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Ivana Có Crivelli

Nós brasileiros reconhecemos a irreverência e a criatividade de nosso povo, não 
é mesmo? Tomamos aos poucos consciência de havermos nascido no país que abriga 
a maior megabiodiversidade do planeta, quantos recursos! E, vivemos, atualmente, e, 
felizmente, em um cenário econômico alvissareiro. 

A propriedade intelectual é uma ferramenta indispensável para a geração de 
negócios e um instrumento de competitividade na era do conhecimento e de novas 
tecnologias. A ASPI tem como missão contribuir no despertar do empresariado para 
o melhor aproveitamento e contínuo aprimoramento do sistema de propriedade inte-
lectual. 

A propriedade intelectual protege os frutos derivados da atividade criativa e 
inventiva, e respectivos investimentos. Uma empresa pode incorporar a seu patrimônio 
obras intelectuais, marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, segre-
dos de negócio, e demais tecnologias tornando, na maioria dos casos, o patrimônio 
imaterial mais valioso que o material. 

O sistema de propriedade intelectual é primordial para o desenvolvimento do 
Brasil, na medida em que tem como finalidade favorecer o comércio internacional, 
estimular o aperfeiçoamento e incremento da produção, da ciência, da tecnologia e da 
inovação.

Venham discutir os temas contemporâneos da propriedade intelectual, no Con-
gresso ASPI.2012!

Congresso ASPI 2012
ASPI continua sua jornada com o empresariado brasileiro
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Aconteceu na Aspi

ALMOÇO PALESTRA ASPI
20 de Julho de 2011

Tema: “Atualidades sobre o INPI”
Palestrante: Dr. Jorge da Costa Ávila

28 ANOS DA ASPI E POSSE DA NOVA DIRETORIA...
17 de agosto de 2011

Iate Clube de Santos
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Aconteceu na Aspi

...28 ANOS DA ASPI E POSSE DA NOVA DIRETORIA
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CAFÉ DA MANHÃ COM PALESTRA
03 de Outubro de 2011

Tema: “Conflito de Marcas e Teoria do ´tout indivisible´: Aplicabilidade no Brasil”
Palestrante: Dra. Laetitia D´Hanens

39º CICLO DE PALESTRAS
05 de Outubro de 2011

Tema: “O Ambush Marketing no Âmbito dos 
Megaeventos Esportivos”

Palestrante: Dr. Gustavo Piva de Andrade

40º CICLO DE PALESTRAS
18 de Outubro de 2011

Tema: “O Sistema Administrativo de 
Conflitos de Internet Relativos à Nomes de 

Domínio sob.br(SACI)”

Palestrantes: Dra. Kelli Angelini
Dra. Margarida Rodrigues Milrot

Dra. Raquel Gatto

41º CICLO DE PALESTRAS
25 de Outubro de 2011

Tema: “A Diretiva EC 48/2004 para a Proteção 
de Direitos de Propriedade Intelectual 

(Contrafação) na Europa: 07 Anos Depois, 
uma Experiência Bem Sucedida”
Palestrante: Dr. Julien Scicluna

Tema: “Atualidades da Atuação perante o 
Escritório Europeu de Patentes - EPO”

Palestrante: Dra. Anne Buchet
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CAFÉ DA MANHÃ COM PALESTRA
08 de Novembro de 2011

Tema: 
“Due Diligence em Propriedade Intelectual”

Palestrante: 
Dra. Tatiana Campello Lopes

PALESTRA DE ENCERRAMENTO DO 27º 
GEPI - ASPI

16 de Novembro de 2011

Tema 1: “Links Patrocinados e Mídias Sociais 
nos Estados Unidos”

Palestrante: Dra. Maria Beatriz Pennacchi 
Dellore

Tema 2: “Mídias Sociais no Brasil”

Palestrante: Dr. Mauro A. Falsetti

Tema 3: “Mídias Sociais sob o Ponto de Vista 
do Marketing”

Palestrante: Edmar Bulla

Debatedor: Dr. André Zonaro Giacchetta

CAFÉ DA MANHÃ COM PALESTRA
21 de Novembro de 2011

Tema: “Conar – Atuação, Envolvimento no 
Processo Legislativo e Temas Controversos”

Palestrante: Dr. João Luiz Faria Netto

Aconteceu na Aspi
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AgendA CulturAl 
Para conhecimento dos eventos realizados por

nossa entidade, consulte o site

www.aspi.org.br

Agenda

CURSO DE PROCESSO CIVIL NA PROPRIEDADE INTELECTUAL
04 de Outubro a 13 de Dezembro de 2011

Coordenador: Dr. João Vieira da Cunha

ALMOÇO PALESTRA ASPI
29 de Novembro de 2011

Tema: “Recente Instalação da Câmara Especializada em Direito Empresarial”

Palestrante: Dr.Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças
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Enquanto isso…
Benny Spiewak

bspiewak@klalaw.com.br

Internacional

ESTADOS UNIDOS. Em 16 de setembro de 2011, o presi-
dente americano Barack Obama assinou o AmericaInvent-
sAct, resultado de quase uma década de discussões para 
alteraçãoda legislação local de patentes. Pelas informações 
dos especialistas, o AmericaInventsAct alterará de forma 
substancial o sistema então vigente de patentes, tornando-o 
mais eficiente e rápido. Dentre as mudanças, é possível citar 
a redução do backlog de pedidos de patentes pendentes de 
análise, mediante contratação de novos examinadores e 
modernização das tecnologias utilizadas no USPTO. Tal 
redução fará com que os pedidos tenham prazo médio de 
análise de 12 meses, prazo 3 vezes menor que o atual de 36 
meses, em média. Outra alteração substancial é a mudança 
do sistema relacionado a disputas de prioridade, que passará 
a ser regida pelo “first-to-file”, ou seja, tem direito aquele 
que primeiro deposita o pedido. Ao que parece, o governo 
brasileiro tem se contentado com pouco, pois enquanto os 
Estados Unidos tentam reduzir o prazo de análise dos pe-
didos de patentes para 12 meses, no Brasil, mesmo com as 
recentes medidas adotadas pelo INPI, o prazo médio para 
análise dos pedidos de patentes permanece entre 6 ou 7 anos.

UNIÃO EUROPEIA. Em Bruxelas, após longa discussão 
judicial protagonizada pelo artista Cliff Richard, o Con-
selho da União Europeia decidiu pela extensão do prazo 
de vigência dos direitos conexos dos interpretes sobre 
gravações musicais de 50 para 70 anos. Na vigência da lei 
anterior, gravações dos Beatles, Rolling Stones e The Who, 
por exemplo,teriam seu prazo de proteção expirado nos 
próximos anos, viabilizando sua utilização por qualquer 
pessoa, sem necessidade de pagamento de royalties aos 
artistas e/ou gravadoras. Segundo a União Europeia, os 
artistas geralmente iniciam suas carreiras bastante jovens e 
o prazo de 50 anos não vinha sendo suficiente para prote-
ger as gravações pelo período completo de suas vidas. Por 
outro lado, críticos da alteração defendem que os músicos 
em geral terão poucos benefícios com a nova regra, uma 
vez que os maiores rendimentos são destinados às grandes 
estrelas e às gravadoras, o que não deixa de ser verdade.

BRASIL. O Brasil assinou novos acordos de cooperação 
técnica visando o estímulo do desenvolvimento social e 

econômico. Em 23 de setembro de 2011 foi oficializado 
o acordo de cooperação técnica assinado entre o Brasil 
e o Uzbequistão em 2009, promulgado por meio do De-
creto nº 7.569, publicado no Diário Oficial da União. O 
instrumento prioriza as áreas de inovação tecnológica, 
educação, saúde, proteção ambiental e agricultura, auto-
rizando ainda os países a firmarem parcerias triangulares 
com outras nações, organismos internacionais ou agências 
regionais. Esta parceria terá a duração de cinco anos e 
poderá ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos. 
Outro acordo foi assinado pelo INPI, em 28 de setembro de 
2011, em Genebra, na Suíça. Trata-se também de acordo de 
cooperação técnica, agora com a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) e com a Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC/MRE). Dentre outras disposições, 
o acordo cria um dos maiores fundos de cooperação com 
a OMPI para promover a propriedade intelectual e terá 
vigência de 48 meses. Visa alcançar competências para 
uma melhor utilização dos procedimentos técnicos e 
administrativos em vigor, além da implementação de con-
dições para maior difusão e entendimento da cultura de 
propriedade intelectual junto à sociedade e seus diversos 
setores. O Brasil destinará cerca de R$ 6.460.000,00 ao 
longo dos quatro anos do acordo de cooperação.

QUÊNIA. Na linha das novas tecnologias que aliam sus-
tentabilidade e acessibilidade por populações carentes, 
um produto vem revolucionando e melhorando de forma 
substancial a qualidade de vida dos quenianos. Trata-se da 
Sun King, uma lanterna que funciona com base em energia 
solar e que tem em sua composição tecnologias de LED, 
bateria de íons de lítio e painéis solares. Desenvolvida pela 
americana Greenlight Planet, Inc. e distribuída em países 
subdesenvolvidos por parceiros locais, a nova lanterna vem 
substituindo os precários lampiões de querosene, que além 
de mais custosos, oferecem menor claridade e contribuem 
para a emissão de CO2 na atmosfera. O sucesso da Sun 
King apenas ratifica a necessidade da realização de pes-
quisas para desenvolvimento de produtos que se baseiem 
em tecnologias sustentáveis e que, na medida do possível, 
sejam disponibilizados à populações carentes por custos 
razoáveis e acessíveis.

QUEVEDO & PONCE
ESTudio JuRidico

Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16

Teléfonos: (593) 2 2986-570 / (593) 2 2986-575 – Fax: (593) 2 2986-579 / (593) 2 2986-580

Apartado 17-01-600
QUITO – ECUADOR

WEB: http:/www.quevedo-ponce.com – Correo E.: quepon@quevedo-ponce.com
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Artigo

O conhecido “segundo uso médico” sobre medicamen-
tos corresponde à proteção para uma nova aplicação médi-
ca de uma patente farmacêutica, a qual já é protegida pelos 
direitos da propriedade industrial. Com a concessão, pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da patente 
tem-se, como dizem os críticos, a extensão do benefício 
legal para algo que não é invenção, mas incremento da 
formulação anterior. Nasce a controvérsia.

A Autarquia Federal – INPI - é o organismo res-
ponsável pela concessão de patente para formulações e 
tem concedido também para as que se voltam a outros 
usos, autorizando as vantagens do benefício legal. Mas 
para tal, necessário que a parte interessada alcance os 
requisitos legais, destacadamente, a atividade inventiva 
e a aplicação comercial. Para o INPI, como interprete e 
aplicador da Lei na esfera administrativa competente, 
não importa se a invenção tenha por base o histórico 
ou a construção de fórmula já protegida, mas sim que 
a invenção tenha nova aplicação e não corresponda à 
mera descoberta. 

É importante mencionar que desde a Lei da Pro-
priedade Industrial de 1945 o Brasil adota o sistema 
chamado genérico de classificação, ou seja, tudo que 
não está expressamente mencionado na Lei como não 
patenteável é passível de proteção. Assim foi com a Lei 
n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945, com a Lei n.º 5.772, de 
21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Indus-

Formulações voltadas a outros usos médicos

trial) e é assim com a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 
(Lei da Propriedade Industrial LPI). No antigo Código 
de Propriedade Industrial de 1945, em seu art. 183, há 
uma menção à “aplicação nova”, na parte que se refere à 
Ação Penal e Diligências Preliminares. Isto significa que 
existia àquela época o conceito de patenteabilidade de 
aplicação ou uso novo, diante da existência de capítulo 
referente à Ação Penal destes usos. Desta forma, não 
existem impedimentos legais, desde que se demonstre a 
satisfação aos critérios de patenteabilidade.

O mesmo ocorre com o Direito Comparado, diante da 
decisão do Enlagerd Board of Appeal do Escritório Euro-
peu de patentes farmacêuticas n.º G05/83 que considerou 
válidas as reivindicações sobre o segundo uso médico sobre 
patentes farmacêuticas.

Nestes termos não se observam impedimentos in-
ternacionais, constitucionais e infralegais à concessão 
de patente para as formulações que, em que pesem 
terem por fundamento conhecimento farmacológico 
precedente (o que se considera absolutamente normal 
e corriqueiro), em razão da atividade criativa, alcan-
ça outros resultados, demonstrando, desta forma, o 
atendimento aos requisitos legais. Não se tratando, 
portanto, de uma exceção que mereça tratamento 
diferenciado, seja pelo INPI, seja pela Agência Na-
cional da Vigilância Sanitária ou mesmo pelo Poder 
Judiciário.

Patrícia Luciane de Carvalho
Advogada. Professora de Direito da Propriedade Intelectual. 

Autora da obra “Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos”.

doAção de livros
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Artigo

Registro de Direitos Autorais
Newton Silveira1

Em seu livro NOVA LEI BRASILEIRA DE DIREITO 
DE AUTOR (Ed. Revista dos Tribunais, 1975), Antonio 
Chaves escreveu acerca da lei nº 5.988, de 1973.

Na p. 22, referindo-se ao registro previsto no art. 17 
daquela lei, escreveu Chaves:

“Mantém-se fiel, assim, ao princípio jamais abandona-
do pela legislação brasileira, de não considerar a formali-
dade indispensável para a defesa do direito.”

No entanto, sobre os diversos estabelecimentos ci-
tados no mesmo art. 17 (Biblioteca Nacional, Escola de 
Música, Escola de Belas-Artes da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Cinema, Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e, 
ainda, o Conselho Nacional de Direito Autoral) manifes-
tou-se o autor:

“Os inconvenientes dessa multiplicidade são manifestos, 
e particularmente graves, num país da vastidão territorial 
e da precariedade dos meios de comunicação do nosso, mas 
não poderão ser eliminados em breve.”

Chaves lamenta, no entanto, não ter sido acatada a su-
gestão, contida no Projeto Barbosa Chaves, de obrigar o 
registro de qualquer ato jurídico que importasse em “mo-
dificação, gravame, transferência, cessão ou extinção de 
direitos pecuniários do autor ou conexos”.

Duas semanas após a edição da Lei de Direitos Auto-
rais de 1973, veio a lume a Lei de Registros Públicos nº 
6.015, de 31/12/1973, que, nos arts. 290 a 304, tratou do 
Registro da Propriedade Literária, Científica e Artística. 
O art. 302 dessa lei dispunha:

Art. 302. – “À margem dos termos de registros serão 
averbadas as cessões, transferências, contratos de edição e 
mais atos que disserem respeito à propriedade, que os inte-
ressados queiram tornar conhecidos de terceiros.”

Mas, já em 1975, a lei nº 6.216 veio a revogar tais ar-
tigos 290 a 304.

Embora revogados esses dispositivos, permaneceu em 
vigor o §1º do art. 53 da Lei de Direitos Autorais de 1973, 
que estipulava:

§1º. “Para valer perante terceiros, deverá a cessão ser 
averbada à margem do registro a que se refere o artigo 17.”

A seguir, em 1987, a Resolução nº 47 do Conselho Na-
cional de Direito Autoral veio a estabelecer “normas para 
o registro de obras intelectuais nos órgãos a que se refere 
o artigo 17 da lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973”.

Vale transcrever o inteiro teor de seu art. 1º:
“Art. 1º – O autor da obra intelectual protegida, a que 

se refere o art. 6º da Lei nº 5.988/73, poderá registrá-la, 
conforme sua natureza, nos seguintes órgãos:

I – Na Biblioteca Nacional:
 a) os livros, brochuras, folhetos, cartas-missivas e ou-

tros escritos;

 b) as conferências, alocuções, sermões o outras obras 
da mesma natureza;

 c) as obras dramáticas e dramático-musicais;
 d) as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execu-

ção cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer 
forma;

 e) as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da 
mesma natureza;

 f) as coletâneas ou as compilações, como seletas, 
compêndios, antologias, enciclopédias, dicioná-
rios, jornais, revistas, coletâneas de textos legais, 
de despachos, de decisões ou de pareceres admi-
nistrativos, parlamentares ou judiciais, desde que, 
pelos critérios de seleção e organização, constitu-
am criação intelectual;

II – Na Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro: as composições musicais, tenham ou não letra;

III – Na Escola de Belas-Artes da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro:
 a) as obras de desenho, pintura, gravura, escultura e 

litografia;
 b) as obras fotográficas e as produzidas por qualquer 

processo análogo ao da fotografia, desde que, pela 
escolha de seu objeto e pelas condições de sua exe-
cução, possam ser consideradas criação artística;

 c) as obras de arte aplicada, desde que seu valor ar-
tístico possa dissociar-se do caráter industrial do 
objeto a que estiverem sobrepostas;

IV – No Conselho Nacional de Cinema: as obras cine-
matográficas e as produzidas por qualquer processo aná-
logo ao da cinematografia;

V – No Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia: os projetos, esboços e obras plásticas con-
cernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetu-
ra, cenografia e ciência.

§ 1º - Se a obra for de natureza que comporte registro 
em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada na-
quele com que tiver maior afinidade.

