASIL 

WWW.DSARMENTO.ADV.BR 

parágrafo único, da LPI afigurou-se absolutamente razoável, situando-se dentro do campo 

da discricionariedade política da Congresso Nacional.   

Portanto, resta claro que o art. 40, parágrafo único, da LPI não viola os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, ao contrário do que alega a 

EMS. 

 

3.1.5.  Ausência de violação ao direito adquirido e à segurança jurídica. Inexistência 

de princípio constitucional de “inderrogabilidade do domínio público” 

 

Outro argumento suscitado pela EMS contra a constitucionalidade do disposto 

no art. 40, parágrafo único, da LPI é no sentido de que a regra ofenderia a proteção 

constitucional ao direito adquirido (CRFB, art. 5º, XXXVI) e o princípio da segurança 

jurídica, além de afrontar uma suposta garantia constitucional de “inderrogabilidade do 

domínio público”.  

Em relação à garantia do direito adquirido, afirma-se que o depósito da patente 

inaugura para os seus não titulares – Poder Público, consumidores, concorrentes e 

sociedade em geral – o direito de explorar livremente o conteúdo reivindicado após o 

decurso de prazo certo. Este prazo seria de 15 ou 20 anos, a depender da modalidade 

inventiva, após o qual a invenção cairia no domínio público. Com base em tal raciocínio, 

alega-se que, como a aplicação da regra do art. 40, parágrafo único, da LPI pode resultar 

em prazo de vigência de patente mais extenso, ela vulneraria direito adquirido. 

O argumento, porém, é logicamente insustentável. De imediato, constata-se que 

ele ignora deliberadamente que o art. 40 da LPI contém não apenas uma forma de cálculo 

do prazo de exclusividade, mas duas formas alternativas, que integram uma verdadeira 

fórmula de cálculo do benefício patentário. Não há sentido na alegação da EMS de que 

“a sociedade adquire de imediato o direito ao gozo da obra inventada por outrem” após o 

prazo previsto no caput do dispositivo, quando a própria lei já prevê que, em determinadas 

circunstâncias, o cômputo do prazo de exclusividade deve ser feito a partir da data de 

concessão da patente.  
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Não bastasse, a tese da EMS é também incompatível com a própria noção de 

direito adquirido. Com efeito, a garantia do direito adquirido volta-se à proteção de uma 

situação ou de um complexo fático-jurídico consolidado pelo transcurso do tempo.121 

Afinal, para que possa conduzir sua vida de forma autônoma e responsável, “o cidadão 

deve poder confiar em que aos seus atos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus 

direitos, posições jurídicas e relações, praticados de acordo com as normas jurídicas 

vigentes, se ligam efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas 

normas”.122 Através da referida garantia, veda-se que as normas jurídicas violem direitos 

que tenham se incorporado à esfera jurídica dos seus titulares. 

Nesse sentido, a definição de direito adquirido na ordem jurídica brasileira é 

balizada pela chamada teoria subjetiva,123 cujo principal formulador foi o autor italiano 

Francesco Gabba.124 De acordo com a construção teórica de Gabba, é adquirido todo o 

direito que: “a) é consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do 

tempo no qual o fato se realizou, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha 

apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do mesmo, e que b) nos termos 

da lei sob o império da qual se verificou o fato de onde se origina, passou a fazer parte 

do patrimônio de quem o adquiriu”.125 Trata-se, portanto, de direito que já reuniu todos 

os requisitos para a sua aquisição, embora ainda não tenha sido exercido, e que se 

incorporou definitivamente ao patrimônio de seu titular. 

Pois bem. Ao contrário do sustentado pela EMS, a liberdade de exploração do 

produto ou processo que fora patenteado, com a integração do invento ao domínio público, 

somente surge com a extinção da exclusividade. Antes disso, o domínio público não reúne 

todas as condições legais para se perfectibilizar. A liberdade para exploração do invento 

somente surge com a configuração de uma das hipóteses de extinção da patente prevista 

                                                             
121 Cf. José Adércio Sampaio. Direito adquirido e expectativa de direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, 
p. 84. 
122 J. J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992, p. 377. 
123 Cf, STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, julg. 25.06.1992 
124 Para uma exposição detalhada das ideias do autor, cf. João Batista Machado. Introdução ao Direito e ao 
discurso legitimador. 12ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2000, p. 232. Ver também: Caio Mário da Silva 
Pereira. “Direito Constitucional Intertemporal”. In: Revista Forense, n. 304, 1988, p. 31. 
125 Cf. Francesco Gabba. Teoria della Retroatività delle Legge. 3ª ed. Milano-Roma-Napoli: UTET, 1891, 
p. 190-191. 
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pela LPI: expiração do prazo de concessão; falta de pagamento da retribuição anual, de 

que trata o art. 84 da LPI; ou renúncia ao direito de propriedade industrial. 

Por essa razão, quando a EMS sustenta que o prazo de vigência de patente de 

invenção estimado inicialmente em 20 anos não poderia ser estendido, sem violação ao 

direito adquirido, ela pretende, na realidade, discutir aspecto pertinente ao regime jurídico 

aplicável sobre a propriedade industrial. Pelo seu raciocínio, seria inadmissível o advento 

de qualquer lei que afetasse a perspectiva de incorporação futura ao domínio público de 

qualquer invenção. Nessa lógica viciada, o próprio prazo de 20 anos previsto no caput do 

art. 40 pela LPI também seria inconstitucional. Afinal, ele ampliou o prazo de vigência 

da patente de invenções, que, pela Lei nº 5.772/71, era de 15 anos.  

Não há como adotar tal exegese, avessa a qualquer alteração do sistema de 

patentes que afete a equação entre domínio público e a proteção da propriedade industrial. 

