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motivo, há inúmeras convenções, tra-
tados e convenções internacionais tra-
tando do assunto e que iremos tratar as 
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com a legislação interna, apresentando 
as principais discordâncias entre elas.
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“... O estudo da gramática não faz poetas. O estudo 
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educação” não faz educadores. Educadores não podem ser 

produzidos. Educadores nascem. O que se pode fazer é 
ajudá-los a nascer. Para isso, eu falo e escrevo: para que  

eles tenham coragem de nascer...” 

Rubem Alves
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INTRODUÇÃO

Um mesmo objeto pode ser coberto por mais de um tipo de  
propriedade. Todas as proteções, a patente, a marca, o desenho 

industrial ou mesmo o direito autoral podem coexistir, contan-
to que o produto em questão incorpore os elementos necessá-

rios para caracterizar cada proteção. Por exemplo, um aparelho 
telefônico pode ser passível de proteção por patente (dispositivo 

novo e inventivo), por desenho industrial (forma externa nova e 
original), por marca (nome distintivo do produto) e por  

direito autoral (manual do produto).1

A proteção aos bens de propriedade intelectual, mais restritiva-
mente, a propriedade industrial ocupa posição de grande relevância no 
mundo contemporâneo em razão da influência desses bens no trato 
comercial nacional e internacional, sua consequente relevância para 
os Estados, e a necessidade de garantias e de direitos aos seus titula-
res. Por esse motivo, há inúmeras convenções, tratados e convenções 
internacionais tratando do assunto e que iremos tratar as questões 
internacionais conjuntamente com a legislação interna, apresentando 
as principais discordâncias entre elas.

Diante das inúmeras regras internacionais para efetiva proteção 
dos bens da propriedade industrial, o Brasil em 1996 editou a Lei nº. 
9.279 (LPI), que trata da propriedade industrial e determinou que os 
bens protegidos por essa lei fossem considerados como bens móveis 

1 DANNEMANN, Gert Egon. Desenho industrial: o que fazer? porque fazer? como 
fazer?: um guia prático sobre como proteger seu desenho industrial / Gert Egon 
Dannemann , Eduardo da Gama Câmara Junior , Hermínia Leitão Mendes. Rio 
de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008, p. 10.
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(art. 5º) e por esse motivo é considerado um direito real, no qual o 
titular só adquire a propriedade depois de cumprida as exigências 
prevista na LPI, visto que o INPI sempre aproveita os atos das partes, 
sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis (art. 220 da LPI).

A propriedade industrial é a que trata dos bens imateriais aplicá-
veis nas atividades econômicas por meio da concessão de patentes de 
invenção e de modelo de utilidade, de registros de desenho industrial, 
de registros de marcas, da repressão as falsas indicações geográficas e 
da repressão à concorrência desleal. Isso ocorre porque a lei assegura 
aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção de suas criações industriais, marcas, 
nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
país (art. 5º, XXIX da Constituição Federal), logo, os bens jurídicos 
protegidos pela LPI possuem natureza jurídica patrimonial, de caráter 
real móvel, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel, que 
tem por objeto um bem imaterial. 

Assim, a questão fundamental que o livro se propõe a responder é: 
Como conhecer e compreender os institutos da propriedade industrial?

Esse livro tem como objetivo geral auxiliar os juristas, advogados 
e estudantes na condução da sua vida profissional. Nele procurei in-
terpretar e expor de forma simples, clara e direta os institutos ligados 
à propriedade industrial, demonstrando o pensamento da doutrina 
existente e da jurisprudência acerca do assunto.

E, com base nos objetivos gerais, apontamos os objetivos espe-
cíficos que se referem à necessidade de apontar os bens protegidos 
pela LPI e distingui-los; enfatizar a importância do INPI na con-
cessão da patente e do registro do desenho industrial; elaborar um 
quadro das principais regras jurídicas internacionais existentes sobre 
o tema e quais o Brasil aderiu; rever e conceituar os institutos (pa-
tente, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial); mostrar 
o posicionamento do Judiciário acerca do direitos protegidos pela 
LPI; além de apresentar o funcionamento da mediação pelo INPI na 
resolução extrajudicial dos problemas envolvendo a marca, os desenhos 
industriais e as patentes; apresentar os elementos de caracterizadores 
dos bens protegidos; apresentar diversos exemplos de deferimento e 
indeferimento de patentes e de desenho industrial pelo INPI; enfatizar 
a importância de diferenciar a marca de outros elementos identifica-
dores da empresa; rever e conceituar os institutos (marca, indicações 
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geográficas e concorrência desleal); apresentar diversos exemplos de 
deferimento e indeferimento de marcas e das indicações geográficas 
pelo INPI; identificar e subdividir os tipos penais.