§ 2º Serão registradas no órgão competente para o 
registro da obra originária as suas adaptações, traduções 
e outras transformações, desde que, previamente autori-
zadas e não lhes causando dano, se apresentarem como 
criação intelectual nova, bem como as adaptações, tradu-
ções, arranjos ou orquestrações de obras caídas no domí-
nio público.

§ 3º - O registro da obra intelectual abrange o seu tí-
tulo, desde que seja original e não se confunda com o de 
obra, do mesmo gênero, divulgada anteriormente por ou-
tro autor.
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“Advogado – Mestre em Direito Civil e Doutor em Direito Co-
mercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
– USP, onde leciona Propriedade Intelectual na Pós-Graduação. 
Membro do Conselho Diretor do Centro de Estudos das Socieda-
des de Advogados – CESA e diretor geral do Instituto Brasileiro 
de Propriedade Intelectual – IBPI. Membro do Conselho Consul-
tivo e ex-presidente da ASPI.”

§ 4º - Os órgãos mencionados neste artigo baixarão 
normas complementares para o registro de sua com-
petência, devendo remeter cópias das mesmas para o 
CNDA, assim como de posteriores alterações.”

Merece destaque, ainda, o art. 3º:
“Art. 3º - Para valer perante terceiros, a cessão total ou 

parcial dos direitos do autor, que se fará sempre por escrito, 
deverá ser averbada à margem do registro a que se referem 
os artigos 1º e 2º desta Resolução.”

Os demais artigos repetem o que vinha estabelecido 
na Lei de Registros públicos e foi revogado. Destaco, ape-
nas, o

“Art. 12 – Salvo prova em contrário, é autor aquele em 
cujo nome foi registrada a obra intelectual, ou conste do 
pedido de licenciamento para a obra de engenharia ou ar-
quitetura.”

A lei atual de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998, veio 
regular a matéria nos arts. 18 a 21:

“Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei 
independe de registro.

Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no 
órgão público definido no caput e no § 1º do artigo 17 da 
Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei 
será cobrada retribuição, cujo valor e processo de reco-
lhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão 
da administração pública federal a que estiver vinculado 
o registro das obras intelectuais.

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei 
serão organizados conforme preceitua o § 2º do artigo 17 
da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.”

Recentemente, foi editada a lei nº 12.378, de 31 de de-
zembro de 2010, que regulamentou o exercício da Arqui-
tetura e Urbanismo e criou o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. O Art. 13 dessa lei dispõe:

“Art 13. Para fins de comprovação de autoria ou de 
participação e de formação de acervo técnico, o arquiteto e 
urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos 
técnicos ou de criação no CAU do ente da Federação onde 
atue.”

Vê-se quanta razão tinha Antonio Chaves ao criticar 
“os inconvenientes dessa multiplicidade...”.

Isso sem contar que a lei nº 9.609, de 1998, estabeleceu 
no art. 3º que os programas de computador “poderão, a 
critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a 
ser designado por ato do Poder Executivo”, que veio a ser 
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Analisando a problemática dos registros de direitos 
autorais, escrevi em 1982 (Direito de Autor no Desenho 
Industrial, RT, pp. 74 e 75): 

“Tal não impede, entretanto, que sejam registrados 
trabalhos científicos de qualquer natureza, folhetos co-
merciais, bulas de remédios, guias práticos, calendários, 
cartazes publicitários, desenhos de qualquer natureza, 
etc., desde que possuam um mínimo de originalidade, sem 

o que não se tratariam de obras de caráter criativo, não 
sendo, portanto, objeto da lei de direitos autorais e não po-
dendo se servir do registro nela instituído. Com registro, ou 
sem registro, a proteção decorrente se restringe à forma de 
expressão, e não às idéias expressadas por meio da obra, 
sendo de destacar-se que os sistemas e programações, os 
planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálcu-
los, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especula-
ção ou de propaganda, bem como as concepções puramente 
teóricas, não podem ser protegidos nem mesmo através da 
propriedade industrial (art. 9º, letras “h” e “i” da Lei 5.772, 
de 1971).

Quanto à arte aplicada à indústria, consubstanciada 
em modelos ou desenhos industriais, poderá ser objeto 
do registro de direitos autorais sempre que “seu valor ar-
tístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto 
a que estiverem sobrepostas”, consoante dispõe o art. 6º, 
XI, da Lei 5.988.

Cumpre lembrar, finalmente, que o registro da obra 
não constitui o direito, criando mera presunção de au-
toria, nos termos do estipulado no Código Civil. Assim, 
qualquer obra protegida pela Lei 5.988 gozará de prote-
ção mesmo que não tenha sido feito o registro. Por outro 
lado, a obra que não se enquadra entre as obras protegi-
das segundo o art. 6º da Lei 5.988 não poderá gozar da 
proteção da lei, nem mesmo estando registrada.”

Outras obras de arte entraram para o universo do 
copyright como observado por Charles Cronin em GE-
NIUS IN A BOTTLE: PERFUME, COPYRIGHT AND 
HUMAN PERCEPTION (Journal of the Copyright So-
ciety of the USA Vol. 56, 2009, pp. 449/450):

The “maps, charts and books” protected under the 
first U.S. copyright statute were drafted exclusively by 
men – colonial and federal period explorers, surveyors, 
and clergymen, in particular. With the development of 
the country, the concomitant expansion of copyright 
protection covering a broader range of works, and the 
desegregation of professions once practiced only by men, 
expressive works by women gradually achieved copyright 
parity with those of men – or did they? Fashion designs, 
recipes for edibles, flower arrangements, decorated shop 
windows, hairstyles and perfume – all products of creati-
ve endeavors we still associate more with women and ho-
mosexual men than with heterosexual men – have never 
been considered copyrightable works in the U.S.”

Por aí se vê quão complexa se torna a questão do re-
gistro de obras na atualidade.

Somente a criação de um registro unificado e sofisti-
cado poderá fazer frente às expectativas dos autores na 
modernidade.

*
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l. É bom que se diga que não somos os donos da ver-
dade, mas, o que vimos fazendo durante longos anos é 
pesquisar os mais ilustrados, os termos das leis e da ju-
risprudência, não deixando de lado tudo que ocorre a 
respeito aqui em nosso país e alhures. Chegamos às nos-
sas teses diante de um resultado sempre coerente com a 
realidade, porém, respeitando a lição dos mestres e dos 
acontecimentos que fizeram nomeada.

2. Tomando conhecimento de decisões que foram 
proferidas após o cancelamento da Súmula n. 142, da 
“prescrição vintenária para a abstenção de uso” (DJ. 11-
06-1999), posto que assim se fez em virtude das “referên-
cias” não terem chegado à uniformidade, isto é, variando 
entre os cinco, dez e vinte anos o prazo de prescrição, 
resolvemos, mais uma vez, encarar esse problema que em 
verdade, pelo que será demonstrado, voltou à estaca zero. 
O Superior Tribunal de Justiça, sobre a prescrição assim 
decidiu:- a) REsp n. 207.052 e Agr. no REsp 207.052, 
em 22-05-200l, (vintenária); b) REsp n. 40.02l, em 14-
02-2002 (vintenária); c) REsp n. 4l8.580, em 11-02-2003 
(dez anos entre presentes e quinze entre ausentes); d) 
AgRg. no REsp n. 981.004, em 14-11-2007 (dez anos en-
tre presentes e quinze entre ausentes); e) REsp n. 826.8l8 
(dez anos entre presentes); f) AC. n. l.0024.09.662502-
5/001(1), TJMG, em 20-10-2010 (dez anos entre presen-
tes) e g) AC. n. 2011.023084-1/0000-0, TJMGS (dez anos 
entre presentes). 

3. Pois bem e além do mencionado em nosso Trata-
do da Propriedade Industrial-Marcas e Congêneres, em 
livros e em vários artigos sobre a “prescrição”, procura-
mos por todos os meios manter o nosso ponto de vista 
da “quinquenal” não só para a cessação da prática como 
também para o pagamento das perdas e danos.

4. A nossa luta, portanto, iniciou-se através de uma 
Ação ordinária proibitória, proposta contra uma nossa 
cliente que se utilizava de um “elemento decorativo” apli-
cado às laterais de tênis (ou seja, suscetível de proteção 

“Prescrição decenal do nome comercial”
É realmente a correta?

José Carlos Tinoco Soares*

como “desenho industrial”), alegando tratar-se da viola-
ção de um registro de “marca” que continha semelhan-
te “figura”. A contestação levantou uma “preliminar de 
prescrição” que resultou acatada, julgando-se, portanto, 
a ação improcedente. Em grau de recurso de apelação foi 
- lamentavelmente reformada essa decisão, sob a peia de 
que o “nome comercial” era imprescritível. Acontece, po-
rém, que a ação não dizia respeito ao “nome comercial”, 
(Autora: Asics Tiger vs. Requerida: All Látex) mas sim, só 
e exclusivamente, tinha por objeto o conflito entre uma 
“marca” e um “desenho industrial” (primeira “barbarida-
de”). Interposto foi o Recurso Especial que foi provido 
para se aplicar a “prescrição” quinquenal no que se refe-
ria às “perdas e danos” e a vintenária pela “cessação do 
uso”, contida no Art. l77 do Código Civil anterior, a qual 
tratava das “ações pessoais” (segunda “barbaridade”), vis-
to que, repita-se, o conflito era entre uma “marca” e um 
“desenho industrial”. 

5. Não vacilamos em entrar com Ação Rescisória com 
Arguição de Relevância, dando projeção aos Direitos 
Pessoais e aos Direitos de Propriedade, sob a doutrina de 
estrangeiros, de nacionais e demonstrando que as “refe-
rências” da Súmula n. 142 eram, totalmente antagônicas, 
posto que os REsps. n. 10.564, n. 19.355-0, n. 26752-7 e 
n. 35.983-0, se conduziam para com a prescrição relativa 
aos cinco, dez e vinte anos. E como sustentáculo de nossa 
tese transcrevemos uma decisão do Min. Cezar Peluso, 
quando, ainda, se encontrava perante a 2ª. Câmara Ci-
vil do Tribunal de Justiça do Est. de S.Paulo, e que assim 
se expressou:- “E, com agravo de premiar o negligente, 
ao qual, no mundo moderno, onde é larga a disponibili-
dade das informações, lhe chegam com folga os CINCO 
ANOS para, se tem interesse legítimo na preservação da 
exclusividade do direito, impedir o uso de sua marca, do 
seu nome comercial ou de ambos, VINTE ANOS é be-
nevolência demasiada para com quem dorme”. (Cf. Emb.
Infr. n. 236278-1/0-01, 1a Cam. Civ. Trib. Justiça do Est. 
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S. Paulo). Acrescente-se que também foi feita referência e 
comentada a decisão da 4ª. Turma do Superior Tribunal 
de Justiça em REsp. n. 4055 (906774-0), com aplicação do 
lapso prescricional previsto pelo Art. 178, § 10, inc. IX do 
Código Civil, isto é, a “quinquenal”.

6. E, fomos vitoriosos pelo “cancelamento” da referida 
súmula, sob o relatoria do Min. Barros Monteiro, porém, 
deixando uma lacuna ao não considerar de maneira clara 
e precisa o exato “prazo de prescrição” a ser observado, 
dali por diante.

7. Em examinando o Ag. Rg. no REsp n. 207.052, 
constata-se pela leitura do voto que a decisão final foi 
baseada na decisão em REsp. 23.732, assim enuncia-
da:- “A ação para reparação dos danos causados pelo uso 
indevido de marca prescreve em cinco anos (Art. 178 § 
10,inc. IX CC); a ação fundada na obrigação de não fa-
zer, visando a cessação do uso da marca de propriedade 
da autora prescreve em vinte anos (Art. 177-CC)”, o qual 
foi julgado em DJ. 11-10-1994, e também na decisão do 
REsp. 136.415, ou seja:- “Na tutela de nome comercial ou 
marca, a jurisprudência do STJ acolheu entendimento 
no sentido de que pedido formulado a titulo de preceito 
cominatório, sem objetivo de reparar o dano, tem ação 
sujeita a prescrição vintenária de que cuida o Art. l77 do 
Código Civil”, que foi julgado em 30-03-1998”. Culmi-
nou esse agravo regimental com a Ementa:- “A ação que 
objetiva tutela em relação a nome comercial ou marca, a 
titulo de preceito cominatório, sem objetivo de reparar 
dano, prescreve em 20 (vinte) anos”, pela 3ª. Turma em, j. 
em 22-05-2001. 

No julgamento do REsp n. 40.02l, o voto condutor deu 
ênfase à lição do Min. Célio Borja, ou seja:- “é esse seu 
vínculo indisfarçável com o sujeito de direito, seja este a 
empresa ou o empresário que atrai o “nome comercial” 
para a órbita dos direitos pessoais” (in RTJ. 131/698)”. 
Mencionou-se também a decisão do Min. Eduardo Ri-
beiro, in RSTJ n. 11/437 e a do Min. Waldemar Zveiter, in 
REsp. n. 33787), sendo que a decisão final culminou com 
a seguinte Ementa:- “Na linha de precedentes da Corte, 
a proteção pura e simples ao uso do nome comercial ou 
marca tem prescrição vintenária, mas o ressarcimento do 
dano causado pelo uso indevido tem prescrição quinque-
nal, a contar da data que se deu a ofensa ou o dano”, pela 
3ª. Turma em 14-05-2002.

No julgamento do REsp n. 418.580, o voto condutor 
fez referência ao cancelamento da Súmula n. 142, salien-
tando que “embora não tenha a Corte, naquela oportu-
nidade, oferecido um novo enunciado para a súmula, 
limitando-a a cancelá-la, o certo é que repeliu o prazo 
vintenário e sinalizou com a incidência do Art. 177, se-
gunda parte do Código Civil”, concluindo pela fixação da 
seguinte Ementa:- “Em conclusão, aplicável o Art. 177, 
segunda parte, do Código Civil, sendo de dez anos entre 
presentes e quinze anos entre ausentes o prazo de prescri-
ção”, pela 3ª. Turma em 11-02-2003.

No julgamento do Ag. Rg. no REsp n. 98l.004, o voto 
predominante fez também referência ao cancelamento da 
Súmula n. 142 e adotou a decisão proferida no REsp. ime-
diatamente anterior para, afinal fixar a Ementa:- “Nome 
Comercial. É de dez anos entre presentes e quinze, entre 
ausentes, o prazo prescricional para ações que discutam 
a abstenção do uso do nome ou da marca comercial”, pela 
3ª. Turma em 14-11-2007.

No julgamento do REsp n. 826.818, o voto condutor 
se conduziu sobre o conteúdo e a adoção das decisões 
proferidas nos REsps. n. 40.02l e n. 418.580, e no Ag. Rg. 
n. 207.052, fixando a Ementa:- “A prescrição incidente 
sobre as ações de abstenção do uso de nome empresarial 
é das mais controvertidas. Duas correntes preponderam, 
uma defendendo a incidência da prescrição quinquenal 
do Art. 178, § 10, inc. IX, e, outra, da prescrição decenal 
relativa aos direitos reais do Art. 177, ambas do C. Civil 
de 1916. A incidência do prazo decenal parece a que me-
lhor soluciona a questão ante a omissão legislativa quan-
to ao tema”, pela 4ª. Turma em 15-12-2009. 

8. Releve-se, desde logo que o cancelamento da Sú-
mula n. 142, ocorreu em 11-06-1999, e, desde então, 
com a devida clareza ou na falta desta e sem um “novo 
enunciado”, como bem observado pelo Min. Carlos Al-
berto Menezes no Resp n. 418.580, “repeliu-se o prazo 
vintenário e sinalizou a incidência do Art. l77, segunda 
parte do Código Civil”. Depreende-se pela leitura deste 
enunciado que não tinha mais razão de ser ou mesmo 
justificativa que fosse proferida qualquer outra decisão 
sobre a “prescrição” aplicando-se o prazo de “vinte anos”. 
Por outro lado com a entrada em vigor do novo Código 
Civil, sancionado pela Lei n. 10.406 em data de 10 de ja-
neiro de 2002, tem-se como certo e inquestionável que o 
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anterior foi revogado. Em assim sendo e ressalvando-se 
as ações que se iniciaram antes dessa vigência e tendo-
-se em mente que: “lex prospicit non respicit”, todas as 
subsequentes decisões não poderiam ter a aplicação do 
mencionado Art. 177, do Código Civil anterior em face 
de sua revogação. 

 No que se refere aos prazos de “prescrição” o novo 
Código Civil, estabeleceu em seu Art. 205 que: “A pres-
crição ocorre em dez anos quando a lei não haja fixado 
prazo menor”. Trata-se, dessa forma, de uma prescrição 
genérica posto que a específica esta contida no subse-
quente Art. 206 e não ampara os direitos da proprieda-
de intelectual. Logo, não tem razão de ser a sua eventual 
aplicação.

9. Diante, no entanto, de decisões proferidas nos anos 
de 2010 e 2011 por Tribunais de Justiça estaduais que 
estão alicerçadas sobre as precedentes, sob comentários, 
aplicando aqueles prazos de “prescrição”, urge que se 
faça, daqui por diante, uma exegese do Direito de PRO-
PRIEDADE, do Direito PESSOAL, das LEIS e da melhor 
DOUTRINA. 