Pelo contrário, sabe-se que não há direito adquirido a um determinado estatuto, regime 

ou instituição jurídica. 126  Conforme leciona Gilmar Ferreira Mendes, “o princípio 

constitucional do direito adquirido não se mostra apto a proteger as posições jurídicas 

contra eventuais mudanças dos institutos jurídicos ou dos próprios estatutos jurídicos 

previamente fixados”.127 

A respeito da questão, é farta a jurisprudência do STF. Em conhecido julgamento 

que versou sobre mudança no estatuto da propriedade industrial, ainda sob a égide da Lei 

nº 5.772/71, que passara a exigir que empresas sediadas no estrangeiro constituíssem 

procuradores domiciliados no Brasil, a Suprema Corte assentou: 

 
“[...] em matéria de direito adquirido vigora o princípio – que este 
Tribunal tem assentado inúmeras vezes – de que não há direito 
adquirido a regime jurídico. Quer isso dizer que, se a lei nova 
modificar o regime jurídico de determinado instituto de direito (como 
é o direito de propriedade, seja ela de coisa móvel ou imóvel, ou de 
marca) essa modificação se aplica de imediato”.128 

                                                             
126 José Adércio Sampaio explica que não há de se falar “de direito a uma determinada configuração 
legislativa de determinado instituto, a não ser em relação a situações realizadas sob ela, havendo por ela de 
continuar a ser regulada”. (Direito adquirido e expectativa de direito. Op. cit. p. 93). 
127 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. Op. Cit. p. 375. 
128 STF, RE nº 94.020, Rel. Min. Moreira Alves, julg. em 04/11/1981. 
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Tal entendimento, sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, 

continua a ser amplamente adotado pelo STF, como demonstram os julgados abaixo: 

 

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE 
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA 
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: 
AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 
203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal 
pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do 
instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito 
adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 
203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a 
forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição 
da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da 
República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da 
irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se 
nega provimento.”129 (grifo acrescentado). 

 

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO 
"8º" DO ART. 10, AMBOS DA EC 41/2003. APOSENTADORIA. 
TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO 
ADQUIRIDO: NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito 
constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do 
interessado no momento de sua formalização pela entidade 
competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas 
vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a 
inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os 
requisitos estabelecidos na EC 20/1998, durante a vigência das normas 
por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela 
contida, com fundamento no art. 3º da EC 41/2003. 4. Os servidores 
públicos, que não tinham completado os requisitos para a 
aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, 
passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na EC 

                                                             
129STF, RE 563965, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Cármen Lúcia, DJe 19/03/2009, grifos acrescentados  
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41/2003, posteriormente alterada pela EC 47/2005. 5. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente.”130 (grifos acrescentados) 

 

Não há, portanto, como invocar meras expectativas de terceiros sobre a futura 

exploração de produto patenteado como óbice à incidência de regra prevista no art. 40, 

parágrafo único, da LPI.   

Não bastasse, cabe ainda observar que a lógica da proteção constitucional ao 

direito adquirido – de natureza essencialmente individualista – sequer incide sobre a seara 

do domínio público, sendo com ela incompatível. 

Com efeito, embora a expressão domínio público seja utilizada em sentidos 

variados,131 é certo que a categoria compreende situação jurídica na qual um bem material 

ou imaterial é colocado à disposição de toda a sociedade. No sistema patentário, essa 

liberdade de ação se traduz na faculdade conferida a todos de usar e transformar 

determinada criação.132 O domínio público faz cessar o domínio privado sobre o invento, 

que fica disponível à utilização direta ou indireta da coletividade. 

Como visto anteriormente, a lógica subjacente à noção de direito adquirido 

pressupõe a incorporação de uma prerrogativa à esfera jurídica de seu titular, que fica 

salvaguardada da incidência de novas leis ou decisões estatais. Trata-se de proteção que 

particulares invocam contra o Estado e a sociedade, e não o contrário. Não há como 

sustentar que não possam ser concedidos novos direitos a particulares que interfiram na 

esfera do que já pertence à sociedade. Até porque, sempre que um novo direito é 

concedido, há imposição de limite à atuação do Estado e da coletividade. Se fosse possível 

invocar direitos adquiridos em favor da sociedade, contra particulares, ter-se-ia violação 

à referida garantia constitucional a cada vez que o legislador reconhecesse um novo 

direito individual, já que, ao fazê-lo, ele impõe restrição os poderes do Estado e da 

coletividade, em favor do indivíduo.   

                                                             
130 STF, ADI 3.104, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 09/11/2007. 
131 Cf. José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. Op. cit. p. 1.179 
132 É o que explica Denis Borges Barbosa. Tratado de Propriedade Intelectual. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2013, p. 318. 
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No domínio da propriedade industrial, o reconhecimento dessa heterodoxa 

possibilidade de tutela do “direito adquirido” impediria, a rigor, qualquer ampliação de 

direitos dos inventores. Com isso, ter-se-ia uma espécie de “princípio da proibição do 

retrocesso às avessas” no campo do direito fundamental à propriedade industrial, pois 

qualquer proteção adicional estaria necessariamente vedada!  

Recorde-se, a propósito, que até a assinatura do Acordo TRIPS, o ordenamento 

jurídico brasileiro não admitia a concessão de patentes de medicamentos. 133  Pelo 

raciocínio da EMS, o Estado não poderia jamais fazê-lo, pois, ao reconhecer a proteção 

da propriedade industrial em nova seara – como a dos medicamentos –, ele sempre limita 

o domínio público. 

  Verifica-se, portanto, a absoluta impropriedade de se falar em um direito 

adquirido da sociedade ou de terceiros ao domínio público. Nessa linha, não há na ordem 

jurídica brasileira qualquer princípio constitucional expresso ou implícito que imponha a 

“inderrogabilidade do domínio público”, ao contrário do afirmado pela EMS. 

Cumpre assentar que também não se vislumbra ofensa do art. 40, parágrafo único, 

da LPI ao princípio constitucional de proteção à segurança jurídica. Conforme já 

destacado, o referido princípio constitucional visa a proteger a estabilidade das relações 

jurídicas e do próprio ordenamento jurídico, de modo a assegurar aos indivíduos ambiente 

no qual possam calcular e prever as consequências jurídicas de sua conduta.134  

Não há qualquer violação à segurança jurídica na regra em questão, que 

estabeleceu parâmetros claros, objetivos e razoáveis para a vigência das patentes, como 

visto no item 3.1.1, que não geram imprevisibilidade desarrazoada para terceiros.  