Por ser inquestionável a crescente importância da propriedade 
industrial para os operadores do direito, como para os inventores, pesqui-
sadores, empresários e autores, além de sua importância econômica para 
o País, haja vistas que suas implicações são socioeconômicas, políticas e 
culturais, não obstante ser infindável o número de questões relevantes e 
desafiadoras sobre o tema é sempre possível fazer mais, e, nesse ponto, 
cabe ao leitor as suas ponderações acerca da leitura da obra, tendo em 
mente que as questões referentes às patentes, às marcas, os desenhos 
industriais, às indicações geográficas, aos contratos de transferência de 
tecnologia, a resolução de conflito envolvendo os bens protegidos pela 
LPI, por meio de questionamentos judiciais ou então pela mediação e 
a questão dos crimes envolvendo a propriedade industrial serão abor-
dado em outro livro.

A questão preponderante do livro é apresentar os institutos 
previstos na legislação acerca do direito da propriedade industrial, 
de maneira dinâmica e didática e para tanto o livro foi dividido em 
9 (nove) capítulos. O primeiro trará uma visão geral da propriedade 
industrial, apontando a legislação aplicável aos institutos, noções gerais 
da propriedade industrial e as regras referente à estrutura do Instituto 
Nacional de Propriedade Nacional (INPI).

O capítulo seguinte tratará da mediação na propriedade indus-
trial que tem como ideia primordial dentro do aspecto da mediação 
o ganha-ganha, pois dentro desta visão o que se procura é o acordo 
das partes, além da questão da competência jurisdicional e as formas 
judiciais de proteção do direito da propriedade industrial

O próximo capítulo tratará dos bens jurídicos e dos princípios 
ligados à propriedade industrial, em especial a explicação dos institutos 
da patente e do seu registro, além dos princípios da reciprocidade, da 
prioridade, da independência dos direitos da propriedade industrial, 
do tratamento nacional e, por último, do princípio da territorialidade.

O quarto capítulo o autor irá explicar acerca da patente de 
invenção e de modelo de utilidade, demonstrando os requisitos de 
pedido, da concessão, das formas de exercício do direito de forma 
direta ou indireta (por meio das licenças), o seu prazo de validade, a 
sua cessão e a extinção da patente e as formas de nulidade. 
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O quinto capítulo tratará do instituto do desenho industrial, 
demonstrando o procedimento de registro, a concessão, o prazo de 
duração, a nulidade e a forma de extinção.

No capítulo sexto, o autor se preocupou em observar o instituto 
da marca, conceituando, apresentando as suas espécies, elementos 
do componente registrável, os sinais não registráveis, as funções das 
marcas no mercado, a distinção com os demais elementos distintivos 
da empresa, a cessão da marca, a licença da marca, a expedição do 
registro, as formas de extinção da marca e o processo de nulidade 
administrativo e judicial.

As Indicações Geográficas, nas suas espécies da indicação de 
procedência e a denominação de origem irão ser tratadas no capítulo 
sétimo, onde há sua conceituação e as suas espécies, além de quem 
poderá utilizar e a existência ou não do prazo de validade. 

O direito permite a existência de diversos contratos para regular 
os direitos industriais e esse espectro será abordado no penúltimo 
capítulo e tratará dos seguintes tipos contratuais: (a) Licença para 
exploração de Patente e Desenho Industrial; (b) Licença para uso de 
Marca; (c) o Contrato de Franquia; (d) Fornecimento de Tecnologia; 
(e) Serviços de Assistência Técnica e Científica e; (f) Contratos de 
transferência de tecnologia (Know-How). 

O último capítulo observará a questão criminal dentro da pers-
pectiva da legislação da propriedade industrial, observando a acerca da 
norma penal, o espaço de aplicação, além dos diversos tipos criminais, 
entre eles os Crimes contra as patentes, Crimes contra o desenho 
industrial, Crimes contra a marca, Crimes contra as indicações geo-
gráficas, Crimes contra os sinais distintivos da empresa e os Crimes 
de concorrência desleal.