Pois bem e a proteção da propriedade industrial no 
Brasil se iniciou com o Alvará de 28 de abril de 1809, 
limitando-se aos inventores e introdutores de alguma 
nova máquina.

Pela Constituição Política do Império do Brasil de 25-
03-1824 foi consagrado textualmente: “Art. 25 – Os in-
ventores terão a propriedade de suas descobertas ou das 
suas produções. A lei assegurará um privilégio exclusivo 
temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da 
perda que haja de sofrer pela vulgarização”.

A primeira Lei sobre Patentes de 28 de agosto de 1830, 
estabelecia em seu Art. 1 que: “A lei assegura ao descobri-
dor ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o 
uso exclusivo de sua descoberta ou invenção”. 

A primeira Lei sobre Marcas que serviu de paradigma 
para todas as demais dos mais diversos países, foi a Lei 
Francesa de 23-06-1857. Nos seus comentários à mesma 
EUGENE POUILLET a consagrava dentro do âmbito do 
Direito de PROPRIEDADE. Seguiram-no sob a mesma 
trilha, isto é, fazendo referência às leis dos seus respec-
tivos países e ao direito de propriedade, dentre outros:- 
Moise Amar e Umberto Pippia (Itália); Agustín Ramella 
(Espanha); Stephane P. Ladas (França); Georges Bry 
(França); Pedro C. Breuer Moreno (Argentina); Affonso 
Celso, Antonio Bento de Faria; J.L.Almeida Nogueira & 
Fischer Junior, Descartes Drumond de Magalhães; Pon-
tes de Miranda e João da Gama Cerqueira (Brasil).

Pelo Dec. n. 2682 de 23-10-1875, foi sancionada a 
primeira Lei de Marcas brasileira, considerando a mar-
ca como um Direito de Propriedade. Alguns anos depois 
a Constituição da República de 24-02-1891, em seu Art. 
72, § 27, consagrou:- “A lei assegurará também a PRO-
PRIEDADE das marcas”. E, assim se manteve por todas 
as constituições e leis da propriedade industrial, sem 
qualquer alteração até hoje. 

São, portanto, duas leis sobre patentes e sobre marcas 
e duas Constituições a garantir a – PROPRIEDADE – de 
umas e outras, desde o ano de – 1 8 2 4 -.

 10. Com relação ao “nome comercial” o enfoque a ser 
dado diz respeito ao Direito PESSOAL, da personalidade 
ou personalíssimo. Pois bem e nos primórdios, tudo co-
meçou, em todos os países do mundo, a partir do artesão, 
do agricultor, do artífice, do manufatureiro, etc., e de iní-
cio apenas sob a “pessoa física” que realizava a fabricação 
de objetos de forma incipiente, dentro de sua própria fa-
mília. Aqueles mais pródigos, com o tempo, passaram a 
se apresentar sob sua “firma individual”, ao depois, pelo 
agrupamento das famílias constituíam-se em pequenas 
sociedades e, nestes casos adotam os “nomes coletivos”, 
isto é, pela união de “várias pessoas”. Eis porque cons-
tatou-se que, praticamente todas as primitivas “firmas” 
eram constituídas pelo “nome civil”, do seu idealizador, 
como por exemplo:- Francesco Cinzano, Erwen Lucas 
Bols, Antonio Benedetto Carpano, David Campari. Com 
a inclusão de outras pessoas, passaram a acrescentar aos 
seus nomes civis as abreviações:- “& Cia.”, “Ltda.”, ou ou-
tro termo indicativo da entrada dos sócios. A primeira, 
por exemplo se transformou em Francesco Cinzano & C., 
e a ultima em David Campari Milano S.p.A. Com o pas-
sar do tempo esses patronímicos tornaram-se “marcas” 
de grande valor, utilizadas até hoje. 

 O nosso avô possuía a firma TINOCO, MACHADO 
& CIA. no limiar do século passado e a mais importante 
empresa brasileira fabricante e comerciante de uma gran-
de variedade de produtos, intitulava-se S.A. Indústrias 
Reunidas FRANCISCO MATARAZZO. Nome, portanto, 
de pessoas e no âmbito do DIREITO PESSOAL. 

11. Significa, portanto, que no início as firmas, nomes 
comerciais ou nomes de empresas eram identificados pe-
los “nomes civis” completos ou pelas “abreviaturas” dos 
nomes de seus fundadores. Logo, firmas ou sociedades, 
apenas, de “pessoas”. Tanto isto é fato que o Código Co-
mercial sancionado pela Lei n. 556 de 25-06-1850, em 
seu Art. 1, consignava:- “Podem comerciar no Brasil: 1) 
todas as pessoas que, na conformidade das leis deste Im-
pério se acharem na livre administração de suas pessoas 
e bens; 2) os menores legitimamente emancipados; 3) os 
filhos-família. . .; 4) as mulheres casadas maiores de 18 
anos. Tinha, portanto, esse código por base a “pessoa”, o 
que vale dizer as “pessoas físicas”, que operavam no co-
mércio ou na indústria, sob uma “firma” individual.

12. O mesmo Código definia:- “existe sociedade em 
nome coletivo ou com firma, quando duas ou mais pes-
soas, se unem para comerciar em comum, debaixo de 
uma firma social”. E, completando esse Diploma legal o 
Dec. n. 916 de 24-10-1890, que criou o registro de firmas 
ou razões comerciais, em seu Art. 2, definiu:- “Firma ou 
razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou 
sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele re-
ferentes”. Pelo seu Art. 3, § 1, estabelecia que: “A firma 
de sociedade em nome coletivo deve, se não individuali-
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zar todos os sócios, conter pelo menos o nome ou firma 
de um com aditamento por extenso ou abreviado de “& 
companhia”. Pelo seu Art. 4, que:- “As companhias anô-
nimas designar-se-ão por uma DENOMINAÇÃO parti-
cular ou pela indicação de seu objeto, não lhes permitin-
do ter firma ou razão social nem incluir na designação o 
nome por extenso ou abreviado de acionista”. Foi, ao que 
nos parece, o primeiro texto legal a fazer a distinção en-
tre a “firma”, a “sociedade em nome coletivo”, isto é, emi-
nentemente de PESSOAS, da “denominação”, ou melhor, 
do emprego de “nome” de fantasia, fantasiosa ou apenas 
adotada como preponderante de um “nome comercial”. 

Da pesquisa realizada perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, constatamos que:- a) Com inscrição 
no Livro 01, n. 01, foi constituída a sociedade de pessoas: 
Richter Brenne & Companhia; b) Com a inscrição no Li-
vro 01, n. 02, a firma individual: Agostinho José Moreira 
Rollo; c) Sob o n. 01, foram arquivados os estatutos do: 
Banco Comercial da Bolsa de São Paulo, como sociedade 
por ações, em Sessão de 25-05-1891; d) Sob o n. 02 a Cia. 
Niagara Paulista, no mesmo dia; e) Sob o n. 03, a Com-
panhia Villa Sebastião Pinho, no mesmo dia. (Cf. Nome 
Comercial, Ed. Atlas, S. Paulo, 1968, pág. 18, de nossa 
lavra) Aqui se encontra a primeira diferença entre o Di-
reito PESSOAL (firma, sociedade de pessoas e em nome 
coletivo) e o Direito de PROPRIEDADE (denominação), 
como se verá mais adiante. 

13. Sobre a “firma ou empresa individual”, leciona 
Carvalho de Mendonça “A pessoa, sujeito capaz de di-
reitos, centro das relações sociais e jurídicas, é assinalada 
pelo “nome” que recebe no registro civil, e que o acompa-
nha e particulariza, caracteriza e distingue na vida social, 
o “signum fiduciae et credutitalis”. Se a pessoa exerce a 
profissão mercantil, nessa esfera de atividade individua-
liza-se e assinala o seu patrimônio e as suas responsabi-
lidades pelo seu “nome comercial”. (Cf. J. X. Carvalho 
de Mendonça, Tratado de Direito Comercial, Ed. Freitas 
Bastos, 1963, pág. 143)

Encontramos ai a noção do termo “personalidade” 
que está estritamente ligado à pessoa natural ou jurídica, 
e neste caso quando se torna comerciante e usa seu nome 
como sendo também de sua firma ou empresa individual.

Com o prenome, o nome ou sobrenome, isoladamen-

te ou conjugados, a “firma comercial”, se forma, necessa-
riamente, no dizer de Waldemar Ferreira que acrescen-
ta:- “Se desse jeito e com a pessoa natural, de molde a 
constituir-se sua firma individual, diversamente não se 
dá com a pessoa jurídica. Esta quando se institui, e pelo 
mesmo contrato por que adquire existência legal, nasce 
com o seu nome seja a firma, seja a denominação. De 
outra forma, seria anônima, mas por não ter nome”. (Cf. 
Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial, Ed. 
Saraiva, 1962, v. VI, p. 172)

O homem se distingue em toda a sua vida pelo seu 
“nome civil”, recebe este por ocasião de seu nascimento 
e ao depois é assentado no registro civil das pessoas na-
turais. Esse mesmo “nome” que lhe é privativo e peculiar, 
muitas vezes, torna-se a sua “firma” ou o seu “nome co-
mercial” no sentido figurado do passado e bem assim a 
sua “empresa individual” ou como “empresário mercan-
til”. 

Sobre o “direito ao nome”, leciona Orlando Gomes 
que:- “Embora o nome seja simplesmente sinal distintivo 
de cada homem, admite-se ser um direito de personali-
dade. Três teorias tentam explicar a natureza do direito 
ao nome: 1a a da propriedade; 2ª. a do estado; 3ª. a do 
atributo da personalidade ou direito personalíssimo. O 
direito de propriedade é eminentemente patrimonial, 
enquanto o direito ao nome tem natureza extrapatrimo-
nial. Tem-se o “nome” finalmente como um dos atributos 
da personalidade, um direito “sui generis”, submetido a 
regras especiais, compreendido no sistema de proteção 
da personalidade”. (Cf. Introdução ao Direito Civil, Ed. 
Forense, Rio, 1966, pág. 161. 

Realmente o “nome civil” é o elemento peculiar e dis-
tintivo do homem, posto que o identifica e o distingue de 
todos os demais em toda a sua vida. Assim considerado, 
não resta a menor dúvida que o seu nome é “personalís-
simo”. 

14. Em data de 20-03-1883, foi estabelecida a Conven-
ção da União de Paris, deixando expresso em seu Art. 1 
que “A propriedade industrial tem por objetivo os privi-
légios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos 
e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comér-
cio, o NOME COMERCIAL e as indicações de procedên-
cia ou denominações de origem, bem como a repressão à 
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concorrência desleal”. No Brasil a vigência se fez através 
da Revisão de Haia de 06-11-1925 que foi promulgada 
pelo Dec. n. 19056 de 31-12-1929. O Art. 8, tratou espe-
cificamente do “nome comercial”. Isto posto e desde os 
primórdios o “nome comercial”, estava dentro do âmbito 
do Direito da Propriedade Industrial.

15. Pelo Dec. n. 3708 de 10-01-1919, ficou especifica-
do pelo Art. 3, que “as sociedades por quotas de respon-
sabilidade limitada adotarão uma firma ou denominação 
particular”. O parágrafo primeiro assinalou que “a firma, 
quando não individualiza todos os sócios, deve conter o 
nome ou firma de um deles, devendo a “denominação”, 
quando possível dar a conhecer o objeto da sociedade”. 
Ao que tudo indica, foi a segunda lei a fazer a distinção 
entre “firma”, isto é, a sociedade de pessoas:- Tinoco, Ma-
chado & Cia., e “denominação”, ou seja:- Produtos Ali-
mentícios Bela Vista Ltda. Saliente-se que durante longos 
anos ainda se manteve a formação de firmas pelo nome 
do sócio principal e/ou do fundador. 

16. A proteção do “nome comercial”, no início, era 
feita através de um registro de marca, sob a vigência do 
Decreto n. 2682 de 23-10-1875, nossa primeira Lei de 
Marcas. E, assim se fez por intermédio de todas as que 
se lhe foram posteriores até que pelo Decreto n. 24.507 
de 29-06-1934, que criou a Diretoria Geral da Proprieda-
de Industrial, foram estabelecidas as formalidades para 
o “registro específico” do nome comercial com validade 
a todo o território nacional. Ficando assim consignado 
pelo Art. 24, ou seja:- “O registro do nome comercial será 
concedido as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
Brasil ou em país que, por tratado ou convenção, asse-
gure a reciprocidade das condições e vantagens estabe-
lecidas neste regulamento”. Protegido estava, portanto, o 
nome comercial dentro do âmbito da PROPRIEDADE 
Industrial. E, em seguida pela Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil de 26-07-1934, foi consagrado:- “É as-
segurada a PROPRIEDADE das marcas de indústria e de 
comércio e a exclusividade do uso do NOME COMER-
CIAL”. 

17. O Código Comercial de 1850 já cuidava das socie-
dades por ações, porém, ao depois passou a prevalecer, 
nesse aspecto, o Dec. Lei n. 2627 de 26-09-1940, con-
siderando que a “sociedade anônima” é designada por 

uma “denominação” que indique os seus fins, acrescida 
das palavras “sociedade anônima” ou “companhia” por 
extenso ou abreviadas. E, mais uma vez consolidou-se 
o emprego do termo “denominação”, deixando de lado, 
paulatinamente, os nomes de pessoas que apareciam ape-
nas em casos esporádicos. O mesmo se fez pelas leis que 
se lhe seguiram.

18. A doutrina que considera o “nome comercial” 
como um Direito de Propriedade inicia-se com Umberto 
Pippia, para o qual:- “Il nome comermerciale rappresen-
ta una vera PROPRIETÁ”; Affonso Celso:- “prova-se a 
“propriedade” do nome comercial pela matrícula do co-
merciante”; Almeida Nogueira e Fischer Junior:- “o nome 
comercial é uma “propriedade” de alto valor econômico 
tanto na indústria como no comercio”, e, nesse passo re-
petiu Gianini que doutrinou:- “Il nome civile personifica 
il cittadino, il nome commerciale lo distingue dai suoi 
concorrenti; quello è necessário, quello è voluntário”, e, 
completando a sua tese diz que:- “algumas legislações 
positivas, referindo-se ao direito sobre o nome comer-
cial, qualifica-o expressamente DIREITO DE PROPRIE-
DADE”; os mais antigos e tradicionais como Blanc, 
Humblet, Planiol, Sudre, etc., “sustentam que o direito 
ao nome constitui uma propriedade absoluta”; João da 
Gama Cerqueira detendo-se no estudo da melhor dou-
trina conclui que:- “O direito ao nome comercial cons-
titui uma “propriedade” em tudo idêntica às das marcas 
de indústria e de comércio. Essa propriedade abrange 
não só o nome do comerciante singular como também 
a firma das sociedades em nome coletivo, as denomina-
ções das sociedades anônimas e por quotas”; Pontes de 
Miranda:- “também se protege a propriedade industrial 
se ela for ofendida em elemento patrimonial decorrente 
do valor criado pelo direito ao “nome comercial” ou seu 
exercício”, e, Luis Leonardos:- “maior uniformidade exis-
te no Direito Brasileiro face a natureza do direito sobre 
o “nome comercial”, prevalecendo a corrente que admite 
ser o nome comercial objeto de PROPRIEDADE”. (Cf. 
Tratado da Propriedade Industrial – Marcas e Congê-
neres, Ed. Jurídica Brasileira, S.Paulo, 2003, págs. 1777 e 
seguintes, de nossa lavra).

19. Barros Monteiro doutrina que:- “O direito de pro-
priedade, o mais importante e o mais sólido dos direi-
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tos subjetivos, o Direito Real por excelência”. Esse poder 
direto do indivíduo sobre a coisa é critério fundamental 
que configura e distingue o Direito REAL que se consti-
tui, portanto, de três elementos fundamentais:- a) sujeito 
ativo da relação jurídica; b) a coisa objeto do direito; c) 
a inflexão imediata do sujeito ativo sobre a coisa. No Di-
reito PESSOAL, ao inverso, o que de modo precípuo se 
destaca, o traço mais característico, em suma vem a ser 
a relação PESSOA a PESSOA (proportio hominis ad ho-
minem). Seus elementos são:- a) sujeito ativo: b) sujeito 
passivo; c)a prestação que ao primeiro deve o segundo. O 
Direito REAL traduz apropriação de riquezas, o Direito 
Pessoal, prestação de serviços. O primeiro tem por objeto 
uma coisa material, o segundo, um ato ou uma abstenção; 
aquele é oponível “erga omnes”, ao passo que este apenas 
vincula pessoas determinadas, o sujeito ativo e o passivo. 
A própria posse, em última análise, não passa de Direi-
to Real, posto não incluída na enumeração do Art. 674. 
Ela corresponde a manifestação de um Direito REAL por 
Excelência, a PROPRIEDADE”. (Cf. Washington de Bar-
ros Monteiro, Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva,S.Paulo 
1960, págs. 07/15) 

20. A respeito dos Direitos Pessoais Carvalho de Men-
donça doutrina que “O nome do indivíduo é o símbolo de 
sua personalidade, o sinal que o particulariza e distingue na 
vida social. Se a pessoa exerce a profissão mercantil, nessa 
esfera de atividade individualiza-se e assinala o seu patri-
mônio e as suas responsabilidades pelo seu “nome comer-
cial”. (Cf. J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direi-
to Comercial, Ed. Freitas Bastos, S.Paulo, 1963, v. II, págs. 
142/3). Aqui está, portanto, o ponto essencial da questão e 
que distingue o Direito PESSOAL do Direito de PROPRIE-
DADE. Enquanto homem, pessoa natural que se distingue 
pelo seu “nome civil”, na vida social e também jurídica, 
quando de pessoa a pessoa, o seu direito é eminentemen-
te PESSOAL, de personalidade ou personalíssimo, por que 
faz parte integrante do seu “eu”, de sua própria pessoa. No 
momento que o “nome civil” passa a constituir uma “em-
presa individual”, alicerçado sob um patrimônio ou com 
vistas a adquirir um patrimônio, cujo fim precípuo é a 
prestação de qualquer atividade com fins lucrativos, aque-
le primitivo NOME de “civil”, passa a ser “comercial” ou 
“empresarial”. Distancia-se, portanto, do Direito PESSOAL 
para integrar aqueloutro o Direito de PROPRIEDADE. 