Ademais, deve-se ressaltar que o princípio da segurança jurídica, quando 

aplicado ao domínio da propriedade industrial, deve necessariamente atribuir grande peso 

                                                             
133 Antonio Carlos Souza de Abrantes. Introdução ao sistema de patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p. 229 e ss. 
134 Conforme bem ressaltou Ingo Sarlet, “a segurança jurídica coincide com uma das mais profundas 
aspirações do ser humano, viabilizando, mediante a garantia de uma certa estabilidade das relações 
jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de projetos de vida, bem como a sua 
realização”. (“A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos 
fundamentais e proibição do retrocesso social no direito constitucional brasileiro”. In: Cármen Lúcia 
Antunes Rocha (org.). Constituição e Segurança Jurídica. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 94). 
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à perspectiva do titular do direito fundamental em questão.  Quando observado sob essa 

ótica, verifica-se que o parágrafo único, do art. 40 da LPI prestigia a legítima expectativa 

do inventor de que gozará de um período mínimo de proteção integral do seu direito – já 

que, como visto, sua situação jurídica é muito mais débil antes da obtenção da patente.  O 

requerente da patente não fica mais completamente à mercê de atrasos do INPI a que não 

tiver dado causa, já que a lei lhe assegura plena fruição do seu direito fundamental à 

proteção patentária, por pelo menos metade do tempo de vigência da patente, previsto no 

caput do artigo 40 (20 anos para invenções), a contar da concessão. Portanto, mais do que 

não violar, a norma robustece a garantia da segurança jurídica do sistema de patentes, o 

que é positivo e relevante para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do 

país.  

Por tudo isso, o art. 40, parágrafo único, da LPI não viola a segurança jurídica 

ou o direito adquirido. 

 

3.1.6. Ausência de ofensa ao princípio da moralidade administrativa 

 

Finalmente, cumpre analisar a alegação da EMS de que o art. 40, parágrafo 

único, da LPI violaria o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF). De 

acordo com a empresa, isso ocorreria por duas razões. Em primeiro lugar, porque a norma 

criaria benefício para depositantes que agem com torpeza, contribuindo para o atraso no 

exame patentário. Em segundo lugar, porque o preceito supostamente promoveria a mora 

administrativa e a inércia estatal. 

Como se sabe, a moralidade administrativa é um dos princípios fundamentais 

que rege a Administração Pública brasileira. De extraordinária importância em nosso 

ordenamento jurídico,135 o princípio da moralidade impõe ao Estado e aos seus agentes 

que pautem a sua conduta pela ética e pelo respeito ao interesse público e aos direitos 

                                                             
135 Nas palavras de Márcia Noll Barbosa, o princípio da moralidade administrativa “se coloca, em nosso 
sistema, como um superprincípio, que manifesta a substância do regime jurídico administrativo, 
iluminando-o, reforçando-o”. (O Princípio da Moralidade Administrativa. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, p. 142).  
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fundamentais. 136  Não há dúvida de que o princípio em questão pode atuar como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade de leis. Por isso, normas jurídicas que 

imponham ou induzam a Administração Pública a adotar comportamentos imorais não 

violam apenas a Ética. Elas são também inconstitucionais. 

Ocorre que a regra de cálculo contida no parágrafo único, do art. 40 da LPI, 

desde que corretamente interpretada, não encerra qualquer ofensa ao princípio da 

moralidade. Como já salientado no item 3.1.2 deste parecer, violação haveria caso o 

dispositivo fosse interpretado de modo a permitir que o estabelecimento de prazo mais 

extenso nele previsto incidisse também em favor do depositante de patente que tenha 

atuado de modo abusivo no procedimento administrativo do INPI, causando o atraso da 

autarquia na concessão da patente. Essa exegese, portanto, deve ser afastada, pelo uso da 

técnica da interpretação conforme a Constituição.  

Entretanto, se adequadamente interpretada, a referida norma não estimula a 

deslealdade e o abuso de direito, nem premia com prazo de proteção mais extenso da 

exclusividade patentária aqueles que tenham contribuído intencionalmente para a mora 

administrativa do INPI. Em tais hipóteses, a aplicação do cálculo diferenciado da vigência 

da patente deve ser afastada. A incidência do dispositivo se restringe às hipóteses – 

infelizmente, tão frequentes – de mora atribuível ao próprio INPI. E, como se verá 

adiante, este foi o caso do procedimento que culminou na concessão da patente PI nº 

0017050-0. 

Por outro lado, a norma em questão tampouco configura licença para suposta 

“leniência estatal” ou “salvaguarda da insuficiência estrutural do INPI”, pois inexiste 

relação de causalidade entre a compensação do prazo de vigência patentária para o 

depositante e o atraso da autarquia (backlog). Este deve ser enfrentado pelo Estado com 

a adoção de medidas tais como o aumento do número de examinadores, a agilização de 

                                                             
136  Conforme esclarece Lúcia Valle Figueiredo, o “princípio da moralidade deverá corresponder ao 
conjunto de regras de conduta da administração que, em determinado ordenamento jurídico, são 
considerados os ‘standards’ comportamentais que a sociedade deseja e espera” (“O princípio da 
moralidade administrativa e o Direito Tributário”. In: Celso Antônio Bandeira de Mello (Org.). Estudos em 
homenagem a Geraldo Ataliba: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
425). 
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procedimentos etc, as quais, pelo que consta, o INPI vem tentando implementar nos 

últimos anos.   

Conforme exaustivamente demonstrado nos itens anteriores, o legislador não 

persegue qualquer objetivo imoral com a norma do art. 40, parágrafo único, da LPI. Muito 

pelo contrário. A referida norma atende ao princípio da moralidade administrativa, que 

deve ser examinado também sob o ângulo da relação do Estado com os inventores – 

titulares do direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXIX, CF.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que a moralidade administrativa não se 

esgota na vedação a que os agentes públicos se locupletem às custas do Erário. Ela 

também envolve o dever estatal de atuar de maneira justa e ética com os administrados, 

respeitando os seus direitos fundamentais e expectativas legítimas.137  

Pois bem. Verifica-se que a referida norma objetiva fortalecer a proteção do 

direito fundamental à proteção da propriedade intelectual dos depositantes de patente. 

Como já salientado, a tutela jurídica da propriedade industrial é muito mais robusta depois 

da concessão da patente do que antes dela. Por isso, se o atraso do INPI no procedimento 

administrativo não fosse de alguma forma compensado, o ônus da mora estatal recairia 

exclusivamente sobre o exercício de um direito fundamental de quem não causou a 

excessiva demora da Administração Pública. Seria uma clara injustiça, que o dispositivo 

em discussão visa a remediar. Nessa linha, ao invés de afrontar a moralidade 

administrativa, pode-se dizer que a regra do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 

promove tal princípio. 

Portanto, desde que corretamente interpretado, o art. 40, parágrafo único, da LPI 

não viola o princípio constitucional da moralidade administrativa. 