A criação do livro teve como base a norma (legislação), a dou-
trina (pensamento dos doutos), a jurisprudência (pensamento dos 
juízes), a justiça (certo ou errado) e a mãe (costumes da sociedade), 
isto porque não se constrói o pensamento jurídico consistente sem 
observar as cinco vertentes. 2

Em relação à legislação, observamos a LPI, as Resoluções do INPI 
e, em especial, a Convenção da União de Paris (CUP) e o TRIPS (as-
pectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio). 

2 DOUGLAS, Willian. Como passar em concurso público. Rio de Janeiro: Impetus, 
2012, p. 92-123.
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Na análise da doutrina, tivemos como base os seguintes doutri-
nadores: Gabriel di Blasi, Denis Borges Barbosa, Instituto Dannemann 
Siemsen (IDS), Lucas Rocha Furtado, Pedro Paranaguá, Renata Reis, 
José Henrique Pierangeli, Newton Silveira, João da Gama Cerqueira, 
Frederico Cunha e Maitê Cecília Fabbrini Moro.

Em relação às decisões judiciais, procuramos analisar as profe-
ridas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro 
e Espírito Santo), que possui turmas especializadas no assunto e, 
portanto, é responsável pelos maiores e mais importantes debates em 
nível Estadual envolvendo a propriedade industrial, além é claro das 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela 
interpretação final da legislação infraconstitucional. 

Em resumo, esperamos, com esse trabalho, colaborar para o 
estudo da propriedade industrial no Brasil, de maneira a descortinar 
os institutos vinculados à propriedade industrial, como a patente de 
invenção, a patente de modelo de utilidade, o registro de desenho, 
além de demonstrar as diversas as maneiras de coibir os abusos contra a 
propriedade industrial, o registro das marcas, o registro das indicações 
geográficas, as repressões a concorrência desleal, além de demonstrar 
os diversos tipos penais alusivos à propriedade industrial e as formas 
de coibir os abusos contra a propriedade industrial.
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1
VISÃO GERAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nesse capítulo, iremos tratar da legislação nacional e internacional 
que envolve a propriedade industrial, apresentar aspectos gerais acerca 
do tema, além de apresentar o INPI na sua estrutura, composição, 
finalidade e funções.

1. LEGISLAÇÃO 

A Constituição Federal estabelece a proteção no campo da 
propriedade industrial no inciso XXIX do art. 5º, verbis: “lei as-
segurará 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 a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimen-
to tecnológico e econômico do País”. Foram elevados, assim, à 
categoria de direito constitucional, os bens protegidos pela pro-
priedade industrial. 

Para esse efeito, a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 trata da 
propriedade de bens e direitos incorpóreos, como a marca, o desenho 
industrial, invenção, modelo de utilidade, repressão às falsas indicações 
geográficas e a concorrência desleal3 . Já o nome de empresa é tratado 

3 A Lei nº 9.279/96 também se aplica: I - ao pedido de patente ou de registro 
proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada 
por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e II - aos nacionais ou pessoas 
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no Código Civil, sob a denominação de nome empresarial, e pela 
Lei n. 8.934/94 e demais resoluções do DNRC. 

Há também uma gama de atos normativos do INPI, entre 
eles podemos citar os atos Normativos 126 a 128 (patente), 135 
(patente), 161 (desenho industrial) de 1997, a Portaria nº 11, de 
27 de janeiro de 2017 - Aprova o Regimento Interno do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI e as Resoluções: Re-
solução PR nº 177, de 18 de janeiro de 2017 - Institui a 2ª Edição 
do Manual de Marcas; Resolução PR nº 178, de 27 de janeiro de 
2017 - Disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devo-
lução de prazo no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI; Resolução PR nº 179, de 21 de fevereiro de 
2017 - Aperfeiçoar os procedimentos para a entrada na fase nacional 
dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do 
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao 
INPI, como Organismo Designado ou Eleito; Resolução PR nº 
180, de 21 de fevereiro de 2017 - Institui a fase II do Projeto Piloto 
de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no 
Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em 
outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, 
“Prioridade BR”; Resolução PR nº 181, de 21 de fevereiro de 
2017 - Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame 
de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, “Patentes MPE”; Resolução PR nº 182, de 24 
de março de 2017 - Dispõe sobre as Unidades Regionais do INPI, 
suas respectivas localizações e áreas de atuação; Resolução PR nº 
183, de 24 de março de 2017 - Institui a Política de Patrocínio 
do INPI e estabelece as diretrizes para a sua execução; Resolução 
PR nº 184, de 24 de março de 2017 – institui o Projeto Piloto de 
Exame Compartilhado PPH INPI-JPO; Resolução nº 175, de 05 
de novembro de 2016, disciplina o exame prioritário de pedidos 
de “Patente Verde”, que, em vista do advento da Lei de propriedade 
Industrial (LPI n. 9.279/1996), passaram a regulamentá-la.