21. Os direitos pessoais, personalíssimos ou de per-
sonalidade, segundo Orlando Gomes:- “compreendem 
os direitos considerados essenciais à pessoa humana, 
que a doutrina moderna preconiza e disciplina, a fim de 
resguardar a sua dignidade. Os direitos de personalida-
de são absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, 
imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios e necessários”. 
(Cf. Introdução ao Direito Civil, Ed. Forense, Rio, 1966, 
pág. 161)

22. Em razão de todo o exposto resulta por demais 
claro e incontestável que tanto a MARCA como o NOME 
COMERCIAL, por natureza Direitos da Propriedade 
Industrial, consagrados inclusive pela Constituição Fe-
deral, sob a égide, ainda, da generalidade dos “Direitos 
Reais”, não podem ser enquadrados dentre aqueloutros 
“Direitos Pessoais” que se conduzem à personalidade, 
porque estes são essenciais à pessoa humana. Não são, 
noutros aspectos, ou de outra forma “direitos absolutos” 
e sequer “extrapatrimoniais”, porque a sua essência é o ser 
notadamente “patrimoniais” visto que envolvem a parte 
jurídica e material do estabelecimento. Não são “intrans-
missíveis” porque em verdade e muito pelo contrário, o 
seu caráter principal é permitir a “transmissibilidade”, eis 
que podem passar de possuidor ou detentor para outro. 
Por derradeiro, não são “imprescritíveis”, porque o Có-
digo Civil e a Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 
14-05-1996, no que lhes cabe, impõem taxativamente o 
prazo de “prescrição”. 

23. Com grande acerto o Código Civil sancionado 
pela Lei n. 3071 de 01-01-1916, no que concerne à pres-
crição fez a seguinte distinção:-

Art. 177 – As ações pessoais prescrevem, ordinaria-
mente, em vinte anos, as reais em dez entre presentes, 
e, entre ausentes, em quinze, contados da data em que 
poderiam ter sido propostas.

Art. 178 – Prescreve:
§ 10 – Em cinco anos
n. IX – A ação por ofensa ou dano causados ao direito 

de propriedade, contado o prazo da data em que se deu a 
mesma ofensa ou dano.

Art. 178 – Prescreve:-
§ 10 - em cinco anos
n. VII – a ação civil por ofensa a direito de autor; 
contado o prazo da data da contrafação. 
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Obs. Esta disposição foi revogada pela Lei n. 5988 
de 14-12-1973 que assim passou a integrar o Art. 131 – 
“Prescreve em cinco anos a ação civil por ofensa a direi-
tos patrimoniais do autor ou conexos contado o prazo da 
data em que se deu a violação. 

24. Claro está que as “ações pessoais” prescrevem em 
vinte anos, posto que no dizer de Orlando Gomes:- “O 
“direito pessoal” é o direito contra determinada pessoa” 
e, procurando estabelecer distinção com o “direito real”, 
assinala que este se exerce numa coisa, sem intervenção 
de outra pessoa, ou melhor:- “o “direito pessoal” é exer-
cido por intermédio de outra pessoa a quem incumbe 
satisfazer determinada prestação, positiva ou negativa”, 
e, ao depois conclui:- “sob a denominação de “direitos 
da personalidade”, compreendem os direitos considera-
dos essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna 
preconiza e disciplina a fim de resguardar a sua dignida-
de”. (Cf. Introdução ao Direito Civil, Ed. Forense, 1996, 
Rio de Janeiro, pág. 115/249). Barros Monteiro, por sua 
vez leciona que:- “No “direito pessoal” o que de modo 
precípuo se destaca, o traço característico, em suma, vem 
a ser a relação de pessoa a pessoa. Seus elementos são:- o 
sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação que o primei-
ro deve ao segundo”. (Cf. Washington de Barros Montei-
ro, Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, S.Paulo, 1961, pág. 
11) 

25. Nos primórdios surgiram as pessoas físicas cons-
tituindo as suas “firmas individuais”, depois passaram às 
“sociedades de pessoas”, e, muitas ainda permanecem 
intocáveis, eis que identificam os seus “nomes comer-
ciais” e ao mesmo tempo a “marca” dos seus produtos, 
como sendo:- Pierre Cardin, Calvin Klein, Guccio Gucci, 
Christian Dior, etc, de um lado e M. Suzuki & Irmãos, 
Manoel Ambrosio Filho S.A., Casa Almeida & Irmãos, 
A. J. Renner S.A. Indústria do Vestuário, de outro. São, 
portanto, “sociedades de pessoas”, e, para estas, ao que 
tudo indica foi estabelecido, em tese, o prazo da prescri-
ção “vintenária”, porém, na grande realidade, se, eventu-
almente, fossem examinados os exatos termos da lei, nem 
sequer poderiam estes últimos serem aplicados às mes-
mas. Não poderiam mesmo, porque as “ações pessoais” 
diante da doutrina dominante dizem respeito à “pessoa”, 
ou de “pessoa à pessoa”, mas nunca à “pessoa jurídica”, 
isto é, o nome comercial.

26. Mas, aquele dispositivo legal relativo às ações pes-
soais, contido no Art. 177, prossegue assinalando que:- 
“as reais em dez entre presentes e entre ausentes quinze 
anos”, e neste passo, prevalece a doutrina de Barros Mon-
teiro, isto é:- “O “direito REAL” tem três elementos es-
senciais: sujeito ativo da relação jurídica; a coisa, objeto 
do direito, e a inflexão imediata do sujeito ativo sobre a 
pessoa. Os seus objetos são: apropriação de riquezas, visa 
uma coisa material e é oponível “erga omnes”. São “direi-
tos reais” além da PROPRIEDADE, a enfiteuse, as servi-
dões, o usufruto, o uso, a habitação, as rendas expressa-
mente constituídas por imóveis, o penhor, anticrese e a 
hipoteca. A própria posse, em ultima analise, não passa 
de um “direito real”, posto não incluída na enumeração 
do Art. 674. Ela corresponde à manifestação de um “di-
reito REAL” por excelência, a PROPRIEDADE”. (Cf. obr. 
citada).

 Para Silvio Rodrigues direito real é:- “o direito que 
se prende à coisa prevalecendo com exclusão da con-
corrência de quem quer que seja, independendo para o 
seu exercício da colaboração de outrem e conferindo ao 
seu titular a possibilidade de ir buscar a coisa onde quer 
que se encontre, para sobre ela exercer o seu direito”. (Cf. 
Direito Civil, Ed. Max Limonad, S.Paulo, 1964., v. V, p. 
15/19)

27. Isto posto, as “ações reais” que prescrevem em “dez 
anos entre presentes”, e, em “quinze anos entre ausentes”, 
são aquelas ações relativas à:- “enfiteuse, uso, usufruto, 
habitação, servidões, penhor, anticrese, hipoteca, etc.”, e, 
nada mais. As outras “ações reais por excelência” que se 
enquadram no Direito de PROPRIEDADE compreen-
dem os direitos imateriais. Pois bem e a “natureza jurídi-
ca da marca”, foi submetida à teoria do “direito natural”, 
a teoria da “ocupação”, à teoria dos “direitos intelectuais”, 
culminando com a teoria mais consentânea com a reali-
dade, ou melhor, a do “Direito de Propriedade”. Quem, 
no entanto, conseguiu estabelecer a distinção entre os 
direitos “reais e os pessoais”, foi Edmond Picard que no 
ano de 1883:- “demonstrou que tanto os direitos sobre a 
“marca” como os do “inventor” e de “autor”, não pode-
riam incluir-se na clássica divisão de REAIS e PESSOAIS. 
Justificou a sua tese dizendo que todo o direito se com-
põe de três elementos, o ”objeto” sobre o qual se exerce, o 
“sujeito” que o exerce e a “relação” jurídica entre o sujei-
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to e o objeto. Destes três elementos unicamente o objeto 
pode servir de base para a sua classificação dos direitos. 
O sujeito é sempre o mesmo:- a “pessoa”. E a relação tam-
pouco pode servir de base, por ser infinitamente variável. 
Se a admitirmos, teríamos que cada direito diferencia dos 
demais. O único que pode servir de base para uma clas-
sificação é o “objeto do direito”. Pois bem esse objeto é 
constituído pelas “coisas” do mundo material (e quando 
assim seja estaremos na presença de um “direito REAL”; 
ou é constituído por “ações”, positivas ou negativas, de 
outras pessoas (em cujo caso estaremos na presença de 
um “direito PESSOAL”, ou, finalmente são os produtos da 
inteligência do homem ou esses valores emergentes dos 
“sinais distintivos” (marcas) que não são “coisas”, nem 
dependem da ação ou inação das pessoas, mas que, sem 
dúvida, tem um valor patrimonial evidente. Para estes di-
reitos propôs a inclusão de um novo termo na clássica di-
visão bipartida:- o de DIREITOS INTELECTUAIS”. (Cf. 
Edmond Picard, apud J. L. Almeida Nogueira & Fischer 
Jr., Marcas Industriais e Nome Comercial, Ed. Tip. Hen-
nies Irmãos, S.Paulo, 1910, pág. 45) Repita-se, portanto, 
“direito real” é igual a “coisas”, e dentro destas as que são 
protegidas no âmbito dos direitos intelectuais, enquanto 
que o “direito pessoal” é constituído por ações, isto é, a 
relação de pessoa para pessoa. 

Ora, nos primórdios falava-se em “propriedade ima-
terial”, tal como inserido no Código Penal de 1940, que 
amparava os Crimes contra a Propriedade Imaterial, de-
pois foram transportados para o Código da Proprieda-
de Industrial de 1945 e devido a estrita ligação com os 
direitos autorais, paulatinamente, tanto uns como outros 
passaram a ser denominados Direitos da Propriedade 
Intelectual. Este gênero compreende a “propriedade in-
dustrial” que ampara as patentes, marcas, indicações ge-
ográficas e o nome comercial e os “direitos autorais” que 
protege não somente estes como também os programas 
de computadores.

O mais importante a ressaltar é que Picard já os en-
globava com tanta categoria a “marca”, o inventor de uma 
“patente” e o autor de uma “obra científica, literária, artís-
tica ou musical”, dentro dos “direitos intelectuais”. 

As ações “por ofensa ou dano causados ao direito de 
propriedade”, previstas pelo Art. 178, § 10, inc. do Códi-
go Civil anterior prescrevem em “cinco anos”. E, assim 
prescrevem por serem relativas aos “direitos de proprie-
dade”, ou melhor especificando, aos direitos de proprie-
dade industrial como sendo as patentes de invenção, de 
modelos de utilidade, de desenhos industriais, de marcas 
de indústria e comércio, e aos nomes comerciais. E, mais 
ainda o “dies a quo” (em que se deu a ofensa ou dano) 
dessa prescrição se inicia no “dia, mês e ano” em que 
o CRIME começa a ser praticado. Crime esse contra a 
PROPRIEDADE Industrial, previsto pelo Código da Pro-
priedade Industrial sancionado pelo Dec. Lei n. 7903 de 
27-08-1945, em seus artigos de n. 169 até 180 que conti-
nuou vigente em face do Art. 128, da Lei n. 5772 de 21-

12-1971. O mesmo se verificando pela Lei da Proprieda-
de Industrial n. 9279 de 14-05-1996, em seus artigos de 
n. 183 até 195.

28.  E, não padece a menor dúvida quanto a esse en-
tendimento, porque é inadmissível que numa ação comi-
natória, obrigatória, de fazer ou não fazer ou equivalente, 
visando a cessação da prática de um ato incriminado pelo 
uso de um “nome comercial”, atendendo aos termos da 
contestação que levantou a preliminar de “prescrição”, 
seja ao final decidida pela aplicação do Art. n. 177 do an-
tigo Código Civil, sob a égide da “decenal”, isto é, a “de 
dez anos entre presentes”, o que nos autoriza a entender 
que essa prescrição somente pode ocorrer, entre “pessoas 
físicas” que estão presentes a todos os atos e em determi-
nados casos “entre os ausentes, em quinze anos”.

Releve-se que esse prazo de prescrição contido no 
Art. 177, foi assim considerado, tendo em vista nota-
damente o instituto do “usucapião”, no Capítulo da 
Propriedade Imóvel que assim se enunciava:- “Art. 550 
– Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem 
oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á 
o domínio. . .”. e com toda a precisão no subsequente: 
“Art. 551 – Adquire também o domínio do imóvel aque-
le que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre 
ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestada-
mente, com justo título e boa fé”.

Esse prazo de prescrição foi estabelecido para com os 
direitos “pessoais” e também todos os “reais”, exceto, no 
entanto, para aquele que o é por “excelência”, isto é, o DI-
REITO DE PROPRIEDADE. 

Desde tempos imemoriais, ou melhor, regulado pela 
Lei das Doze Tábuas, já existia o “usucapião” de bens mó-
veis e imóveis. De início, só podia ser invocado pelo CI-
DADÃO ROMANO, mas depois estendeu-se o benefício 
em favor dos PEREGRINOS, o que nos autoriza a dizer 
e de forma incontestável que se destinava às PESSOAS, 
não obstante fosse o “usucapião” o primeiro modo de se 
adquirir a “propriedade”. Esta aquisição porém também 
se fazia através de PESSOAS.

Aplicar esse prazo de “prescrição” – ENTRE PRE-
SENTES ou ENTRE AUSENTES para com um Direito da 
PROPRIEDADE Industrial é uma heresia inadmissível.

29.  Repita-se, inadmissível, porque uma “patente”, 
uma “marca” ou um “nome comercial”, considerados 
como DIREITO DE PROPRIEDADE nos mais diversos 
países e no Brasil, desde – 1 8 2 4 – não podem estar 
“presentes” e nem sequer “ausentes”, uma vez que estes 
dizem respeito só e exclusivamente à PESSOA FÍSICA 
como ente do direito. 

Além do mais, porque já foi demonstrado que há um 
grave equívoco no que diz respeito às “ações pessoais” em 
conflito com as “ações reais”, visto que estas últimas, não 
obstante sejam as relativas a:- “enfiteuse, uso, usufruto, 
habitação, etc.”, na grande realidade, em se tratando de 
“patentes”, “marcas” e “nomes comerciais”, são aquelas 
ações reais por “excelência”, ou melhor, as que concer-
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nem exclusivamente ao DIREITO DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL.

30. A despeito de assim o ser, não se pode negar que 
a jurisprudência firmada nesse sentido pelo Supremo 
Tribunal Federal, deverá, soberanamente, prevalecer. 
Com efeito, merecem ser destacadas as seguintes de-
cisões:- a) Emb. Rec. Extr. n. 46597, Plenário. Emen-
ta:- “Ação para desfazer o mesmo nome registrado. 
Prescrição. Aplicação do Art. 178, § 10, inc. IX, do Có-
digo Civil, em lugar do Art. 177 e Art. 442 do Código 
Comercial. Teoria da propriedade do nome comercial 
sustentada por notáveis juristas”. j. 16-10-1950; b) Rec. 
Extr. n. 62.263, 2ª. Turma STF. Ementa:- “Propriedade 
Industrial. Invenção. Ação anulatória, cumulada com 
indenização. Prescrição da ação”. j. 10-03-1969; c) Rec. 
Extr. n. 66420, 1ª. Turma-STF. Ementa:- “A prescri-
ção da sociedade anônima para modificação da deno-
minação de outra. . . é de cinco anos do Dec. Lei n. 
7903/45”. j. 27-03-1973; d) Ag. Rg. n. 80.060, 2ª. Tur-
ma STF. Ementa:- “Prazo prescricional da ação contra 
uso do nome comercial. Quinquenal”. j. 21-08-1981; 
e) Agr. Instr. n. 94.651-9, 2ª. Turma-STF. Ementa:- 
“Nome Comercial. Anulação de Ato de arquivamen-
to. Prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos 
do Art. 178, § 10, inc. IX do Código Civil”. j. 26-10-
1983; f ) Rec. Extr. n. 104.497-7, 2ª. Turma-STF. Emen-
ta:- “Nome Comercial. A ação por violação de nome 
comercial prescreve em cinco anos”. j. 08-03-1990; g) 
REsp. n. 4.055 (906774-0), 4ª. Turma do STJ. Ementa:- 
“Nome Comercial. Em ações por violação de seu uso 
exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto pelo 
Arts. 178, § 10, inc. IX, CC”. J. 19-03-1991.