  

 

                                                             
137 Augustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. t.2. Buenos Aires: Ed. Macchi, 1991, p. XIII-
17.  
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3.2. Correta aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI ao caso: inocorrência de 

procrastinação ou abuso processual por parte da Consulente 

 

Como se viu, o processo de análise do PI n° 0017050-0 demorou mais de 10 

anos para ser finalizado. Em razão disso, incidiu sobre o caso a regra do art. 40, parágrafo 

único, da LPI: “[o] prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 

invenção [...], a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar 

impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada 

ou por motivo de força maior”. 

Já se sustentou neste parecer que, para além das hipóteses expressamente 

previstas no dispositivo em questão, a norma também pode ser total ou parcialmente 

afastada quando a mora no processo administrativo puder ser imputada à conduta de má-

fé do próprio requerente, voltada deliberadamente a procrastinar o exame do seu pedido. 

Interpretação diversa do dispositivo violaria princípios constitucionais como a eficiência, 

a duração razoável do processo e a moralidade. Ademais, ela se chocaria com o clássico 

princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza 

(nemo auditur propriam turpitudinem allegans, em latim).138 

Assim, para que o art. 40, parágrafo único, da LPI deixasse de ser aplicado ao 

caso concreto, seria imprescindível comprovar que o atraso na concessão da patente se 

deveu a manobras protelatórias que o próprio depositante promoveu no procedimento 

administrativo. Neste ponto, duas observações são importantes. Em primeiro lugar, a má-

fé não se presume no Estado de Direito. Cabe a quem a imputa demonstrar que o 

comportamento doloso tenha efetivamente ocorrido. Em segundo lugar, não se pode 

penalizar atos que, apesar de eventualmente adiarem a conclusão de determinado 

procedimento, mostrem-se justificáveis diante das circunstâncias do caso. Não fosse 

assim, poder-se-ia sancionar toda e qualquer conduta capaz de gerar dilação do trâmite 

                                                             
138 Sobre esse princípio, cf. Anderson Schreiber. A proibição de comportamento contraditório: tutela da 
confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 166-169. 
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processual, mesmo quando consubstanciasse exercício regular de faculdades 

processuais.139 

Sob essa perspectiva, tem-se a premissa fundamental de que cada processo 

possui o seu próprio “tempo fisiológico”, podendo ser mais célere ou mais demorado; o 

que não se admite é a institucionalização de um “tempo patológico”. 140  Deve-se, 

portanto, proteger o bom andamento do processo não contra o atraso em si, mas sim contra 

a demora desarrazoada, decorrente seja do abuso no exercício de direitos processuais 

pelas partes, seja de dilações indevidas do Poder Público.141 

Na ação ajuizada pela EMS, afirma-se que a Consulente teria concorrido, de 

maneira supostamente intencional, para a demora na análise do PI n° 0017050-0 e que, 

por isso, não deveria ter incidido sobre o caso a extensão de prazo prevista no art. 40, 

parágrafo único, da LPI. 

Porém, da atenta leitura dos autos do PI n° 0017050-0, infere-se que a 

Consulente atuou de modo diligente ao longo de todo o processo, sem promover em 

qualquer momento manobras protelatórias. Não houve, de sua parte, nenhum ato que 

possa ser interpretado como tentativa deliberada de atrasar a análise do seu pedido de 

patente. Em contrapartida, o INPI retardou excessivamente a prática de vários dos atos 

que lhe competiam. A mora, no caso, deve ser atribuída exclusivamente à autarquia. 

Senão, vejamos. 

                                                             
139 A esse respeito, Samuel Miranda Arruda afirma que, ainda quando o atraso é exclusivamente imputável 
ao litigante, não haverá violação à duração razoável do processo se o mesmo decorrer de exercício regular 
de direito. Cf. “Comentário ao art. 5º, LXXVIII”. In: J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo 
Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
544-545. Do mesmo modo, Nelson Nery Junior aponta que “[a] complexidade da causa pode exigir dilação 
probatória, como, por exemplo, perícia múltipla, que fará com que a duração razoável, para esse caso, 
seja maior do que a de um caso simples” (Princípios do Processo na Constituição Federal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 362). 

140 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil 
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 159. 

141 A expressão está em Antonio do Passo Cabral. “A duração razoável do processo e a gestão do tempo no 
projeto de novo Código de Processo Civil”. In: Alexandre Freire et al (org.). Novas tendências do Processo 
Civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 73-97; e 
em José Rogério Cruz e Tucci. “Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado 
pela intempestividade da prestação jurisdicional”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, n° 97, p. 323-345. 
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O depósito internacional do pedido de patente em questão se deu em 11/12/2000, 

e a fase nacional de exame foi iniciada em 24/06/2002, com o protocolo do pedido junto 

ao INPI (fls. 01 do processo administrativo). Preliminarmente, coube à referida autarquia 

analisar os requisitos formais do pedido e publicar, na Revista da Propriedade Industrial 

– RPI, a notificação de sua entrada no Brasil. Tratava-se, a rigor, de etapa meramente 

burocrática, que o INPI finalizou apenas em 05/11/2002 (fls. 151), ou seja, quase cinco 

meses após o protocolo feito pela Consulente. 

Depois dessa data, abriu-se o prazo de 36 meses, contados do depósito, para que 

a Consulente apresentasse o requerimento de exame do pedido de patente, conforme 

previsto no art. 33, caput da LPI. Esse prazo foi efetivamente respeitado pela Bayer, que 

protocolou o requerimento em 10/12/2003 (fls. 153-154). No entanto, o INPI procedeu à 

juntada do pedido de exame feito pela Consulente apenas em 14/02/2007, isto é, mais de 

três anos depois (!) (fls. 152). Em outras palavras, enquanto a Consulente observou o 

prazo legal a ela imposto, a autarquia demorou mais de três anos para simplesmente 

anexar o requerimento de exame ao processo. 

Entre o registro do pedido de exame e a sua efetiva juntada aos autos processuais 

pelo INPI, a Consulente protocolou uma solicitação de transferência da titularidade da 

patente a empresa de seu grupo econômico, a Bayer Healthcare AG (fls. 158-159). 

Posteriormente, requereu uma segunda transferência, desta vez em prol da Bayer 

Schering Pharma Aktiengesellschaft (fls. 233-234). Segundo a EMS, esses pedidos – que 

foram acatados pelo INPI (fls. 172 e 270, respectivamente) – teriam prejudicado o bom 

andamento do processo administrativo de análise do PI n° 0017050-0. 

Nada mais equivocado. É que a ordem para a análise dos pedidos de patentes 

pelo INPI é cronológica, pautando-se pelo critério da data das respectivas solicitações de 

exame.142 Isso significa que o simples protocolo de um requerimento de transferência de 

titularidade não possui o condão de alterar a ordenação previamente estabelecida pela 

própria autarquia. Portanto, ele não atrasou a concessão da patente. 

