MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
INSTITUTO
NACIONAL
DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DIREITO
ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – SDE E O
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
DEFESA
ECONÔMICA – CADE

O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, criada pela Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970, estabelecida na Rua
Mayrink Veiga, nº 9 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20090-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
42.521.088/0001-37, representada neste instrumento pelo Presidente, Senhor JORGE DE PAULA
COSTA ÁVILA, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04872915-6, expedida pelo
IFP/RJ, CPF/MF nº 759.456.657-20, nomeado pela Portaria Casa Civil nº 785, de 19.07.2007 , a
seguir denominado apenas INPI;
A UNIÃO, por intermédio da Secretaria de Direito
Econômico do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco
T, Ed. Sede do Ministério da Justiça em Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
00.394.494/0015-31, neste ato representada por sua Secretária MARIANA TAVARES DE
ARAUJO, portadora da Carteira de Identidade nº 08143262-7, SSP/RJ e do CPF nº 005.584.36706, nomeada por meio da Portaria Presidencial nº 258 de 09/04/2007, publicada no Diário Oficial
da União, de 10/04/2007, doravante designada apenas SDE;

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA - CADE, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, estabelecido no
Setor Comercial Norte - Quadra 2 - Projeção C, CEP 70712-902 - Brasília - DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 00.418.993/0001-16, neste ato representado por seu Presidente Senhor
ARTHUR BADIN, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 19.303.181, expedida pela
SSP/SP, CPF n° 252.705.708-07, doravante designado apenas CADE;

doravante denominadas conjuntamente como “Partícipes”, resolvem celebrar o presente Acordo de
Cooperação Técnica, devidamente autuados no INPI sob o nº 52400.001974/2010, no CADE sob o
nº 08700.001130/2010-64 e na SDE sob nº 08012.005902/2010-95, sujeitando-se as cláusulas e
condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Acordo regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicandose-lhes, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA
A minuta deste acordo foi aprovada pela Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria
Federal do INPI, pelo Despacho nº 10/2010, bem como da Procuradoria-Geral do CADE por meio
do Parecer nº 101/2010, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste acordo a cooperação técnica entre os Partícipes, quando solicitada e de
acordo com sua conveniência e oportunidade:
I) Prestação de consultoria, referente à definição de rotinas, diretrizes e normas de
procedimento no tratamento conjunto de atos de concentração ou condutas
anticoncorrenciais que envolvam propriedade intelectual;
II) Realização de estudos sobre as relações e interfaces entre propriedade intelectual e
antitruste;
III) Realização e participação em eventos e seminários, inclusive objetivando o
treinamento de servidores;
IV) Disponibilização, em acervo compilado, dos estudos e análises dos processos
instaurados;
V) Troca de informação e de conhecimento técnico entre os respectivos corpos técnicos;
e
VI) Com base nas análises e nos estudos, elaboração de propostas normativas, que
conduzirão, no âmbito desse Acordo, medidas integradas para a resolução dos casos.
Parágrafo Primeiro: Iniciada uma investigação, a SDE poderá oficiar ao INPI solicitando o
compartilhamento das informações técnicas relativas a eventuais direitos de propriedade intelectual
titularizados pelo agente(s) econômico(s) investigado(s), por outro(s) agente(s) econômico(s) com
atuação no mercado relevante examinado.
Parágrafo Segundo: O INPI, quando, no exercício das suas atribuições, verificar a existência de
indícios de práticas restritivas à livre concorrência relativas à propriedade intelectual, oficiará à
SDE, dando conhecimento dos fatos, e, querendo, poderá manifestar-se previamente sobre a sua
área de competência para fins do art. 30 e seguintes da Lei n.º 8.884/94.
Parágrafo Terceiro: Instaurado o processo administrativo para apuração da existência de infração
à ordem econômica, a SDE, após recebida(s) defesa(s) do(s) Representado(s), enviará ao INPI, por
ofício, cópias da instauração do processo, da representação e da(s) defesa(s), para que o Instituto,
querendo, emita parecer sobre as matérias de sua especialização, o qual deverá ser apresentado
antes do encerramento da instrução processual no âmbito da SDE.
Parágrafo Quarto: O INPI, tomando ciência da ocorrência de práticas que possam configurar
descumprimento a decisão do CADE, informará ao Presidente do Conselho.
Parágrafo Quinto: As decisões do Plenário do CADE que possam produzir efeitos no nos direitos
de propriedade intelectual deverão ser encaminhadas ao INPI, acompanhadas dos Relatórios
produzidos, para conhecimento desta Agência e para as providências cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA – DO ENVIO DO PARECER DA SDE AO INPI
A SDE, quando do envio ao CADE de processos administrativos lato sensu que versem sobre
propriedade intelectual, encaminhará ao INPI cópia de suas manifestações referidas nos artigos 31,
39 e 54, § 6°, da Lei n°. 8884/94, para conhecimento e para as providências entendidas como
saneadoras da(s) prática(s) investigada(s).
CLÁUSULA QUINTA – DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
O presente acordo não implica em transferência de recursos, não gerando qualquer ônus financeiro
aos Partícipes.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
Os Partícipes comprometem-se a:
I – Fornecer as informações solicitadas e conduzir os trabalhos em conformidade com as
normas e procedimentos internos de cada um dos Partícipes, respeitando os prazos acordados entre
eles, ressalvadas as informações que, por disposição legal, quaisquer dos Partícipes estejam
impossibilitados de fornecer.
II – Garantir, na realização de cada trabalho demandado, a mobilização de pessoal
técnico capacitado e recursos materiais de apoio.
III – Indicar, formalmente, seu representante e suplente nos entendimentos entre os
Partícipes.
IV - Resguardar o sigilo de informações, mediante solicitação, aplicando-se os critérios
e o tratamento previstos na legislação em vigor e em seus respectivos regimentos e regulamentos
internos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO
O presente Acordo será administrado por uma Comissão integrada de: representante e respectivo
suplente de cada partícipe, sendo a indicação de responsabilidade de cada órgão.
A Comissão responsável pela administração do Acordo, observados os procedimentos e requisitos
legais, regulamentares e administrativos próprios dos partícipes, compete decidir sobre:
I)