E, uma quantidade imensa de decisões no mesmo 
sentido foram durante anos proferidas pelos Tribunais 
de Justiça dos mais diversos Estados da Federação.

31. Este sempre foi e permaneceu por muito tempo 
como sendo o entendimento correto, preciso e incontes-
tável, posto que o Supremo Tribunal Federal em julgando 
os Embargos em Recurso Extraordinário n. 46.597 teve 
oportunidade pela sua Sessão Plenária de enfrentar as 
duas prescrições, quais sejam, a preconizada pelo Art. 
177 e a do Art. 178, § 10, inc. IX do Código Civil anterior 
fazendo prevalecer esta última.

32. Ora, não obstante os oito Ministros da 2ª. Sessão 
do Superior Tribunal de Justiça que deram o seu voto a 
favor do Cancelamento da Súmula n. 142 não tenham 
tido a oportunidade de estabelecer claramente o prazo 
a ser observado da prescrição, na verdade, sequer preci-
sava posto que a Ação Rescisória por nós proposta, sob a 
luz do voto do Min. César Peluso (in Emb. Infr. 236.278-
10-01, la. Cam. Civ. Trib. J. E. S. Paulo) visava essencial-
mente manter a jurisprudência firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal e a primeira decisão nesse sentido do 
Superior Tribunal de Justiça, isto é, a quinquental.

33. Por outro lado as referências que originaram aque-
la súmula cancelada diziam respeito às decisões “antagô-
nicas”, ou seja, a da prescrição de cinco, de dez e de vinte 
anos. Nestas condições o que logicamente se almejava era 
o retorno àquela já consagrada de “cinco anos”, não só 
pelo Supremo Tribunal Federal como também por um 
sem número de Tribunais estaduais. 

34. O que causa espécie, agora, é que relegando-se ao 
esquecimento a decisão plenária do Supremo Tribunal 
Federal acima referida e à Ação Rescisória (que abordou, 
pormenorizadamente, a questão dos direitos pessoais, 
dos direitos reais e de propriedade, com a exegese de 
todas as decisões acima transcritas) e culminou com o 
“cancelamento” de uma súmula vintenária em 1999, tudo 
tenha voltado à estaca zero. Com efeito e porque outras 
decisões proferidas, a partir do ano 2002, passaram a 
abordar, novamente, a mesma questão já devidamente 
superada, qual seja, a do “Direito Pessoal”, personalíssi-
mo ou de personalidade e a do “Direito de Propriedade”. 
Dessa forma chegaram à prescrição de “vinte anos”, de 
“dez anos entre presentes” e juntando esta última a de 
“quinze anos entre ausentes”. E, de forma incompreen-
sível abordar ‘aquelas’ mesmas decisões relativas às “re-
ferências” que deram origem à Súmula n. 142, mas, no 
devido tempo foi cancelada. E, tudo isto, extemporane-
amente ! 

35.  É público e notório que quando a lei é omissa cabe 
ao interprete examinar os princípios gerais do direito e a 
analogia. Tal, no entanto, não teria sido preciso ou ne-
cessário para com o Código Civil anterior porque, clara e 
expressamente, distinguiu os três tipos de prescrição, ou 
melhor, a das ações pessoais, a do direito de propriedade 
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e a do direito de autor, sendo estas duas últimas no limite 
de cinco anos.

36. Não havia, como não há até hoje a mínima razão 
para se duvidar da natureza jurídica da marca e do nome 
comercial, posto que há séculos se consubstanciou no 
Direito de PROPRIEDADE e o Art. 178, § 10, inc. IX, 
CC expressamente consignava “Prescreve em cinco anos 
a ação por ofensa ou dano causados ao direito de “PRO-
PRIEDADE”. A “ofensa” se consolidava pelas figuras da 
reprodução ou da imitação de Direitos da PROPRIEDA-
DE Industrial. Sim direitos da propriedade industrial, 
específicos, integrantes do gênero – DIREITO DE PRO-
PRIEDADE. Logo, jamais, em tempo algum, este último, 
poderia ser confundido com o Direito Pessoal, da per-
sonalidade ou personalíssimo, posto que este se refere 
às “pessoas físicas”, que se encontram “entre presentes 
ou entre ausentes”. O Direito de Propriedade, concerne 
às “coisas” materiais e às “pessoas jurídicas” com o cará-
ter patrimonial decorrente do valor criado pelo direito 
à “marca” e ao “nome comercial” ou o seu exercício, no 
dizer de Pontes de Miranda.

37.  Diante do exposto só nos resta repetir as duas 
sugestões que foram dadas a respeito da “prescrição”. A 
primeira, considerando que:- “a ação cominatória, proi-
bitória ou outra visando a “cessação da prática do ato 
incriminado”, subentende e envolve consequentemente 
o pagamento da “indenização, perdas e danos pelos pre-
juízos causados”, posto que alicerçada pela violação de 
direitos da propriedade industrial (Arts. 183 a 195-LPI), 

dos atos contrários ao direito (Arts. 186 e 402-CC), com-
binados com a forma de pagamento das indenizações 
(Arts. 208/10-LPI). Pois bem e como a LPI já consagra 
pelo Art. 225, que:-“Prescreve em cinco anos a ação para 
reparação de dano causado ao direito de propriedade in-
dustrial”, este prazo poderá ser aplicado para a “cessação” 
e a “indenização”. O que faltou, mas está implícito são os 
termos “pela ofensa”, eis que já está:- “e para reparação 
do dano. . .“. (Cf. Revista da ABPI n. 62, nov/dez 2002, 
pág. 43) 

A segunda sugestão é muito mais ampla e implica na 
alteração do Código Civil através do acrescentamento de 
mais um inciso, ou seja:

“Art. 206 – Prescreve:
§ 5 – Em cinco anos
IV – A ação para a cessação da prática de ato ofensi-

vo ao direito da propriedade industrial, intelectual e ao 
nome empresarial, podendo, no mesmo prazo, o preju-
dicado haver perdas e danos pelos prejuízos causados”. 

38. Em apenas um dispositivo legal haverá o estabele-
cimento do prazo de “prescrição” pela ofensa ao direito 
da propriedade industrial, intelectual e ao nome comer-
cial, com ainda a inclusão das perdas e danos.
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Apesar de o Brasil ser signatário da Convenção da 
Diversidade Biológica (“CDB”), que já em 2001 abor-
dou a necessidade de se repartir os benefícios oriundos 
do Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento 
Tradicional Associado, é fato que a legislação nacio-
nal que atualmente dispõe sobre o assunto se resume 
à Medida Provisória número 2.186, de 23/08/2001. E 
além do fato de uma Medida Provisória de 2001 ain-
da ser o único marco regulatório sobre o tema, vale 
mencionar que se trata de uma legislação obscura e 
incompleta.

Não obstante esse panorama legislativo pouco favo-
rável, o fato é que todas as empresas que utilizam ativos 
da biodiversidade brasileira, com intuito de lucro, podem 
fazê-lo somente depois de concedida a devida autoriza-
ção por parte do Conselho de Gestão do Patrimônio Ge-
nético, também conhecido por CGEN.

O CGEN é um órgão deliberativo e normativo, no âm-
bito do Ministério do Meio Ambiente, e é integrado por 
representantes de 19 órgãos e entidades da administração 
pública federal, incluindo, dentre outros, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, 
Fundação Oswaldo Cruz e INPI.

Uma das funções do CGEN é deliberar sobre os 
pedidos de autorização de acesso. Isso acontece em 
sessões realizadas mensalmente, onde participam re-
presentantes dos 19 órgãos que compõem o Conselho. 
Tal autorização de acesso deve ser solicitada no mo-
mento do início da pesquisa, com fins de prospecção 
econômica.

No entanto, talvez devido à problemática que envolve 
a legislação sobre o tema, é possível verificar que algumas 
empresas que estão comercializando produtos com ati-
vos da biodiversidade brasileira, como o Buriti, Cupuaçu, 

Os processos de Autorização de Acesso ao 
Patrimônio Genético e a atuação do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético
Emilia Malgueiro Campo*

dentre outras plantas, não têm processos no CGEN para 
regularização dessa situação. 

E o que envolve referido processo de autorização? A 
solicitação de autorização de acesso perante o CGEN 
tem entre seus elementos mais importantes a formaliza-
ção do Termo de Anuência Prévia – TAP e do Contrato 
de Utilização e Repartição de Benefícios – CURB, com 
o “provedor”, que é o titular da área onde foi realizado 
o acesso.

Mas se pairam dúvidas sobre quem deve se regulari-
zar perante o CGEN, mais dúvidas ainda existem sobre 
como definir uma repartição justa e equitativa dos be-
nefícios auferidos com o acesso, que deve ser objeto do 
CURB. Talvez esse seja um dos temas mais complexos 
sobre a questão. 

Porém, as dúvidas originadas pelo exame da legis-
lação não devem ser óbice para que as empresas que se 
enquadram na obrigatoriedade de regularização o façam. 
A Medida Provisória 2.186/2001 prevê desde sanções ad-
ministrativas, como advertência e apreensão de produ-
tos, até multas que chegam a cinqüenta milhões de reais 
e fechamento do estabelecimento.

Outro aspecto importante que merece considera-
ção é o fato de a Medida Provisória determinar que 
a concessão de direitos de propriedade industrial pe-
los órgãos competentes, leia-se o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, sobre processo ou 
produto obtido a partir de amostra de componente do 
patrimônio genético, fica condicionada à observância 
desta Medida Provisória, devendo o requerente infor-
mar a origem do material genético e do conhecimento 
tradicional associado, quando for o caso, no próprio 
pedido de patente.

Aguarda-se, provavelmente para este ano, a aprovação 
do Projeto de Lei que substituirá a Medida Provisória, e 
que traz alterações substanciais como a substituição da 
repartição de benefícios de forma “justa e equitativa”, 
pelo pagamento da CIDE – Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico, que, ao invés de ser paga direta-
mente ao Provedor, deverá ser revertida para um Fundo 
denominado FURB, o qual, posteriormente, se reverterá 
em benefício da biodiversidade brasileira.
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anos de experiência em Direito Empresarial, com foco em Propriedade 
Intelectual (consultivo e contencioso), contratos, programas de controle 
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conhecimento tradicional associado. © Veirano Advogados – 2011
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1) INTRODUÇÃO

As marcas de luxo sempre foram objeto de desejo e 
ambição por consumidores do mundo inteiro. O fato de 
projetarem em seu comprador sinais de status, poder e 
riqueza transformou o mercado de bens conspícuos em 
um segmento especial de ambição de muitos e acesso a 
poucos privilegiados.

Nesse meio, o símbolo marcário exerce um papel 
preponderante, que ultrapassa a sua função distintiva 
para se tornar um verdadeiro símbolo de utilidade. A 
marca passa a exercer a função de simbolizar o status, 
sinalizar riqueza e informar o nível social de quem a 
ostenta.

O presente trabalho visa analisar como é caracteriza-
do o mercado relevante das marcas de luxo, o importante 
papel da marca nesse segmento e como se dá a constru-
ção do valor e da imagem que esses bens visam transmitir 
no consumo conspícuo e ostentatório. Abordaremos as 
peculiaridades desse mercado, a questão da contrafação 
desses bens e o seu risco para a marca, bem como os de-
safios e os dilemas enfrentados pelas empresas de bens de 
luxo em posicionarem seus modelos de negócio, próprios 
do consumo conspícuo, para a divulgação da marca e a 
venda de seus produtos pela internet.

2) O MERCADO RELEVANTE DAS MARCAS DE LUXO

O mercado de bens de luxo é caracterizado pela es-
cassez de produtos e alto preço. Nesse mercado, a marca 
é mais do que um sinal distintivo aposto nos produtos 
para identificar sua origem e diferenciá-los dos de seus 
concorrentes. Simboliza um sinal de status. 

O símbolo marcário nesse mercado ultrapassa a sua 
função distintiva para converter-se em utilidade. Isso 

Marcas, Status e Concorrência Conspícua
Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias1

se dá pela garantia de excelência e qualidade ínsita a 
esses produtos sofisticados e ao seu alto preço. Esses 
bens ou produtos, conhecidos como bens veblenianos 
em referência ao trabalho de Thorstein Veblen, au-
tor da famosa obra The Theory of the Leisure Class 
(1899), na qual demonstra que os consumidores exi-
bem o seu status através do desperdício, tem o seu alto 
preço como uma característica do próprio bem e como 
uma fonte de utilidade. Para Veblen, se as pessoas que-
rem mostrar, ostentar sua riqueza, elas irão obter mais 
utilidade do bem quanto maior for o seu preço. O ele-
vado preço serve para se demonstrar a capacidade de 
sinalizar riqueza, no sentido de que o comprador tem 
para desperdiçar ao poder pagar um alto preço pelo 
bem.

A noção de utilidade no consumo conspícuo2, se-
gundo Veblen, reside na superação da dicotomia neces-
sidade e desperdício. Justamente por isso um dos atri-
butos da utilidade desses bens é o seu elevado preço. 
De uma forma geral, a utilidade potencial de um bem 
ou serviço é medida pela sua funcionalidade, de acordo 
com as suas características e necessidade. Esse potencial 
não muda muito pelas alterações de preço ou pelo fato 
do bem se tornar mais ou menos escasso. Se o preço de 
determinado bem aumenta muito, as pessoas tendem 
a comprar outros produtos substitutos que se tornam 
mais atraentes. Já no consumo conspícuo e ostentató-
rio, Veblen justamente demonstra que o desperdício em 
se pagar mais é inerente a esses bens. Quem desperdi-
ça sua riqueza para exibir status justamente o faz para 
impressionar os outros pela honra que o bem traz ao 
comprador como evidência de fortuna. Nesse nicho de 
mercado, o alto preço do bem serve como fonte de uti-
lidade.

Mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação no Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial, Pós Graduado em Direito da Pro-
priedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Advogado especialista em Propriedade Intelectual.

1

Segundo Barbosa (2003), a expressão é de Thorstein Veblen, que 
considera “consumo conspícuo” (o consumo que se vê, que se faz 
conhecido), o consumo que é simplesmente uma afirmação de 
status perante outros indivíduos. BARBOSA, Denis Borges, “Mar-
ca e Status – os nichos da concorrência conspícua”, 2003, <http://
denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>. Acesso em 18/02/2011.
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Nesse sentido, Barbosa (2003)3 desenvolve muito 
bem essa questão, ao concluir que “[n]o caso de consu-
mo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal 
de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo so-
cial visado pela aquisição é demonstrar a preponderân-
cia econômica entre um indivíduo e outro, entre os que 
tem-para-desperdiçar e os outros. Ora essa necessidade 
específica – de demonstrar poderio – se destaca do mer-
cado de utilidade prática, para se constituir num espaço 
econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o 
consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e 
pode desperdiçar. A utilidade é o símbolo.”

O mercado relevante desses bens, segundo Lavie 
(2008)4 é segmentado pelo preço voltado para consumi-
dores de alta renda. Para esse autor, o consumo conspí-
cuo para ostentação exige a existência de poucas marcas 
que competem por uma massa de consumidores em um 
segmento independente e distinto do típico ambiente 
competitivo. A segmentação pelo preço desses bens vem 
em encontro ao grau de sofisticação do consumidor e a 
exclusividade desse mercado. Por sinalizar status seus 
produtos não podem ser acessíveis a todo tipo de consu-
midor, porque traria um retorno negativo para a marca 
e a aura de sinalização de riqueza que envolve esse seg-
mento.

Outra característica desse nicho que explica o fenô-
meno de se comprar para exibir status diz respeito aos 
efeitos Veblen e esnobe. Essa análise é típica dos bens 
veblenianos que por suas características possuem apelo 
esnobe. O termo efeito Veblen é descrito como a sinaliza-
ção de riqueza que o consumidor de um bem conspícuo 
faz em virtude do alto preço pago. A atração desse efei-
to está justamente no alto preço cobrado pelo bem que 
o consumo ostentatório exige. É o efeito Veblen que faz 
com que o consumidor adquira um produto caro, como, 
por exemplo, um relógio Rolex, porque quer ser identifi-
cado como parte de um grupo exclusivo ou porque quer 
exibir a sua riqueza. Para esse consumidor é indiferente 

quantos comprem o mesmo relógio que possui; o que im-
porta é o sinal exibido sobre o alto preço pago pelo bem. 
O preço deve necessariamente ser alto para que o sinal 
exibido permaneça claro nesse sentido.