Do ponto de vista do direito internacional, são diversos os 
tratados existentes acerca da propriedade intelectual: No entanto, 
são 04 (quatro) os Tratados relativos à propriedade industrial que o 

domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no 
Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.
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Brasil é participe4: a Convenção da União de Paris5, da qual o Brasil 
é signatário desde seu surgimento, em 1883, estando atualmente em 
vigor o texto revisto em Estocolmo e 1967, por força do Decreto n. 
1.263/94, que fixa diversas regras às patentes de invenção6; o Tratado 
de Cooperação em Matéria de Patente (Patente Cooperation Treaty 
– PCT)7, que versa sobre procedimentos integrados de depósitos de 
patentes em diversos países em vigor desde 31 de maio de 1978, por 
força do Decreto n. 81.741; O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos 

4 BLASI, Gabriel di e outros. A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, paten-
tes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 32-57. Para ter acesso aos tratados 
internacionais acerca Atos Multilaterais em Vigor no Brasil sobre Direito Autoral, 
Propriedade Intelectual e Industrial. Disponível em: <http://www2.mre.gov.
br/dai/dautorais.htm>. Acesso em 12.8.2015.

5 A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje de-
nominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira 
tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos 
nacionais relativos à propriedade industrial. Surge, assim, o vínculo entre 
uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimila-
do ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção 
Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o 
Brasil foi um dos 14 (quatorze) países signatários originais. A Convenção da 
União de Paris (CUP) sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), 
Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocol-
mo (1967). Até abril de 2013 com 173 países signatários. A Convenção da 
União de Paris (CUP) foi elaborada de modo a permitir razoável grau de 
flexibilidade às legislações nacionais, desde que fossem respeitados alguns 
princípios fundamentais. Tais princípios são de observância obrigatória pelos 
países signatários. Cria-se um “território da União”, constituído pelos países 
contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos Direitos 
de Propriedade Industrial. 

6 Disponível em: <http://www.leonardos.com.br/Vademecum/TI%5CDecre-
tos%5CD%201263-1994%20(CUP).pdf>. Acesso em 12.8.2015.

7 O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT (Patent Cooperation 
Treaty) foi estabelecido em 19 de junho de 1970, em Washington, como a 
finalidade desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. 
O PCT só entrou em vigor (tornou-se operacional) no Brasil em 1978. Até 
abril de 2010, existiam 139 países signatários do PCT. O PCT tem como 
objetivo simplificar, tornando mais eficaz e econômico, tanto para o usuário 
como para os órgãos governamentais encarregados na administração do sis-
tema de patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma solicitação para 
proteção, patentearia em vários países. Disponível em: <http://www.wipo.
int/treaties/en/registration/pct/>. Acesso em 15.7.2016. Também pode 
ser encontrada informações deste Tratado no site www.inpi.gov.br. Acesso 
12.5.2015.
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de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)8, vi-
gente no país a partir de 1º de janeiro de 1995, por força do Decreto 
n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que versa sobre as regras básicas 
de proteção a diversos bens intelectuais9. O Acordo de Estrasburgo, 
relativo à classificação de patentes10

8 Surge assim o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados ao Comércio (ADPIC - TRIPS). O Acordo representa uma ten-
tativa de regular e proteger diferentes bens imateriais no mundo. É um acordo 
complexo, não apenas pelo seu conteúdo substantivo e adjetivo, mas pelo enfoque 
dado ao tema, vinculando-o à vida econômica e comercial. É uma mudança nos 
institutos da propriedade intelectual, dando-lhe outra interpretação. O Acordo 
possui dois mecanismos básicos contra as infrações à propriedade intelectual: 
a elevação do nível de proteção em todos os Estados membros e a garantia da 
observação dos direitos de propriedade intelectual. O Acordo trata dos direitos 
de autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, 
topografias de circuitos integrados, proteção do segredo de negócio e controle 
da concorrência desleal. Estabelece princípios básicos, quanto à existência, 
abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual. O TRIPS, 
Acordo sobre aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio, foi aprovado pelo Dec.-Leg. n.º 30, de 15.12.1994, promulgado 
pelo Dec. n 1.355, de 30.12.1994 e publicado no DOU de 31.12.1994. Dispo-
nível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/
index_html/>. Acesso em 12.8.2015.