                                                             
142 Como consta no Manual para o Depositante de Patentes elaborado pelo INPI, “o exame técnico do 
Pedido de Patente será efetuado observando a ordem cronológica das respectivas solicitações de exame”. 
Disponível eletronicamente em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-
depositante-de-patentes.pdf/view>. 
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Ademais, tais requerimentos sempre foram apreciados por um setor específico 

da estrutura do INPI, diferente daquele que examina o mérito do pedido de patente em 

si.143 Assim, a apresentação desses pedidos nem mesmo gerou maior carga de trabalho 

para os examinadores da patente solicitada, por ser examinada por outro órgão 

administrativo.  

Por outro lado, é importante esclarecer que os referidos pedidos de transferência 

eram plenamente justificáveis. De acordo com informações repassadas pela Consulente, 

o primeiro pedido ocorreu em razão de uma reorganização societária que transformou o 

grupo Bayer em uma holding com subsidiárias independentes.144 Dentre elas, estava a 

Bayer Healthcare AG, que, segundo a Consulente, ficou responsável pela 

operacionalização dos negócios ligados à assistência médica, incluindo os farmacêuticos. 

Daí a necessidade de se requerer a transferência da titularidade do PI n° 0017050-0. O 

segundo pedido, por sua vez, deu-se em virtude de uma fusão societária, que resultou na 

incorporação da Bayer Healthcare AG pela Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, 

conforme atestam os próprios autos (fls. 240-242). Nesse contexto, a transferência era 

necessária para que a incorporadora passasse a constar como a titular do pedido de 

patente.  

Constata-se, portanto, que os requerimentos de transferência de titularidade, 

além de não terem comprometido o bom andamento do PI n° 0017050-0, tampouco eram 

descabidos ou abusivos. 

A bem da verdade, a demora no processo de análise do PI n° 0017050-0 tem 

como sua principal causa o atraso do INPI em realizar a apreciação de seu mérito. 

Relembre-se que o requerimento de exame foi protocolado pela Consulente em 

                                                             
143 Em 2007, ano em que o INPI acatou o primeiro pedido de transferência, esses requerimentos eram 
analisados pela Seção de Anotação e Expedição – SEANEX, cabendo ao seu Chefe a decisão final, na 
forma dos arts. 67, inciso I e 120, inciso I da Portarias MDIC n° 65/2006, que instituiu o Regimento Interno 
do INPI então vigente. Já o exame e a decisão dos pedidos de patente de química, de acordo com o art. 2º, 
inciso III, itens 2.2.2 e 2.2.3 da mesma portaria, competiam a outras divisões internas da Diretoria de 
Patentes – DIRPA: a Divisão de Patentes de Química I – DIQUIM I e a Divisão de Patentes de Química II 
– DIQUIM II. O mesmo se observava à época do deferimento do segundo pedido de transferência, em 2010, 
como se nota da leitura da Portaria MDIC n° 130/2008 (arts. 67, inciso I; 120, inciso I e art. 2º, inciso III, 
itens 2.2.2 e 2.2.3). 

144 Os fatos relacionados ao histórico societário da Consulente estão narrados no seguinte sítio eletrônico: 
<https://www.bayer.com/en/2001-2010.aspx>. 
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10/12/2003, dentro do prazo estipulado na LPI. No entanto, a primeira manifestação da 

autarquia sobre o conteúdo do pedido se deu apenas em 28/10/2009, isto é, cerca de 6 

anos depois (!) do referido protocolo (fls. 174-230). Frise-se que, nesse ínterim, o 

processo administrativo em questão restou praticamente estagnado, sem qualquer 

pronunciamento por parte do INPI, como atestam os autos. 

É certo que, nessa primeira manifestação, o INPI proferiu parecer negativo sobre 

a patenteabilidade do PI n° 0017050-0, tal como reivindicado. Houve, em seguida, a 

publicação do respectivo despacho na edição da Revista de Propriedade Industrial do dia 

10/11/2009, abrindo-se prazo de 90 dias para que a Consulente se manifestasse, conforme 

previsto no art. 36, caput da Lei n° 9.279/1996. Tal prazo foi efetivamente respeitado pela 

Bayer, que protocolou sua resposta ao despacho em 05/02/2010 (fls. 271-315). Cumpre 

destacar que, apesar de a Consulente ter apresentado sua manifestação dentro do período 

estipulado pela lei, o INPI, novamente, demorou para praticar o ato meramente 

burocrático de juntá-la aos autos, fazendo-o apenas três meses depois do respectivo 

protocolo (fls. 271). 

Em sua resposta ao parecer desfavorável da autarquia, a Consulente apresentou 

quadro reivindicatório mais limitado, fez alguns esclarecimentos oportunos e discordou 

de determinada objeção feita pelo INPI. Como se viu neste parecer, nada disso está em 

desconformidade com o art. 32 da LPI, tampouco com a coisa julgada relativa ao 

julgamento da Ação Civil Pública n° 2003.51.01.513584-5.  

Outro pronunciamento relevante do INPI no processo do PI n° 0017050-0 se deu 

apenas em 13/09/2010. Cuidou-se de parecer em que a autarquia requereu da Consulente 

informações sobre a origem do material genético envolvido (fls. 316-318). O INPI 

fundamentou sua exigência no art. 31 da já revogada Medida Provisória n° 2.186-

16/2001, segundo o qual “[a] concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos 

competentes, sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do 

patrimônio genético, fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo 

o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional 

associado, quando for o caso”. 

Essa segunda manifestação da autarquia foi publicada na Revista de Propriedade 

Industrial em 28/09/2010 (fls. 319), abrindo-se prazo de 60 dias para que a Consulente 
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apresentasse a sua resposta, na forma do art. 34, inciso II da Lei n° 9.279/1996. Percebe-

se, da leitura dos autos, que a Bayer não apenas cumpriu a exigência feita pelo INPI dentro 

do período legalmente previsto, como o fez com grande antecedência, protocolando a sua 

resposta no 7º dia de decurso do prazo (fls. 320-324). Essa antecipação, de mais de 53 

dias, mostra que não havia, de sua parte, nenhuma intenção de protelar o feito 

administrativo, muito pelo contrário!  

