
§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi -
são edu ca ti va não de pen de ra da pu bli ca ção 
ao edi tal pre vis to no ar ti go 34 do Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O

Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 172, DE 2002

Alte ra os arts. 57 e 175 da Lei nº
9.279, de 1996, in clu in do o Insti tu to Na ci -
o nal de Pro pri e da de Indus tri al no pólo
pas si vo da re la ção pro ces su al, quan do o
mes mo não for au tor, na for ma dos arts.
56 e 173 da mes ma lei.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 9.279, de 14 de maio

de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo:

Art. 57....................................................
§ 3º O INPI po de rá abs ter-se de con -

tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do
au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te -
res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre -
sen tan te le gal ou di ri gen te. (NR)

Art. 2º O art. 175 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te pa rá gra fo:

Art. 175..................................................
..............................................................
§ 3º O INPI po de rá abs ter-se de con -

tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do
au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te -

res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre -
sen tan te le gal ou di ri gen te. (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus tif ica ção

A Lei de Pro pri e da de Indus tri al de ter mi na, em
seu arts. 56 e 173, so bre pa ten tes e mar cas, res pec ti -
va men te, que a ação de nu li da de po de rá ser pro pos ta 
a qual quer tem po de vi gên cia da pa ten te ou do re gis -
tro, pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in -
te res se.

De ter mi na tam bém, em ar ti gos ime di a ta men te
sub se qüen tes aos ci ta dos aci ma, que a ação de nu li -
da de de pa ten te ou de re gis tro de mar ca será aju i za -
da no foro da Jus ti ça Fe de ral, e que o INPI, quan do
não for o au tor, in ter vi rá no fe i to. A fór mu la está as sim, 
com esse ca rá ter mar ca da men te ge né ri co para essa
se gun da hi pó te se.

Ora, quan do de ter mi na que o INPI pode agir
como au tor em ações de nu li da de de pa ten te, a Lei
fica bas tan te cla ra quan to à po si ção pro ces su al do
Insti tu to. Po rém, di ver sa men te, quan do tra ta dos ca -
sos em que a ação não é pro pos ta pelo INPI, de i xa a
este a obri ga ção de in ter vir, sem es pe ci fi car em que
con sis ti ria essa in ter ven ção.

Por ou tro lado, ten do em vis ta que foi o pró prio
INPI que pra ti cou o ato im pug na do de nu li da de e
man te ve-se iner te, a al ter na ti va cor re ta é in cluí-lo no
pólo pas si vo, em face da ne ces si da de do li tis con sór -
cio de cor ren te da re la ção ju rí di ca de di re i to ma te ri al
pos ta em ju í zo.

Mu i tas ve zes, após o iní cio de uma ação ju di ci al
por ter ce i ros, o INPI ar gu men ta que re a li zou o re e xa -
me da ma té ria e ve ri fi cou que o au tor te ria ra zão, e
so li ci ta ao juiz uma al te ra ção no qua dro pro ces su al,
para que pas se a atu ar como as sis ten te do au tor.

De ou tra par te, há le gis la ções que ad mi tem ex pli -
ci ta men te essa trans po si ção, tal como a Lei nº 4.717,
de 1965, que re gu la a ação po pu lar. O § 3º do art. 6º
des sa lei é ex pres so no sen ti do de que a “pes soa ju rí -
di ca de di re i to pú bli co ou de di re i to pri va do, cujo ato
seja ob je to de im pug na ção, po de rá abs ter-se de con -
tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do au tor, des -
de que isso se afi gu re útil ao in te res se pú bli co, a ju í zo
do res pec ti vo re pre sen tan te le gal ou di ri gen te.”

É jus ta men te esse me ca nis mo que pro cu ra mos
im por tar da lei ci ta da aci ma, por con si de rar mos que
se apli ca com ade qua ção aos ca sos de nu li da de de
pa ten tes e de mar cas, e, as sim, pre en cher a la cu na
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re fe ri da aci ma, ve ri fi ca da nas hi pó te ses de nu li da de
ar güi das por ter ce i ros.