Já o efeito esnobe é mais complexo. Esse efeito é ca-
racterizado pela noção de que o adquirente de determi-
nado bem se diferencia dos demais, em função do caráter 
exclusivo do mesmo. O efeito esnobe, também conheci-
do como fator esnobe, está diretamente relacionado às 
noções de diferença e exclusividade proporcionada ao 
comprador pelo bem e à noção de exclusão de outros na 
obtenção desse bem. Dito de outro modo, o fator esnobe 
não é medido pelo preço da coisa sozinha. Depende das 
noções de diferença e exclusividade que exigem um com-
ponente interpessoal. Por essa razão é que para esse fator 
existir, o bem só pode ser obtido por poucos.

Harrison (2007)5 assinala quanto a este último aspec-
to, que dentro de certos limites os compradores suposta-
mente obtêm mais satisfação quanto maior for o número 
de pessoas excluídas da compra de um bem semelhante. 
O senso do comprador é de que os excluídos possuem 
demandas não satisfeitas. Talvez até se iludam em acredi-
tar que isso seja verdade, quando não o é. O impacto, no 
entanto, será positivo se for sabido que algumas poucas 
pessoas conseguem ter acesso ao bem e as demais não.

Um dos fatores dessa exclusão é o número limitado de 
bens produzidos. E é essa escassez que cria utilidade para 
o bem. Na prática, a escassez desses produtos gera listas 
de espera de mais de um ano. Harrison (2007) cita o caso 
das bolsas Kelly, da marca francesa Hermès, que em 1990 
apareceram nos EUA com preço inicial de US$ 2,850.00 
cada e possuíam uma lista de espera de pedidos de quase 
um ano. Em 2004, essa lista havia sido fechada por três 
anos para que a Hermès pudesse se recuperar do atraso 
no atendimento dos pedidos de espera.

Exemplos como esses traduzem a essência do efeito 
esnobe no qual o produto oferece mais utilidade quando 
suas quantidades são limitadas, a fim de aumentar o ape-
lo esnobe. Essa utilidade é comprovada pela longa lista de 
espera para compra desses produtos ou pelo alto nível de 
demanda não atendida, gerando valor.

Com efeito, a assinalação de status pode gerar um im-
pacto negativo sobre outras pessoas trazendo à tona sen-

BARBOSA, Denis Borges, “Marca e Status – os nichos da con-
corrência conspícua”, 2003, <http://denisbarbosa.addr.com/gene-
ricos.doc>. Acesso em 18/02/2011.

LAVIE, Moshik, “Show me the Money: Status, Cultural Capital, 
and Conspicuous Consumption”, October 1, 2008, <http://ssrn.
com/abstract=1328292>.
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4

5 HARRISON, Jeffrey L., “Trademark Law and Status Signaling: 
Tattoos for the Privileged”, 2007, Florida Law Review.
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timentos como inveja, inadequação ou aborrecimento, 
relacionado à saúde física e mental. Isso se dá com rela-
ção aos efeitos Veblen e esnobe. A diferença é que a utili-
dade do bem, derivada do efeito esnobe, pode aumentar 
na medida em que o impacto negativo sobre os outros 
aumenta justamente pela sua noção de exclusão e de ex-
clusividade para poucos. Esse processo é fruto de toda 
uma estratégia de investimento e marketing para se criar 
uma imagem de bem-estar para aqueles que possuam o 
bem. Em contrapartida, esse efeito faz com que quem 
não possua o bem esnobe se sinta pior do que aqueles 
que o tem.

Dentro desse contexto, o papel da marca é crucial 
como principal ativo intangível. A dinâmica setorial faz 
com que a marca tenha um peso forte nesse segmento. 
A proteção da marca e a criação da sua imagem por seus 
titulares é que possibilita a venda da capacidade de sina-
lização de status e riqueza desses bens. Isso faz com que 
a concorrência nesse nicho seja diferenciada. Como bem 
observa Harrison (2007), esse mercado comporta pou-
cas marcas e poucos players porque a competição se dá 
apenas com fornecedores do mesmo nível. Tanto que a 
adição de novos concorrentes não faz aumentar a quan-
tidade de bens comprados e vendidos. Em vez disso, só 
aumentará o número de empresas que irão dividir uma 
quantidade finita de gastos.

O forte papel que a marca desempenha nesse ramo 
faz com que sua proteção legal seja fundamental para 
que o investimento na sua imagem e propaganda seja 
protegido da concorrência parasitária e desleal de ou-
tros concorrentes. Harrison (2007) sustenta que as cor-
tes americanas têm entendido que apesar do foco da 
proteção marcária ser o consumidor e a coibição de prá-
ticas que induzam à confusão, tem-se aceitado a ideia 
de que as leis marcárias servem também ao propósito 
de facilitar a afirmação/ostentação do status. Essa no-
ção faz com que os produtores de bens conspícuos ven-
dam não apenas as qualidades materiais e estéticas do 
produto, mas principalmente a marca que lhe é aposta, 
cuja imagem transmite status para o seu comprador. O 
papel da marca passa a ser comunicar a informação de 
status sem questionamentos quanto à origem do pro-
duto e evitar confusão por parte de seus consumidores 
potenciais.

Com efeito, a contrafação de produtos dessa natureza 
interfere na comunicação da marca entre os seus produ-

tores e potenciais consumidores. Como a noção de sta-
tus demanda o reconhecimento por outros indivíduos 
ou grupos de indivíduos do mesmo círculo econômico 
e social, a sua assinalação por meio do consumo de os-
tentação passa uma mensagem ao receptor quanto aos 
atributos de quem ostenta. No momento em que haja 
incerteza com relação à origem do produto por parte de 
quem o observa, faz com que haja incerteza com relação 
à mensagem de status que se pretende ostentar.

Isso obviamente fará com que a marca que visa prin-
cipalmente assinalar um sinal de status e exclusividade 
do bem falhe nessa assinalação. Como consequência, a 
marca se tornará menos efetiva como um símbolo de 
status e o comprador de um produto genuíno será pre-
judicado, porque o sinal transmitido pela marca será 
distorcido e a assinalação de qualidade do produto será 
desvalorizada.

Além disso, há ainda o fator do risco de diluição da 
marca causado tanto pela ofuscação que a contrafação 
causa à marca, pela perda da sua associação com o seu 
fornecedor original, quanto pela sua maculação, pela 
possibilidade da marca passar a ser associada a produ-
tos de baixa qualidade. Por isso, a preocupação tanto 
com a proteção jurídica dessas marcas, quanto com a 
criação e manutenção da sua imagem de produtos úni-
cos e exclusivos voltados a um grupo que tem e pode 
desperdiçar como forma de demonstrar seu status e 
sucesso.

Não obstante isso, o caráter de exclusividade desse 
mercado, voltado a certo grupo social e de atendimen-
to personalizado faz com que o mercado relevante des-
ses bens se distancie do mercado de ampla concorrên-
cia. O glamour e o ambiente criado para seduzir um 
consumidor que não se importa com preço, cria uma 
certa resistência que faz com que as grandes marcas de 
luxo relutem em aderir à internet para a venda de seus 
produtos.

3) O CONSUMO CONSPÍCUO E A INTERNET

A internet fez com que novos negócios surgissem e as 
relações comerciais migrassem para o meio virtual. Nes-
se aspecto, a internet tornou-se parte do mercado, o que 
fez com que praticamente todas as empresas tivessem um 
sítio na Web e comercializassem os mais variados produ-
tos e serviços via e-commerce.
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No entanto, essa realidade, normal nos dias de hoje, 
não se aplica a empresas do setor de consumo conspícuo. 
Em interessante matéria no The Economist6, se constata 
que embora algumas grandes marcas de luxo tenham re-
centemente aderido à internet, muitas não o fazem em 
função da hierarquização e simbolismo de seus produtos 
no mercado. O fato da internet não diferenciar o público 
consumidor, constituir um fator de horizontalização das 
relações sociais e dar grande destaque a preços faz com 
que muitas dessas empresas evitem se expor na rede.

Executivos do mercado de artigos de luxo explicam 
que a internet é muito impessoal para seus produtos. 
Esses bens simbolizam um código que transmite men-
sagens sobre a qualidade de seu comprador, sinalizando 
proximidade ou distância social em relação ao outro. 
Permitir qualquer um comprar on-line significaria uma 
perda de prestígio.

Os fatores Veblen e esnobe mencionados acima, que 
justificam os altos preços desses bens e as suas noções de 
exclusão e exclusividade de certo grupo social, têm seu 
peso nessa análise. Nesse mercado, empresas de artigos 
de luxo seduzem seus consumidores com o deslumbra-
mento de suas lojas, seus produtos sofisticados e elegan-
tes, e anúncios de impacto, de modo que eles pensem 
apenas na beleza e qualidade dos produtos. O preço é a 
última coisa que esses consumidores pensam. Daí a per-
cepção de alguns executivos desse mercado de que um 
produto vendido on-line deixa de ser um item de luxo.

Tanto que, de acordo com a pesquisa da Forrester Re-
search, que no início de 2008 analisou 178 firmas de luxo 
no mundo, dessas empresas apenas um terço vendia seus 
produtos na internet. Essa realidade tem aumentado, mas 
estima-se que ainda hoje metade das empresas de luxo 
não venda na internet. A maior parte das firmas de reló-
gio de luxo, como a Hublot, por exemplo, não fazem ven-
da on-line. O principal problema nesse caso é que essas 
empresas de relógio normalmente têm acordos de longa 
data com lojas independentes e a venda on-line constitui-
ria um rompimento desses acordos.

O modelo de negócio tem um papel preponderante na 
estratégia empresarial das marcas de luxo em aderir ou 
não à venda on-line de seus produtos. As que aderiram à 
rede, o fizeram com a construção de modelos de negócio 
bem sucedidos. Podem-se citar como exemplos os casos 
da Richemont7 e da Louis Vuitton. A primeira, gigante 

suíça de artigos de luxo, adquiriu em abril de 2010, parte 
da Net-a-Porter, uma empresa de internet especialista na 
venda on-line a varejo de artigos de moda para iniciar 
seus negócios na rede. Isso possibilitou que a Richemont 
estruturasse seu bem sucedido modelo de negócio com 
base na forte expertise de venda on-line oriunda da Net-
-a-Porter. A segunda, Louis Vuitton, fabricante de artigos 
de luxo em couro e roupas, é uma das poucas empresas 
do segmento de luxo que prosperaram on-line. Ao con-
trário de muitos dos seus pares, ela oferece quase todos 
os seus produtos na web.

Outra marca de luxo, como a Prada, até o ano de 2007 
não tinha website. E somente em 2009 começou a utili-
zar-se da rede para a venda on-line de bolsas, carteiras e 
outros acessórios, deixando de fora suas principais cole-
ções de roupas e calçados. Empresas como a americana 
Tiffany & Co. e a francesa Chanel apenas em 2010 co-
meçaram a anunciar seus produtos na rede. Outra em-
presa francesa, a Hermès, aderiu à internet somente este 
ano (2011), iniciando vendas on-line de diversos itens de 
luxo como joias, relógios, perfumes e acessórios.

Não obstante isso, compras on-line de marcas de luxo 
ainda são uma pequena proporção das vendas totais das 
empresas desse mercado. Apesar da perspectiva de rápi-
do crescimento para esse negócio na rede, muitas marcas 
de luxo ainda permanecem relutantes em adotar a web 
como canal de distribuição por entenderem que a inter-
net prejudica o caráter pessoal da compra nesse segmen-
to e deprecia seus produtos.

Isso faz com que embora a internet se constitua num 
mundo de oportunidades para marcas que se prezam por 
seu prestígio de riqueza e acesso a uma casta de ricos e 
privilegiados, o acesso ao mercado on-line ainda é muito 
pouco explorado nesse segmento. Essa lentidão e resis-
tência em aderir às novas tecnologias têm a ver com a ex-
clusividade desses produtos e a sinalização de status que 
transmitem como forma de diferenciação.

Com isso, grandes marcas de luxo tenderão ainda por 
um bom tempo a ficarem fora da rede. Pelo menos até 
encontrarem novos modelos de negócio que lhes garan-
tam a velha e boa fórmula de continuarem lucrando com 
a criação de valor e a transmissão de status em um nicho 
de mercado que é para poucos.

The Economist, “Selling luxury goods online: The chic learn to 
click”, <www.economist.com>. Acesso em 08/08/2010.
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Luxury World, “April 2010 – Richemont goes online with Net-
-a-Porter”, <www.luxury-¬world.¬org/-article-¬april-¬2010-
¬richemont-¬goes-¬on-¬line-¬49573332.¬html>. Acesso em 
30/04/2010.
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4) CONCLUSÃO

Podemos concluir do presente trabalho que os bens 
veblenianos por se caracterizarem por sua escassez de 
produção e alto preço têm na marca o seu simbolismo 
maior. Mais do que identificar a origem e distinguir 
produtos, a marca no consumo conspícuo se converte 
no próprio símbolo de utilidade do bem, ao exercer a 
função de transmissão de um sinal ostentatório de sta-
tus, riqueza e bem-estar que diferencia socialmente o 
seu possuidor.

Essa sinalização de status e de riqueza é resultado dos 
efeitos Veblen e esnobe, que são responsáveis pelos altos 
preços desses bens de marca, sua escassez no mercado, 
e às noções de exclusividade para poucos e exclusão da 
maioria. Esses efeitos, por sua vez, levam a valorização 
da assinalação de utilidade do bem pela criação de uma 
demanda não atendida.

Assim, o papel da marca no segmento de consumo os-
tentatório é crucial para que esses bens possam transmi-
tir o sinal de sucesso e riqueza que se busca ao comprá-
-los. A sua proteção jurídica e a repressão à contrafação 
tornam-se fundamentais para que a marca continue a 
exercer o seu papel de sinalização de ascendência social.

Por fim, o dilema das empresas de artigos de luxo 
em aderirem à internet está diretamente relacionado 
com os efeitos Veblen e esnobe que regem esse mercado. 
Tornar-se acessível em um ambiente de horizontalização 
social, como é o meio virtual que não distingue classes, 
quebra com todo um modelo de negócio voltado para a 
hierarquização e o simbolismo de seus produtos. As que 
assumem o desafio de aderir à rede o fazem com base 
em modelos de negócio muito bem planejados que levam 

em conta boas estratégias de gestão de marcas e canais de 
distribuição de produtos. No entanto, muitas ainda re-
lutam em se expor na rede, seja por causa de acordos de 
distribuição de seus produtos, seja pelo temor e incerteza 
de desvalorização dos seus ativos pela perda de foco no 
seu mercado relevante gerado pela ampla difusão de seus 
produtos e marcas pela internet.
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INTRODUÇÃO

Já é bastante conhecido, entre os estudiosos do Di-
reito Civil, que quem “por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilí-
cito”. (ver Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, art. 186).

É claro, também, que caberá à Justiça definir os pa-
râmetros para o arbítrio do montante indenizatório que 
variará de acordo com a gravidade da lesão sofrida pela 
vítima.

Contudo, o problema surge quando o prejuízo envol-
ve dano moral, ou seja, não somente no patrimônio da 
vítima, mas em seus aspectos físico-psíquicos, ou que 
maculem sua dignidade e sua honra.

Nesse particular, arbitrar um “quantum” que seja 
necessário para cobrir os prejuízos, torna-se tare-
fa bastante difícil, haja vista que o aspecto moral do 
indivíduo, muitas vezes, não pode ser mensurado em 
cifras e juízes discutem valores arbitrados, às vezes, 
questionando-os.

Cabe, ab principio, uma pequena incursão sobre o 
dano moral. Podemos dizer que o dano moral estaria 
próximo de uma violação da própria personalidade do 
autor, como, por exemplo, o plágio em obras bibliográfi-
cas - teses e dissertações -, que tem sido objeto de grande 
número dos processos judiciais que tem levado juízes a 
arbitrar montantes indenizatórios de maior ou menor 
monta. 

Cavallieri, em seu trabalho sobre o tema, nos diz tex-
tualmente:

Os direitos da personalidade, entretanto, englobam 
outros aspectos da pessoahumana que não estão dire-
tamente vinculados à sua dignidade. Nessacategoria in-
cluem-se os chamados novos direitos da personalidade: a 

Quantificação da Indenização
decorrente de Dano Moral

Barros Goulart*

imagem,o bom nome, a reputação, sentimentos, relações 
afetivas, aspirações, hábitos,gostos, convicções políticas, 
religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma,os direi-
tos da personalidade podem ser realizados em diferentes 
dimensões e também podem ser violados em diferentes 
níveis. Resulta daí que o dano moral,em sentido amplo, 
envolve esses diversos graus de violação dos direitos da-
personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, consi-
derada esta em suasdimensões individual e social, ainda 
que sua dignidade não seja arranhada.” (CAVALLIERI, 
2008, p.81-82). 

Hodiernamente, há um consenso entre a doutrina e 
a jurisprudênciadominantes, sobre os critérios e prin-
cípios que norteiem os procedimentos para buscar a 
quantificação do montante indenizatório oriundo do 
dano moral. Seriam eles: a condição socioeconômica da 
vítima; a condição socioeconômica do ofensor e a ex-
tensão do dano.Por tais critérios, a Justiça tem decidido 
sobre o montante a ser pago à vítima que tenha sofrido 
dano moral.