Não bastasse, o próprio INPI publicou recentemente um comunicado sobre o 

tema em questão. Nesse documento, esclareceu-se que a apresentação da Declaração 

Negativa de Acesso ao Patrimônio Genético é mera faculdade do depositante e que a 

ausência de manifestação nesse sentido seria entendida como uma declaração negativa, o 

que não impede o regular prosseguimento do exame do pedido de patente. 145  Tal 

comunicado da autarquia confirma que essa declaração é, de fato, uma exigência formal 

incapaz de causar demora significativa no procedimento administrativo, ao contrário do 

que sustentou equivocadamente a EMS. 

Assim, diante da pertinência das respostas prontamente apresentadas pela 

Consulente, o INPI reviu o seu posicionamento inicial. Com efeito, em 10/11/2010, a 

entidade juntou aos autos parecer técnico favorável ao deferimento do pedido de patente 

(fls. 326). Lê-se, no documento em questão, que “[a]s alegações apresentadas em 

resposta ao parecer técnico desfavorável, formulado por ocasião da ciência de parecer, 

são aceitáveis e, portanto, o pedido PI0017050-0 atende aos requisitos e condições de 

patenteabilidade dispostos na Lei de Propriedade Industrial n° 9.279/1996”. Por outro 

lado, deve-se ressaltar que esse novo parecer foi juntado ao processo pelo INPI mais de 

um ano depois da apresentação da primeira resposta pela Consulente, configurando-se, 

mais uma vez, atraso imputável exclusivamente à autarquia. 

Também no contexto do referido parecer favorável, o INPI determinou, em 

19/11/2010, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA se manifestasse 

sobre o PI n° 0017050-0 (fls. 327). É que, de acordo com o art. 229-C da Lei n° 

                                                             
145 No comunicado do INPI, publicado na edição n° 2.462 da Revista de Propriedade Industrial, de 13 de 
março de 2018, está consignado que “[a]o requerente que não tenha acessado o patrimônio genético é 
facultado apresentar uma Declaração Negativa de Acesso ao Patrimônio Genético – código de serviço 
273, ou não se manifestar, o que será entendido como uma declaração negativa. Em AMBOS os casos será 
dada continuidade ao exame do pedido de patente”. 
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9.279/1996, “[a] concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 

dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 

Sendo assim, foi exarado, em 08/04/2011, o Parecer n° 040/11/COOPI/GADIP/ANVISA 

(fls. 328), por meio do qual a agência em questão consentiu com o deferimento da patente, 

sem formular nenhum tipo de exigência adicional à Consulente, o que restou confirmado 

em despacho do INPI, datado de 17/08/2011 (fls. 332). 

Tal despacho foi publicado na Revista de Propriedade Intelectual em 06/09/2011 

(fls. 333). Dessa data, abriu-se um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30, para que a 

Consulente promovesse o pagamento da retribuição correspondente à concessão da 

patente, nos termos do art. 38, §§ 1º e 2º da LPI. Outra vez, restou demonstrada a 

celeridade e boa-fé da Bayer, já que a taxa foi paga no 10º dia do prazo em questão. 

Dessa maneira, em razão do parecer favorável do INPI e da anuência prévia da 

ANVISA, concedeu-se, em 12/06/2012, a patente PI n° 0017050-0, na forma do art. 40, 

parágrafo único, da LPI, isto é, com prazo de vigência de 10 anos a contar da sua 

concessão.   

Diante de todo esse histórico, não há dúvidas de que inexistiu, no caso, conduta 

procrastinatória por parte da Consulente. Na realidade, a demora de mais de 10 anos para 

a finalização da análise do PI n° 0017050-0 se deu exclusivamente por conta do INPI. 

Aliás, atrasos dessa natureza são, infelizmente, muito comuns nos processos de exame de 

patentes submetidos ao órgão. Tanto assim que, no final do ano passado, o presidente da 

autarquia declarou que o tempo médio para o exame de patentes no país é de 10,8 anos.146  

Logo, a Consulente não teve qualquer responsabilidade pelo grave atraso do 

INPI na condução do processo administrativo que resultou na concessão da patente em 

discussão. Não há, portanto, porque deixar de aplicar ao caso a regra prevista no art. 40, 

parágrafo único, da Lei n° 9.279/1996.  

 

 

                                                             
146  Cf. “INPI participa de audiência pública sobre demora na concessão de patentes”, 27/10/2017. 
Disponível eletronicamente em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-audiencia-publica-
sobre-demora-na-concessao-de-patentes>. 
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4. Respostas aos quesitos 

 

Com base nos fundamentos expostos acima, passo a responder, de modo mais 

sintético, aos quesitos formulados pela Consulente. 

 

1) A aceitação pelo INPI de emendas voluntárias restritivas após o requerimento de 
exame da patente, tal como estabelecido na Resolução nº 093/2013 do INPI, que 
consolidou o entendimento e a prática da autarquia em relação a essa questão, viola a 
coisa julgada material formada na Ação Civil Pública n. 2003.51.01.513584-5? 

 
Não. A coisa julgada formada na referida Ação Civil Pública não impede que o 

INPI aprecie emendas restritivas ao quadro reivindicatório, em qualquer momento do 

processo administrativo competente. 

É que a adequada compreensão do conteúdo da decisão judicial sobre a qual se 

formou a res judicata pressupõe a análise conjunta dos fundamentos decisórios e da 

postulação do autor. Com base nesses elementos, verifica-se que o que se proibiu na ACP 

nº 2003.51.01.513584 foram as ampliações e alterações voluntárias no pedido de patente, 

feitas após o requerimento do exame, e não as restrições.  

Na verdade, a extensão da proibição imposta pelo acórdão do TRF da 2ª Região 

às emendas restritivas ao pedido de patente agravaria, ao invés de equacionar, os 

problemas que a decisão judicial e a ação do Ministério Público Federal buscavam 

resolver. Tal extensão causaria aumento do backlog do INPI, gerando maior atraso e 

ineficiência administrativa, o que poderia ampliar injustificadamente a extensão temporal 

do privilégio decorrente da proteção à propriedade industrial.  

 

2) Tal aceitação ofende o disposto no artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial, 
corretamente interpretado?  

 

Não. Argumentos de natureza constitucional, infraconstitucional e de deferência 

institucional se conjugam para afastar a interpretação de que o art. 32 da LPI veda a 
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apresentação de emendas restritivas ao quadro reivindicatório, após o pedido de exame 

da patente. 

Primeiramente, porque tal interpretação geraria atrasos desnecessários nos 

processos administrativos do INPI, criando injustificado embaraço à desistência parcial 

de direito disponível, o que se mostra incompatível com os princípios constitucionais da 

eficiência administrativa e da duração razoável do processo, bem como com a proteção 

constitucional à autonomia privada dos particulares.  