Acre di tan do que a pro po si ção aper fe i ço a rá nos -
so sis te ma ju rí di co de pro te ção à pro pri e da de in te lec -
tu al, es ta mos con fi an tes que a mes ma con ta rá com o
di li gen te e va li o so apo io dos ilus tres mem bros do
Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2002. – Car -
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Re gu la di re i to e obri ga ções re la ti -
vos à pro pri e da de in dus tri al.

....................................................................................
Art. 56. A ação de nu li da de po de rá ser pro pos ta

a qual quer tem po da vi gên cia da pa ten te, pelo INPI
ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in te res se.

§ 1º A nu li da de da pa ten te po de rá ser ar güi da, a
qual quer tem po, como ma té ria de de fe sa.

§ 2º O juiz po de rá, pre ven ti va ou in ci den tal men -
te, de ter mi nar a sus pen são dos efe i tos da pa ten te,
aten di dos os re qui si tos pro ces su a is pró pri os.

Art. 57. A ação de nu li da de de pa ten te será aju i -
za da no foro da Jus ti ça Fe de ral e o INPI, quan do não
for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar da pa -
ten te será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de 
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.
....................................................................................

Art. 173. A ação de nu li da de po de rá ser pro pos -
ta pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in -
te res se.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá, nos au tos da
ação de nu li da de, de ter mi nar li mi nar men te a sus pen -
são dos efe i tos do re gis tro e do uso da mar ca, aten di -
dos os re qui si tos pro ces su a is pró pri os.
....................................................................................

Art. 175. A ação de nu li da de do re gis tro será
aju i za da no foro da jus ti ça fe de ral e o INPI, quan do
não for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar do re -
gis tro será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de 
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.
....................................................................................

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965

Re gu la a ação po pu lar.

....................................................................................
Art. 6º A ação será pro pos ta con tra as pes so as

pú bli cas ou pri va das e as en ti da des re fe ri das no art.
1º, con tra as au to ri da des, fun ci o ná ri os ou ad mi nis tra -
do res que hou ve rem au to ri za do, apro va do, ra ti fi ca do
ou pra ti ca do o ato im pug na do, ou que, por omis sas, ti -
ve rem dado opor tu ni da de à le são, e con tra os be ne fi -
ciá ri os di re tos do mes mo.
....................................................................................

§ 3º A pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou de di -
re i to pri va do, cujo ato seja ob je to de im pug na ção, po -
de rá abs ter-se de con tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar 
ao lado do au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te -
res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre sen tan te le -
gal ou di ri gen te.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O
pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 216 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, que seja so li ci ta do ao Po -
der Exe cu ti vo, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, in -
for ma ções acer ca da re u nião da “Cú pu la Mun di al da
Ali men ta ção: 5 anos de po is” e dos com pro mis sos as -
su mi dos pelo Bra sil na que le im por tan te even to, re a li -
za do na ci da de de Roma, Itá lia, pela FAO no in tu i to de 
ex tin guir a fome, a fim de que esta Casa Le gis la ti va
acom pa nhe de per to o cum pri men to das me tas com -
pro mis sa das pelo Go ver no.

Jus ti fi ca ção

Ape sar do gran de avan ço tec no ló gi co, in clu si ve
na área da agri cul tu ra, a hu ma ni da de ain da car re ga
na sua cons ciên cia o es tig ma da fome em gran de es -
ca la. Os da dos for ne ci dos pela FAO de mons tram que
para o cum pri men to das me tas as su mi das na Cú pu la
Mun di al da Ali men ta ção em 1996, que pre vi am a di -
mi nu i ção des se qua dro hor ren do da fome mun di al,
para a me ta de até o ano de 2015, se ria ne ces sá rio ti -
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