9 Acordo TRIPS. Vigência no Brasil. Precedente da Corte. 1. O que sustenta o 
período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obri-
gatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo TRIPS. Essa Corte 
já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, “em 
momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do TRIPS no 
plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida 
pelo art. 65 daquele acordo” (BRASIL. STJ. REsp nº 423.240/RJ, Relator o 
Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15.3.04). 2. Recurso especial não conhe-
cido. BRASIL. STJ. REsp 661536/RJ. Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito. Decisão: 7.4.2005. DJ 30.5.2005 p. 375. Disponível em: <http://www.
stj.jus.br>. Acesso em 13.4.2015.

10 O Brasil assinou em 28 de junho de 1978, ratificou este acordo em 07 de 
outubro de 1974 e entrou em vigor em 7 de outubro de 1975. O “Acordo de 
Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes”. O acordo entrou 
em vigor em 1975, cabendo a administração da CIP à OMPI. Assim, o período 
de transição, iniciado em 1969, terminou em 1975 e pôs fim à responsabili-
dade do conselho da Europa no que tange à CIP, tendo está se tornado, então, 
um sistema mundial administrado por um organismo intergovernamental de 
âmbito internacional. Qualquer país membro da Convenção da União de Paris 
(CUP) para a Proteção da Propriedade Industrial pode tornar-se membro do 
Acordo de Estrasburgo, que implica diversos direitos e obrigações para o novo 
estado-membro. O direito mais importante é o de participar no contínuo tra-
balho de aperfeiçoamento da CIP que consiste na emenda da Classificação por 
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Atualmente, o sistema da propriedade intelectual, no qual se 
insere a propriedade industrial, é regulado no plano internacional 
pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)11, 
mas também possui outras Organizações Regionais; ressaltar-se-ão 
aquelas que fazem parte do PCT, uma vez que seus princípios básicos 
são semelhantes:

1. Organização Europeia de Patentes (EPO): Insti-
tuída em 1973 pela Convenção Europeia para a 
Concessão de Patentes Europeia, em Munique, 
entrou em vigor em 07 de outubro de 1977 e, 
atualmente, representa um sucesso em maté-
ria de cooperação econômica e política entre 
países europeus12; 2. Convenção Euraziana de  

um Comitê de Peritos integrado por representantes de cada estado membro 
do acordo CIP. Das obrigações, a mais importante é a de aplicar a Classificação, 
ou seja, fazer constar em cada documento de patente publicado pelo respectivo 
órgão o símbolo da Classificação adequado. 

11 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma entidade 
internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra (Suí-
ça), integrante do Sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, é uma das 16 
agências especializadas da ONU e tem por propósito a promoção da proteção 
da propriedade intelectual ao redor do mundo por meio da cooperação entre 
Estados. Atualmente, é composta de 184 Estados-membros e administra 24 
tratados internacionais. Os tratados são divididos em três grupos gerais: Pro-
teção de Propriedade Intelectual; Sistema de Proteção Global e; Classificação. 
O grupo dos tratados relativo à Proteção de Propriedade Intelectual, contendo 
14 tratados, define as regras básicas de proteção de propriedade intelectual 
dos países, acordada por esses. O segundo grupo dos tratados, que se refere ao 
Sistema de Proteção Global, contendo 6 tratados, engloba os tratados que asse-
guram a eficácia de registros internacionais de propriedade intelectual em todos 
os países signatários, assim garantindo que os direitos de proteção intelectual 
sejam respeitados em todos os Estados-membros, e não somente no país onde 
foi registrado. Por fim, o último grupo, cujos tratados se referem à Classificação, 
contendo 4 tratados, cria sistemas de classificação que organizam informações 
sobre invenções, marcas registradas, e desenhos industriais. Os vários tratados, 
acordos e convenções podem ser acessados pelo seguinte endereço: Disponível 
em: <http://www.wipo.int/>. Acesso em 12.5.2015.

12 A EPO permite aos depositantes a possibilidade de obter proteção patentária 
em 32 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamar-
ca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 
Hungria, Inglaterra, Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, 
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