Ademais, os elementos tradicionais da hermenêutica jurídica conduzem à mesma 

conclusão. A interpretação sistemática do art. 32 da LPI, que se baseia na articulação do 

preceito com as demais regras e princípios do referido diploma legal, reforça a concepção 

de que o direito à patente é disponível, podendo a sua proteção ser objeto de renúncia ou 

desistência a qualquer tempo pelo titular. Nessa direção, também figura o art. 51 da Lei 

nº 9.784/99, que admite a desistência total ou parcial dos direitos disponíveis no processo 

administrativo federal.  

  No mesmo sentido aponta a interpretação teleológica do dispositivo. Como sua 

finalidade é assegurar o respeito ao devido processo legal e à publicidade em relação a 

terceiros, além da racionalidade e da eficiência da atuação do INPI, o fato de que emendas 

restritivas não comprometem os referidos bem jurídicos confirma que a elas não se aplica 

o limite temporal contido no art. 32 da LPI.  

Também o elemento histórico reforça essa exegese, diante da constatação de que, 

durante o processo legislativo, o Congresso Nacional retirou propositadamente o verbo 

“restringir” do art. 32 da LPI, indicando sua intenção de não vedar as emendas restritivas 

após o requerimento do exame da patente.  

Finalmente, tal exegese é robustecida pela deferência devida pelo Poder 

Judiciário diante de interpretação administrativa razoável, adotada por órgão com 

competência e expertise na matéria em discussão (doutrina Chevron). Afinal, a 

interpretação do art. 32 da LPI adotada pelo INPI, por meio da Resolução nº 093/2013, é 

no sentido da não incidência do preceito sobre as emendas que se limitem a restringir o 

quadro reivindicatório do pedido de patente. 
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3) Ainda que se considere, para argumentar, que a referida admissão viola a coisa 
julgada material ou o disposto no artigo 32 da Lei n° 9.279/96, é juridicamente adequada 
a invalidação de patente concedida com esse suposto vício? 

 

Não. Ainda que essa admissão ofendesse a coisa julgada material, ou afrontasse 

o disposto no art. 32 da LPI – o que não ocorre –, a invalidação da patente concedida com 

o suposto vício não seria a medida juridicamente adequada, por não se compatibilizar 

com o princípio constitucional da proteção da confiança legítima, nem tampouco com o 

princípio da proporcionalidade.    

Quanto à confiança legítima, tanto a Advocacia-Geral da União (Parecer 

INPI/PROC/CJCONS/nº12/2008) como o INPI (Resolução nº 093/2013) adotam 

publicamente a interpretação de que as emendas restritivas podem ser formuladas e 

aceitas no procedimento administrativo patentário mesmo depois do requerimento do 

exame. Essa é a interpretação que tais órgãos abraçaram tanto quanto à coisa julgada 

formada na ACP nº 2003.51.01.513584, como em relação à exegese do próprio artigo 32 

da LPI. O titular do direito à patente não pode ser prejudicado por ter, de boa-fé, pautado 

sua conduta por orientação adotada e divulgada pelos referidos órgãos federais, que detêm 

competência para atuação na área.    

Do mesmo modo, a anulação de patentes já concedidas é medida incompatível 

com o princípio da proporcionalidade. Ela não passa no teste da necessidade, pois existe 

medida mais branda, também apta a sanar a suposta irregularidade cometida pelo INPI: a 

determinação de que a entidade aprecie a matéria que foi objeto da desistência voluntária 

do pedido de patente – tida como incabível –, sem a invalidação da patente já concedida. 

 Finalmente, a anulação da patente violaria também o subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que os supostos benefícios advindos da 

medida não seriam compensados pelo grau elevado de afetação imposto aos direitos e aos 

princípios que lhe são contrapostos, notadamente o direito à propriedade industrial e os 

princípios da eficiência administrativa, da duração razoável do processo e da proteção à 

confiança legítima.  
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4) O artigo 40, parágrafo único, da LPI, viola a Constituição Federal, notadamente a 
previsão constitucional de que as patentes constituem “privilégio temporário” (art. 5°, 
XXIX), os princípios da eficiência administrativa e da celeridade processual (art. 37, 
caput, e art. 5º, LXXVIII), a previsão de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º), 
os princípios  da livre concorrência e da livre iniciativa (artigos 1º, IV; e 170, caput, e  
IV),  a alegada “inderrogabilidade do domínio público” e a garantia do direito adquirido 
(art. 5º, XXXVI), e o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput)? 

 
Não. O artigo 40, parágrafo único, da LPI é constitucional, desde que seja 

interpretado de forma a não incidir sobre hipóteses em que a demora no procedimento 

administrativo patentário derive de manobras procrastinatórias do próprio requerente da 

patente. 

Inexiste violação à previsão constitucional de temporariedade da patente, já que 

a fórmula adotada pelo legislador não prevê prazo eterno ou mesmo exagerado, 

estabelecendo critérios claros, objetivos e razoáveis para definição do tempo de vigência 

da patente. Essa definição foi confiada pelo constituinte à decisão política do Poder 

Legislativo, e a escolha realizada pelo Congresso, amplamente debatida em sede 

parlamentar, encontra-se dentro da margem de apreciação legítima desse poder estatal, a 

qual não deve ser invadida pelo Judiciário. 

As razões que justificam a regra do artigo 40, parágrafo único, da LPI são 

legítimas e razoáveis. Diante da constatação de que a proteção jurídica à propriedade 

industrial é muito mais robusta após a concessão da patente do que antes dela, entendeu 

o legislador que o titular da patente não deveria ser prejudicado pela mora do INPI em 

examiná-la. Por isso, estabeleceu prazo mínimo de vigência da patente após a sua 

concessão, para minimizar os efeitos desse atraso sobre a proteção da propriedade 

industrial, em prol não apenas dos inventores, mas também do desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social do país. Nesse particular, aliás, o Brasil adotou modelo 

que é seguido em vários outros países e ordens jurídicas, como os Estados Unidos e a 

União Europeia.  

A adoção da tese da EMS, de que a exigência constitucional temporariedade 

impõe a fixação do marco inicial do prazo de vigência da patente na data do depósito do 

pedido, contradiz, ainda, a tradição jurídica brasileira. É que todas as nossas constituições, 
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com exceção apenas da Carta de 37, aludiram à temporariedade, e nenhuma das nossas 

leis anteriores sobre a matéria estabelecia, de modo inflexível, a data do depósito como 

início do prazo de vigência da patente, a não ser o Código de Propriedade Industrial de 

1971 (Lei nº 5.772/71).  