A forma de seu funcionamento com vistas à execução do disposto neste Acordo,
inclusive a periodicidade de suas reuniões.

II)

A indicação de servidores para a realização dos trabalhos.

III)

A constituição de subcomissões temporárias para desenvolver trabalhos específicos
relacionados com o objeto deste Acordo.
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CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES E GARANTIAS
De acordo com a necessidade e mediante solicitação dos Partícipes, as definições e os acertos
formalizados nas reuniões de detalhamento, os Partícipes garantirão o fornecimento de pessoal
técnico qualificado, visando à consecução dos trabalhos conjuntamente estabelecidos.
CLÁUSULA NONA – DA OPERACIONALIZAÇÃO
Os programas que venham ser implementados devem respeitar as disposições contidas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, na Instrução Normativa da STN/MF nº 01, de 15 de janeiro de 1997 e
demais normas que regulam a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao
seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre os Partícipes, desde que tal interesse
seja manifestado, previamente, por um dos Partícipes, por escrito, em tempo hábil para tramitação
dentro do prazo de vigência deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA
Os Partícipes poderão denunciar o presente acordo, mediante comunicação prévia, por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, independentemente de indenização, compensação, multa de
qualquer natureza, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na forma da legislação em
vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os documentos e/ou correspondências entre os Partícipes deverão ser encaminhados mediante
expediente protocolado.
Parágrafo primeiro. É vedado aos Partícipes prestar informações a terceiros sobre relatórios
decorrentes do presente acordo emitidos por um dos Partícipes enquanto a matéria não tiver sido
apreciada pelos outros Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A SEAE e a SDE providenciarão a publicação deste Acordo, na forma de extrato, no Diário Oficial
da União, como condição indispensável para a sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte a
sua assinatura, conforme prescreve o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Acordo de Cooperação vigerá por 2 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período mediante Termo Aditivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As dúvidas que possam surgir na execução do que estabelece o presente Acordo serão solucionadas
por mútuo consenso no âmbito da Comissão responsável por sua administração, mediante troca de
expedientes administrativos ou entendimento conjunto de seus integrantes.
Para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Acordo de Cooperação que não possa ser resolvida
administrativamente, fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal,
excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno acordo, os representantes legais dos Partícipes firmam o presente acordo
em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixoassinadas, para que produza seus devidos efeitos jurídicos.
Rio de Janeiro,

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente da INPI

MARIANA TAVARES DE ARAUJO
Secretária de Direito Econômico

ARTHUR BADIN
Presidente do CADE

TESTEMUNHAS:
1) ______________________________
Nome:
CPF n.°:

2) ______________________________
Nome:
CPF n.°:

de

de 2010.