ANÁLISE DOS CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO

Se o ofensor possui uma condição socioeconômica 
de pobreza, com statussocial desprivilegiado, prevalece-
rá, sem dúvida, uma indenização que não venha a ferir 
o instituto da dignidade humana ou da razoabilidade e 
proporcionalidade.

Analista Legislativo de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados. Pós-graduado em Direitos Autorais Universidade Fede-
ral de Goiás – UFG. Especialista em Direito de Mídia – FGV, RJ. 
Autor do Livro “Direito Autoral descomplicado: Soluções práticas 
para o dia-a-dia”, Editora Thesaurus, 2009. Parecerista e professor 
de Direitos Autorais do CEFOR/CD.
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Se, ao contrário, o ofensor é abastado com status so-
cial privilegiado não haverá qualquer impedimento para 
que a quantificação do montante indenizatório por lesão 
moral seja vultoso.

Outro critério seguido pelos nossos tribunais diz 
respeito a que o arbítrio do juiz sobre o montante a ser 
pago à vítima pelo dano moral sofrido, corresponda 
efetivamente a uma condenação que venha a inibir a 
prática de outros ilícitos, pois um valor indenizatório 
muito baixo pode não causar qualquer tipo de impacto 
ao ofensor, propiciando a ocorrência de outros delitos 
e ilícitos.

Como exemplo, cite-se o acidente automobilísti-
co ocorrido em São Paulo, Capital, em que a vítima 
veio a falecer. O ofensor, empresário de nome na ci-
dade, abastado, foi preso em flagrante, com leves es-
coriações, tendo-lhe sido impingida uma multa de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para responder em li-
berdade. A perícia constatou a velocidade de 150 km, 
aproximadamente, numa via que só admitia 40 km. 
Além disso, o ofensor estava alcoolizado. O deslinde 
da questão, na esfera cível, ainda não está definido, 
mas responderá, na penal, por homicídio doloso, com 
intenção de matar.

No exemplo acima, caso a família busque indenização 
cível, o entendimento deverá direcionar-se no sentido de 
que a quantiapossa ser de tal monta, que venha a deses-
timular o causador da lesão ofensiva de direitos persona-
líssimos que resultem do dano moral na prática reiterada 

de tal ato ilícito, cujo caráter deva ser entendido, igual-
mente, como punitivo.

Fique claro que somente os ataques aos direitos perso-
nalíssimos ensejam indenização por danos morais, pois 
são princípios que resultam da dignidade humana, pre-
vistos em nossa Constituição Federal.

CONCLUSÃO

A falta de indicação por parte dolegislador ensejou 
que essa fixação de valores seja feita pelo próprio juiz da 
lide por critérios de cunho pessoal, circunstância essa 
que se torna subjetiva e, portanto, geradora de questões 
polêmicas.

Contudo, como o instituto passou a ser visto pela 
doutrina e pelos estudiosos do Direito Civil como pas-
sível de falhas e cometimento de injustiças, tanto para o 
ofensor como para a vítima, é que se passou a lançar mão 
de critérios, mais ou menos consentâneos, que pudessem 
auxiliar os julgadores a estabelecer quantias mais justas e 
mais legítimas.

Nosso artigo, veio no sentido de oferecer luzes a essa 
realidade para se tentar, cada vez mais, trazer à colação 
outros posicionamentos, a exemplo de outros países.

O que se pretende com a utilização de tais critérios, é 
evitar-se a banalização do dano moral, ou como os crí-
ticos preferem denominar a Indústria do dano moral, 
evitando, assim, que o interesse econômico-privado se 
sobreponha ao interesse público.
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As mídias sociais não possuem fronteiras e permitem 
aos consumidores uma interação com as marcas nunca 
antes testemunhada pelo universo da comunicação. Con-
sumidores (hoje chamados usuários), não estão apenas 
comprando online, mas comparando, avaliando e, por-
que não, parodiando marcas, produtos e empresas. Antes 
alvo de empreitadas de marketing, os consumidores tor-
naram-se verdadeiros protagonistas das campanhas que 
alavancam as vendas, muitas vezes, participando ativa-
mente da criação e divulgação das campanhas – queriam 
ou não os titulares de marcas, pois esta interação ocorre 
independentemente de sua interferência. 

Neste cenário, titulares de marcas passaram a sofrer 
influência direta de seu público consumidor e qualquer 
erro estratégico pode ter conseqüências danosas e sem 
precedentes para o negócio. Nesse contexto, se faz crucial 
um atento monitoramento das marcas nas mídias sociais 
e, mais do que isso, um atento desenvolvimento de um 
modus operandi diferente para que a empresa encontre 
o caminho do diálogo com seu consumidor. Sim, consu-
midores e marcas nunca antes estiveram tão próximos. E 
terão que se entender. 

Tomemos como exemplo o caso Greenpeace vs. Nes-
tlé. Em agressiva campanha ambientalista contra o pro-
duto KitKat, o primeiro fez divulgar vídeo bastante indi-
gesto expondo a marca e embalagem do chocolate a um 
dano sem precedentes2. E, apesar de o vídeo violar clara-
mente qualquer legislação marcária do mundo, a gigante 
de alimentos sentiu profundos efeitos adversos da sua le-
gítima defesa - quanto mais evocava seus direitos e usava 
os meios legais tradicionais para censurar o vídeo, maior 
divulgação este recebia de consumidores furiosos e mais 
dano à sua marca era gerado. A empresa aprendeu a lição 
– nada se pode contra um a fúria da opinião pública em 
nossos tempos. Nem a própria Lei. 

Se no mundo real um bom advogado é aquele conhe-
ce a lei e sabe usá-la, no virtual ele deve também saber 
quando não usá-la. Ou seu cliente pode pagar por isso. 

E igualmente se enganam os que acham que o direi-
to ainda não alcança essa evolução. O ditado ‘internet é 
terra de ninguém’ está tão ultrapassado quanto aqueles 
que ainda não concebem as mídias sociais como o mais 
poderoso veículo de comunicação moderno3. 

Fato é que as normas que regem a publicidade, con-
corrência desleal, direitos autorais e marcas sempre 
existiram e são aplicáveis tanto no plano real quanto no 
virtual. O que ocorre é que as mesmas vêm recebendo 
outros contornos em virtude da nova relação entre mar-
cas, competidores e consumidores, com consequências 
diversas daquelas com as quais nos acostumamos. 

Tomemos o desconforto internacional causado pelo 

Mídias sociais e direito
‘Se no mundo real um bom advogado é aquele que conhece a lei e sabe usá-la,

no virtual ele deve saber quando não usá-la. ’ 

Wikileaks, a maior fonte de revelação de informações 
confidenciais do mundo. A primeira suposição foi que 
seu criador seria acusado de quebra de sigilo ou falsida-
de ideológica. Mas sob que fundamento? As informações 
nada tinham de falsas e, à toda prova, não foram obtidas 
de forma ilegal. Então, a única saída encontrada foi acu-
sar seu mentor de crime sexual, o que tampouco se pro-
vou eficaz. O site wikileaks.org segue no ar, divulgando 
novas informações sobre Guantánamo. E Julien Assange 
ainda faturou o “Man of the Year 2010” pelo Le Monde e 
pela TIME Magazine (reader’s choice). 

Ora, o direito da propriedade intelectual está apto a 
aplicar suas normas de modo a tornar a internet um am-
biente tão civilizado quando o mundo em que vivemos, 
mas resta saber se, quando se trata de mídias sociais, a 
liberdade de expressão não acaba por se sobrepor aos 
nossos conhecidos princípios legais. 

Inegável, contudo, que no mundo virtual as conheci-
das estratégias de marketing podem se provar tão inde-
sejáveis ou temerárias aos titulares de marcas quanto a 
própria aplicação da Lei. E primeira lição a ser aprendida 
pelos advogados ao tentar exercer o direito nas redes so-
ciais é a de que, via de regra, o enforcement de direitos 
marcários e os remédios disponíveis para que se faça ces-
sar a infração podem causar mais danos à saúde de uma 
marca do que a própria violação que tentam combater. 
Para aqueles que ainda não se convenceram, vamos às 
próximas linhas. 

Se hoje preparamos nossos filhos para sua experiência 
em um mundo virtual, temos urgência em tornar a inter-
net tão civilizada quanto o mundo real. E não há utopia 
alguma nisso – pelo contrário – o desenvolvimento do 
e-commerce e a crescente segurança das transações eco-
nômicas feitas online já são prova de que a internet está 
se organizando de modo tão civilizado e seguro, ou mais, 
do que o mundo real. 

Sócia de Veirano Advogados. Atuante na área da Propriedade In-
telectual. Membro da Diretoria Cultural da ASPI. Formada em 
direito pela PUC/RIO. Mestre em Direito pela Universidade Cân-
dido Mendes/RJ. Pós Graduada em Direito Ambiental pela FMU/
SP. Pós Graduada em Direito da Tecnologia pela Fundação Getú-
lio Vargas/RJ.

http://abluesado.wordpress.com/tag/greenpeace/

De acordo com a Comscore, empresa especializada na medição 
de audiência pela web, mais de 28 milhões de brasileiros visitam 
redes sociais digitais, com uma média de 42 vezes por mês, con-
tra uma média mundial de 24 vezes. O Centro de Altos Estudos 
da ESPM, em parceria com o Ibope Inteligência, desenvolveu 
uma pesquisa no final de 2009, identificando a força das redes 
sociais em diversas áreas do mercado de consumo no país, que 
mostrou que a internet foi o fator principal na decisão de compra 
para 46% dos entrevistados, contra 21% atribuídos aos anúncios 
da televisão. 
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Nossos Tribunais vêm se adaptando aos novos tem-
pos4 e já reconhecem que não se pode exigir dos gestores 
de conteúdo como o facebook, Mercado Livre ou o twit-
ter, total controle de seus sites. Mas exigem que tais ca-
nais tomem providencias sempre que notificados da exis-
tência de violação de direitos ali ocorridos. E na mesma 
medida em que se divulgam transações bilionárias5 para 
controle desses canais, o Brasil assume posições de des-
taque no ranking. Segundo a ComScore, o país é líder no 
uso de mídia social no mundo e é nas redes sociais que 
os internautas navegam pela maior parte do tempo. No 
início de 2011, uma pesquisa da E.Life, empresa de mo-
nitoração e análise de mídias sociais, revelou que 42,5% 
dos usuários brasileiros de redes sociais passam quase 
seis horas por dia na internet. 

Enquanto não sentimos os resultados da aplicação da 
lei na pluralidade de situações criadas pela internet, os 
principais mecanismos de mídias sociais vêm criando 
autoregulamentos através de termos de uso ou termos de 
serviço (terms of use ou terms of service) próprios. Tais 
autoregulamentos, não se enganem, são mais do que re-
gras próprias criadas pelos sites para definir seus modus 
operandi. São, de fato, esforços sérios de seus criadores 
para adaptar a matéria ali existente à legislação em vigor, 
com fim único de reduzir a ilegalidade de seu conteúdo e 
evitar o aumento de seu passivo judicial vindouro. 

Ao passo que o Twitter permite a criação de perfis fal-
sos, desde que fique claro tratar-se de uma paródia, o Fa-
cebook solicita ao usuário que confirme estar legitimado 
a representar a marca, organização ou pessoa cujo perfil 
será criado, sob pena de cancelamento da conta. E ainda 
alerta para o fato de que “fake pages” ou “fan pages” não-
-oficiais violam suas regras. 

O desafio enfrentado, nesses casos, é adaptar esses ter-
mos de uso, normalmente divulgados em escala global, à 
realidade jurídica local, já que as leis se diferem, substancial-
mente, de país para país. As referências a publicity and pri-
vacy rights, tão constantes nos termos americanos, possuem 
tratamento bem diferente no Brasil e outras jurisdições 
igualmente estatutárias. Daí o esforço da constante atualiza-
ção dos termos de uso pelas empresas. A efetividade desses 
termos pode ser vulnerada até mesmo pela língua usada. 
Hoje a maioria dos termos de uso ainda está em inglês, o que 
desobriga qualquer cidadão brasileiro a deles tomar ciência. 

Uma curiosa advinda da autoregulamentação virtual é 
a proibição da Apple de uso seus produtos como prêmio 
ou uso de suas marcas em concursos promovidos por ou-
tras empresas. A proibição é compreensível e a preocupa-
ção da gigante é legítima - ela não precisa tolerar o uso e 
diluição de suas marcas para promover campanhas de ou-
tras empresas, campanhas estas que fogem a seu controle 
de qualidade e às quais não quer associar seus produtos. 
Por outro lado, a proibição pode ser questionada à luz das 
normas da exaustão de direitos e do direito do consumidor 
- após a venda de um produto no mercado, pouco pode o 
fabricante intervir em sua subseqüente venda ou doação e 
a empresa que está oferecendo o prêmio tem a obrigação 
legal, à luz do direito de informação do consumidor, de 
informar qual o produto objeto do prêmio. 

Como solucionar o caso? Sugeriria dispensarmos 
por ora a análise jurídica6 e aguardarmos como silentes 

observadores. Afinal, a Apple também tende a sofrer os 
efeitos da onda de descontrole virtual que ajudou a cons-
truir – a Internet está repleta de iniciativas e campanhas 
desse tipo e as promoções envolvendo seus produtos vêm 
se multiplicando a passos largos. 

Para se adaptar ao recente Digital Millennium Co-
pyright Act (ou DMCA), os termos de uso do Facebook e 
do YouTube especificamente proíbem o uso destes canais 
por crianças menores de 13 anos. Ambos também proí-
bem de forma genérica o upload de conteúdo que infrin-
ja direitos autorais, privacidade ou direitos da persona-
lidade de terceiros. E também instruem seus usuários a 
postarem denúncias contra o uso abusivo. 

Criar uma presença nas mídias sociais ou mesmo ini-
ciar uma comunicação digital com o público é rápido e fácil. 
Mas controlar o conteúdo da conversa é tarefa ingrata. Ao 
mesmo tempo em que 4.500.000 pessoas curtiram o perfil 
da Pepsi no facebook, uma simples busca por “I HATE PEP-
SI”, “ODEIO PEPSI” ou mesmo “PEPSI SUCKS” trazem 
inúmeros outros perfis que detonam a imagem da marca de 
forma gratuita e despropositada. E não há muito que se su-
gerir na esfera legal que reduza esse desconforto. 

Fato é que são inúmeros os meios de se coibir tais violações, 
com todo o apoio do judiciário. A probabilidade de êxito em 
ação judicial é grande. Mas seria uma batalha sem fim - o volu-
me de demandas tende a inviabilizar a aplicação eficaz da Lei. 

É crescente o uso de bloggers para criar product re-
views, ou mesmo blogs patrocinados diretamente por 
empresas, visando a ampliar o dialogo entre marca e pú-
blico. Bloggers campeões de seguidores7 recebem patro-
cínio para falar (bem) de determinada marca, produto, 
ou serviço. Ou simplesmente para endossá-los na con-
dição de críticos. Mas nada impede que o inverso ocorra 
– o mesmo profissional pode ser silenciosamente pago 
para macular uma marca, caracterizando de concorrên-
cia desleal pelo emprego de meio fraudulento para des-
viar clientela alheia, com graves consequências legais. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ingressou no Twitter, e em 
pouco mais de um ano conta com mais de 56 mil seguidores, sen-
do o terceiro órgão público brasileiro com maior número de se-
guidores. O STJ também aderiu ao Facebook (perfil Tribunal da 
Cidadania) e pode também ser encontrado no Foursquare, rede 
social de geolocalização (https://foursquare.com/stjnoticias). 

O mais recente leilão de ações do twitter sugere que investidores 
avaliam a companhia em 7,7 bilhões de dólares (Revista Exame, 
março de 2011).

Ressalva da autora: a despeito da plataforma usada, as mesmas re-
gras aplicáveis para a realização do concurso ou promoção fora do 
ambiente virtual se aplicam à internet. Como sabemos, qualquer 
campanha envolvendo compra de produtos deve ser devidamente 
registrada na Caixa Econômica Federal e deverá respeitar as nor-
mas de publicidade (ex., normas especiais aplicáveis a bebidas al-
coólicas, tabaco, e outras). Importante também que qualquer em-
preitada em que se pretenda adesão pública deve considerar a falta 
de fronteiras dessas ferramentas e devidamente delimitar o limite 
geográfico do usuário apto a participar. É imprescindível limitar 
sua participação ao território onde a empresa exerce negócios e 
tem condições de cumprir com as regras do concurso, entregar 
prêmios e, principalmente, respeitar as leis locais de promoção. 
Importante também delimitar a faixa etária dos participantes, para 
evitar as rigorosas normas aplicáveis à publicidade infantil.