Ademais, a tese da EMS sobre a temporariedade tampouco se compadece com o 

tratamento jurídico de matérias correlatas, como a proteção das cultivares e a garantia dos 

direitos patrimoniais do autor. Em ambos os casos, aplica-se a exigência constitucional 

de temporariedade da proteção à propriedade intelectual, mas os respectivos prazos só 

começam a fluir a partir de momento futuro, que não se tem como predeterminar - 15 ou 

18 anos da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, no caso das cultivares 

(art. 11 da Lei nº 9.457/97); 70 anos do início do ano seguinte ao óbito do autor, no caso 

dos direitos autorais patrimoniais (art. 41 da Lei nº 9.610/98).         

O artigo 40, parágrafo único, da LPI não ofende o princípio da eficiência 

administrativa ou o direito à duração razoável do processo administrativo, desde que se 

exclua da sua incidência as hipóteses em que a mora no processo administrativo do INPI 

decorra não de falha da Administração Pública, mas da conduta procrastinatória do 

próprio requerente. Afastada essa exegese, não se vislumbra na norma qualquer incentivo 

ao retardamento dos processos administrativos patentários, ou mesmo complacência 

legislativa diante de tal fenômeno.  

O preceito tampouco viola a regra constitucional da responsabilidade civil do 

Estado. Ao contrário do afirmado pela EMS, ele não transfere essa responsabilidade para 

terceiros ou para a sociedade. A rigor, a norma não trata da responsabilidade civil do 

Estado, mas de matéria absolutamente distinta. Ademais, a lógica da responsabilidade 

civil do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, baseia-se exatamente na ideia 

de que toda a sociedade deve compartilhar os ônus decorrentes dos danos causados pelos 

poderes públicos. 

Da mesma forma, não há qualquer afronta aos princípios constitucionais da livre 

iniciativa e da livre concorrência. A relação entre a proteção à propriedade industrial e 

tais princípios é muito mais de sinergia e complementariedade do que de tensão, já que 

ambos se voltam à promoção da inovação e à garantia do adequado funcionamento da 

economia capitalista. De todo modo, a imposição de restrições pontuais a tais princípios, 
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como a realizada pelo art. 40, parágrafo único, da LPI, situa-se no campo de atuação 

legítima do legislador, no desempenho da sua missão constitucional de proteger a 

propriedade industrial, estabelecendo privilégio temporário para utilização dos inventos 

industriais (art. 5º, XXIX, CF).       

O art. 40, parágrafo único, da LPI também não afronta a garantia constitucional 

do direito adquirido ou o princípio de proteção da segurança jurídica. Não há direito 

adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Daí por que não se pode falar em direito 

adquirido a que não se institua uma nova fórmula para cômputo do prazo de vigência de 

patentes. Ademais, a lógica do direito adquirido, de natureza intrinsecamente 

individualista, não se compatibiliza com a sua invocação em favor do “domínio público”, 

e contra o direito fundamental à proteção da propriedade industrial, titularizado por 

particulares. Inexiste na ordem constitucional brasileira, portanto, qualquer princípio 

expresso ou implícito do qual resulte a “inderrogabilidade do domínio público”. 

Por outro lado, o art. 40 da LPI prevê critérios claros, objetivos e razoáveis para 

a definição do prazo de vigência das patentes, sendo, por isso, improcedente a alegação 

de que viola a segurança jurídica, gerando excessiva imprevisibilidade para terceiros.  Na 

verdade, constata-se que o dispositivo questionado robustece a garantia da segurança 

jurídica em relação ao inventor – titular do direito fundamental que o preceito legal 

objetiva concretizar. Afinal, na ausência do parágrafo único do art. 40 da LPI, o 

depositante poderia ter frustrada sua legítima expectativa a usufruir, por pelo menos parte 

substancial do período de vigência da patente, da plena proteção do seu direito 

fundamental à propriedade industrial. 

Finalmente, deve-se observar que, corretamente interpretada, a norma 

impugnada não viola o princípio da moralidade administrativa. Ela não prestigia a 

deslealdade ou o abuso de direito, pois não incide sobre hipóteses em que a mora 

administrativa no exame da patente seja provocada pelo próprio depositante. Também 

não estimula o atraso estrutural do INPI, já que não há nexo causal entre a compensação 

do prazo de vigência da patente e o backlog da referida autarquia. Pode-se afirmar, em 

sentido oposto, que a solução legislativa promove o princípio da moralidade. É que a 

moralidade requer do Estado uma conduta ética, de respeito aos direitos fundamentais e 

às expectativas legítimas dos administrados. No caso, os inventores seriam lesados se não 
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houvesse qualquer compensação pela excessiva demora da Administração Pública em 

proceder ao exame patentário, que prejudica a fruição plena do seu direito fundamental à 

propriedade industrial. 

 

5) A conduta abusiva do requerente da patente, voltada a procrastinar o processo 
administrativo no INPI, pode ensejar o afastamento da regra prevista no parágrafo 
único, do artigo 40, da LPI? Na hipótese afirmativa, houve abuso da Consulente no 
processo administrativo que resultou na concessão da patente PI0017050-0, que possa 
justificar esse afastamento?” 

 

Pode. Como ressaltado no item anterior, a interpretação mais adequada do 

dispositivo, à luz da Constituição e do princípio básico de que ninguém pode se beneficiar 

da própria torpeza, é no sentido de que a regra de extensão de vigência de patente, prevista 

no artigo 40, parágrafo único, da LPI, não se aplica quando a mora no processo 

administrativo seja decorrente de conduta procrastinatória do próprio requerente da 

patente. Esse vício, porém, não se presume. E demoras eventualmente provocadas pelo 

exercício regular de direitos e faculdades processuais pelo requerente não bastam para 

afastar a incidência da regra em questão.  

Todavia, no caso em exame não houve qualquer conduta abusiva por parte da 

Consulente, que atuou com boa-fé e diligência no processo administrativo patentário. 

Todo o atraso no referido processo administrativo é imputável ao próprio INPI. Portanto, 

nada justifica na hipótese o afastamento da regra prevista no artigo 40, parágrafo único, 

da Lei nº 9.279/96.       

 
É o parecer. 

 
Rio de Janeiro, 1° de outubro de 2018. 
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