Vide no twitter: @claroronaldo
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Essa tênue interface entre conteúdo e comunicação 
de marcas vem se estreitando a galope e, até mesmo, se 
confundindo. É quase impossível ao usuário diferir um 
endosso encomendado por uma empresa de uma mídia 
espontânea legítima. Fossem aplicados os princípios mí-
nimos de proteção ao consumidor, exigir-se-ia que o blo-
gueiro referenciador do produto deixasse claro que esta-
va sendo pago para tal. Hoje não há qualquer ressalva que 
obrigue o anunciante a indicar a diferenciação quanto ao 
modo de se incentivar o consumo. Mas essa relação não 
tarda receber tratamento jurídico e sentiremos os efeitos 
da lei tão logo as primeiras decisões pendentes junto aos 
tribunais venham tomando corpo. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a falha de se indi-
car que referido comentário é fruto de um ato comercial, 
i.e., indicar claramente que tal endosso foi encomendado, 
sujeita o endossador e também a empresa que encomen-
dou o endosso às regras da Federal Trade Commission, 
que em 2009 emitiu “Guidelines Concerning the use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising”, regu-
lando o uso de endossos, recomendações e similares nas 
mídias sociais. 

De acordo com tais regras, anunciantes são responsá-
veis por não indicar suas conexões com os endossantes, 
que passam a ser responsáveis pelas suas afirmações que 
fazem ao longo do endosso, sendo responsáveis por seus 
comentários em detrimento da reputação de determina-
do concorrente8. 

Ainda pela citada diretiva, a empresa que cede pro-
dutos para determinado blogueiro para fins de product 
review não deve instruí-lo quanto ao conteúdo, revisar 
ou pedir alterações no mesmo, antes ou depois que o co-
mentário feito seja postado, sob pena de iludir o consu-
midor quanto à veracidade de seu conteúdo. A empresa 
poderá fornecer informações atualizadas para o bloguei-
ro e, caso o endosso não lhe seja favorável, tem a opção 
de não mais contratá-lo para serviços futuros. Da mesma 
forma, a empresa deve monitorar o trabalho de seus blo-
gueiros por encomenda para verificar se as declarações 
feitas acerca do produto são verídicas e não excessiva-
mente exacerbadas, ou pode ser responsabilizada por 
conteúdo fraudulento. 

Fácil notar que essas regras são mais rígidas do que 
aquelas aplicáveis a outros veículos de comunicação – 
jamais se exigiu tanta veracidade de atores nas propa-
gandas televisivas. A tendência é mesmo uma crescente 
rigidez de controle de conteúdo e, enquanto não há regu-
lamentação equivalente no Brasil, seguem em vigor todas 
as normas que regem a publicidade, a leal concorrência 
e o direito marcário, que são sempre bem vindas em um 
mundo civilizado: a começar pela regra do bom senso. 

Mas que as empresas não se esqueçam que os novos 
tempos demandam um diálogo mais aberto entre inter-
locutores e que o exercício de direitos, por mais eficaz 
que seja, em desabilitar blogs e remover inserções pode 
levar a um verdadeiro fiasco em termos de relações pú-
blicas. Uma alternativa seria manter representantes da 
empresa bem informados para dialogar com o público e 
responder aos posts e tweets de forma direta. Ou mesmo 
contatar os responsáveis para tentar contornar a negati-

vidade sem inaugurar um verdadeiro foro de discussão 
pública. Mas todas essas soluções ainda sequer passaram 
da fase de testes. 

Se no mundo virtual encontramos as dificuldades de 
imposição das normas vigentes já citadas, vale lembrar 
que os contratos tampouco conseguem cobrir todas as 
prerrogativas habituais do direito em matéria de internet. 
Um bom exemplo disso é o crowdsourcing, no qual as 
marcas disponibilizam ferramentas para que os usuários 
não apenas avaliem produtos, mas sim, passem a criá-los 
diretamente. 

Tradicionalmente feito por um empregado, um tra-
balho “crowdsourced” é terceirizado a uma verdadeira 
multidão de usuários, que igualmente contribuem para 
a composição do produto final. Essa característica invia-
biliza a localização do infrator, já que não deixa qualquer 
traço de autoria da obra, que é tão pulverizada quanto a 
responsabilidade pelo resultado. E acrescente-se o fato de 
estarmos tratando da aplicação da Lei em um universo 
no qual não se pode controlar sequer o número de exi-
bições, re-veiculações ou mesmo seu local de aparição. 

Isso nos leva a concluir que, em futuro próximo – ou 
ao menos até que tenhamos alcançado verdadeira evo-
lução regulatória na internet – algumas normas podem 
se tornar inaplicáveis, inexercíveis ou mesmo inexigíveis. 

Impensável tentar responsabilizar uma empresa so-
lidariamente pelo conteúdo de um comercial que não 
foi por ela produzido e cuja autoria é desconhecida. Em 
que pese o relevante interesse público e a função social 
da empresa, ou mesmo qualquer norma difusa aplicável, 
esta jamais poderia ser responsabilizada, por exemplo, 
pelo pagamento de retribuição de direitos autorais por 
possíveis atores desautorizadamente retratados em um 
vídeo que não encomendou e para o qual não contribuiu, 
ainda que dele tenha benefício direto. 

É razoável afirmar que o anunciante não pode ser 
responsabilizado por toda e qualquer mídia espontânea 
gerada na internet, tampouco, pode responder pelos 
blogs postados, ainda que inverídicos, que fogem a seu 
controle ou monitoramento. Tampouco, pode ser res-
ponsabilizado por conteúdo infrator não solicitado ou 
encomendado. Mas não foge ao razoável supor que ele 
responda direta ou solidariamente por danos sempre que 
for possível comprovar que a empresa concorreu, cola-
borou ou contribuiu, de forma direta ou indireta, para a 
caracterização do ilícito. 

Daí a necessidade de interação entre as áreas jurídi-
ca e de marketing das empresas, que apenas em esfor-
ço conjunto podem minimizar os efeitos danosos e tirar 
máximo proveito das mídias sociais como grandiosa ins-
trumenta de comunicação - ainda que as mesmas se reve-
lem tão efêmeras quanto às normas, autoregulamentos e 
desdobramentos que aqui relatamos. Todos esses podem 
já ter sofrido alteração enquanto o leitor permeou este 
artigo que, em um piscar de olhos, estará tão obsoleto 
quanto alguns dos entendimentos que aqui esposamos. 

Vale lembrar que, enquanto nos EUA a propaganda comparativa é 
admitida, nossa legislação só permite o uso da marca do concor-
rente em uma propaganda para fins de comparação técnica funda-
mentada e comprovada por testes.

8



33A

Muito se propala quanto a necessidade de adequação 
da Lei de Direitos Autorais a nova realidade social, em 
especial quanto ao surgimento da internet e o mundo 
digital. E, na esteira da discussão, alardeia-se a necessi-
dade de flexibilização dos direitos patrimoniais do autor, 
diante das novas tecnologias. Fundamenta-se (a flexibili-
zação) na facilidade de acesso as obras autorais pela rede 
mundial de computadores (e reprodução pelo mundo di-
gital) e na dificuldade do titular em realizar efetiva prote-
ção pelo uso ilícito, chegando alguns a denominar seme-
lhante fato de “democratização” ou de “algo socialmente 
difundido”, almejando dar ares de moralidade e licitude 
a uma atitude nefasta e reprovável. Um real exemplo de 
inversão de valores, onde a dificuldade na proteção pelo 
titular, diante da facilidade do usuário em violar o direito 
protegido, serve de fundamento para a redução da prote-
ção legal, quando deveria ser exatamente (e logicamente) 
o contrário. Diante das novas tecnologias que colocam 
em risco o direito da propriedade intelectual, em especial 

Da necessidade de fortalecimento dos direitos 
autorais frente a era digital

os direitos autorais, o pensamento deve ser exatamente 
o oposto, analisando a situação e verificando meios para 
ampliar a proteção do autor. Ou seria sensato imaginar 
reduzir a proteção marcária diante da pirataria que tanto 
assola o mercado? Ou então a redução na proteção dos 
direitos da personalidade diante da facilidade de utiliza-
ção da imagem pela rede mundial de computadores? Por 
óbvio que não! A questão é por demais simples, consi-
derando que apenas alterou-se o “pano de fundo”. O que 
antes era reproduzido indevidamente mediante suportes 
físicos, hoje o é mediante suportes digitais, virtuais, con-
cluindo-se que a conduta (ato ilícito) e os danos são os 
mesmos. Se a tecnologia, que se incrementa a cada dia, 
servir de argumento para reduzir a proteção dos direitos 
autorais, estar-se-á adentrando em uma seara de abolição 
de outros direitos, resultando em um final imprevisível, 
mas certamente catastrófico.

Encontra previsão no artigo 158 da Lei de nº 
9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Indus-
trial, a figura da oposição que nada mais é do que um 
ato de terceiro interessado visando a impugnação e re-
jeição do pedido de registro de uma marca. Semelhante 
instituto, no procedimento administrativo de depósito de 
registro de marcas, é de grande valia na defesa e garantias 
de direitos de um detentor de uma marca concedida pelo 
INPI. Ocorre, contudo, que este direito de oposição deve 
ser exercitado dentro dos ditames da boa-fé objetiva e nos 
limites do seu direito, sem abusividade, podendo carac-

Oposição da lpi e o abuso de direito do CC

terizar a figura do abuso de direito previsto no artigo 187 
do Código Civil que assim preconiza: ‘Também comete 
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econô-
mico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.’ Des-
ta forma, o Código Civil determina que haverá o dever de 
indenizar (caracterizado o ato ilícito), quando o titular de 
um direito exceder em seu uso, causando danos ao lesa-
do que poderá pleitear judicialmente a devida reparação. 
Na oposição verifica-se, não raras vezes, a manifestação 
de pessoas que se julgam detentoras de prefixos e sufixos 
necessários para a língua portuguesa, almejando a im-
possível propriedade (impossibilidade jurídica) e o en-
gessamento do vocabulário. Por certo que estas pessoas 
possuem ciência de quando é indevida a oposição, assim 
como dos prejuízos que uma oposição gera na estraté-
gia de uma sociedade empresária. Considerando que não 
há na legislação vigente uma forma de coagir o opoente, 
penalizando-o, no caso de uma oposição temerária e in-
fundada, entende este subscritor que, se a oposição foi 
interposta de forma abusiva, poderá responder o opoente 
por abuso de direito, findando na reparação de danos de-
correntes da medida temerária.

Luciano Oliveira Delgado*

Luciano Oliveira Delgado*

* Advogado especializado em Direito da Propriedade Imaterial.

* Advogado especializado em Direito da Propriedade Imaterial.
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Muito se discute na análise da sistemática autoral bra-
sileira a questão quanto as limitações aos direitos de au-
tor e a necessidade de flexibilização destes direitos, sob 
o argumento de um maior acesso ao patrimônio auto-
ral pela sociedade. Alega-se que a criação da obra deriva 
da absorção de obras já preexistentes e que as limitações 
ocasionam um engessamento no acesso pela sociedade 
e no processo criativo, clamando pela aplicação de ins-
titutos que em nada se coadunam com a raiz do nosso 
direito autoral, o “Droit de D´Autuer”, tais como o “fair 
use” e o “copyleft”, oriundos do sistema Norte Americano 
do “Copyright”. Conclamam, ainda, na aplicação do arti-
go 215 da Constituição Federal, visto ser dever do Estado 
garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, 
apoiando, incentivando, valorizando e difundindo as 
manifestações culturais. Ocorre que o referido artigo da 
Carta Magna, ao contrário do que se pensa, e com o devi-
do respeito a entendimentos diversos, não se presta para 
justificar a flexibilização dos direitos autorais, entenden-
do-se o termo “flexibilização” como a utilização da obra 
autoral alheia sem nenhuma contraprestação por parte 
de quem a utiliza. Em primeiro lugar não há que se falar 
em conflito de normas constitucionais, uma vez que o in-
ciso XXVII do art. 5º da Constituição Federal traz como 
garantia fundamental o direito exclusivo do autor na uti-

Direito autoral. Um direito fundamental
lização da sua obra, corroborado com a regra geral da 
prévia e expressa autorização da legislação federal, dei-
xando clara a intenção do Estado na proteção do autor. E 
o art. 251 da mesma Constituição, por sua vez, traz um 
dever do Estado, qual seja, o de garantir o pleno exercício 
e acesso aos direitos culturais, apoiando e incentivando 
a valorização e difusão de manifestações culturais e para 
isso, é essencial o respeito ao pilar fundamental garan-
tido no inciso XVIII do art. 5º, já supra citado. E não se 
entende o cumprimento de um dever estatal subtraindo 
direitos e meios de subsistência dos titulares de direitos 
autorais, pois isso redundará em mais uma alegação de 
cumprimento de dever constitucional mediante a viola-
ção de uma garantia fundamental. Indaga-se: é dever do 
Estado garantir saúde. Decorre disso a ausência de pa-
gamento aos médicos e profissionais da saúde? Na edu-
cação, os professores deixam de ser remunerados sob a 
alegação de um dever constitucional do Estado? Por fim, 
convém ressaltar o art. 1º da Carta Magna que traz como 
um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa huma-
na, não entendendo este subscritor onde se encontra este 
pilar democrático na flexibilização que tanto se propõe.

* Advogado especializado em Direito da Propriedade Imaterial.

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 2009

“AMAZÔNIA: DIVERSIDADE E INTEGRAÇÃO NA PROPRIEDADE INTELECTUAL” 21, 22 e 23 de junho de 2009

Valor especial do conjunto (9 DVDs)
R$ 400,00

VÍDEO: SOLENIDADE DE ABERTURA Conferência de Abertura: Wanderley Messias

AS RIQUEZAS NATURAIS – ACESSO À BIODIVERSIDADE

VÍDEO Nº 1 – Mediador: Newton Silveira
 Conferencistas: Wanderley Messias
  Bastiaan Philip Reydon
  Helinton José Rocha

VÍDEO Nº 1.1 – Mediador: Leonardo Barém Leite
 Conferencistas: Luíz Cruz Villares
  Renato Moraes de Jesus
  Gabriela Mello Esper

AS RIQUEZAS CULTURAIS – RESPEITO E PROTEÇÃO AOS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

VÍDEO Nº 2 – Mediador: Alberto Camelier
 Conferencistas: Carla Michely Yamaguti Lemos
  Daniel Munduruku
  Pierina Castelli 

VÍDEO Nº 2.1 – Mediador: Alberto Camelier
 Conferencistas: Fábio Alves Schmidt da Silva
  Lúcia Fernanda Inácio Belfort

O conteúdo do Seminário está gravado em 9 DVDs. Cada DVD contém um painel. 
Você poderá adquirir o conjunto ou apenas os DVDs de seu interesse. 

Valor unitário
R$ 50,00.

Correio (sedex): 
São Paulo (capital e interior): R$ 35,00

Rio de Janeiro e demais capitais: R$ 50,00

Os pedidos poderão ser feitos através: e-mail: aspi@aspi.org.br ou aspi.aspi@uol.com.br

DENOMINAÇÕES DE ORIGEM DAS AMÉRICAS 

VÍDEO Nº 3 – Mediador: José Carlos Tinoco Soares
 Conferencistas: Ramiro Moreno Baldivieso
  Sergio L. Olivares Jr.
  Juan Diego Arellano

VÍDEO Nº 3.1 – Mediador: José Carlos Tinoco Soares
 Conferencistas: Sérgio Amenábar V.
  Tereza Mera
  Alfredo Barreda
  Jorge Chávarro
  Carlos lima

BENS AMBIENTAIS E INTELECTUAIS. EXPRESSÕES, 
PATRIMÔNIO CULTURAL E DIVERSIDADE 

VÍDEO Nº 4 – Mediador: Ivana Có Crivelli
 Conferencistas: Victor Drummond
      Eurico L.S. Baniwa
  Marcos Alves de Souza 
 
VÍDEO Nº 4.1 – Mediador: Ivana Có Crivelli
 Conferencistas: Ana Cristina Bandeira Lins
  José Antonio Batista de Moura Ziebart

DVD´S

Luciano Oliveira Delgado*
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“CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATE-
RIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar 

eventual obscuridade, contradição ou omissão exis-
tente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 
do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se 
de forma clara e precisa sobre a questão posta nos au-
tos, assentando-se em fundamentos suficientes para 
embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de pro-
vocar confusão entre os estabelecimentos e conse-
qüente desvio de clientela, desnecessária a prova con-
creta do prejuízo, que se presume.

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem 
moral sofrido pelo titular do direito de propriedade 
industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, 
configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido.” (STJ – REsp n° 1.174.098/
MG – Rel. Min. Nancy Andrighi – Julgado em 
04/08/2011)

***
“CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREEN-
SÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊN-
CIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais su-

postamente violados, não obstante a interposição de 
embargos de declaração, impede o conhecimento do 
recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar 
eventual obscuridade, contradição ou omissão exis-
tente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 
do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se 
de forma clara e precisa sobre a questão posta nos au-
tos, assentando-se em fundamentos suficientes para 
embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: 
por um lado protegê-la contra usurpação, proveito 
econômico parasitário e o desvio desleal de clientela 
alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja con-
fundido quanto à procedência do produto. 

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso 
exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, 
que confere ao titular o direito real de propriedade so-
bre a marca. Mas a demora na outorga do registro não 
pode andar a favor do contrafator.

5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também 
ao depositante é assegurado o direito de zelar pela in-
tegridade material ou reputação da marca, conforme 
o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse 
processual configurado.

6. Recurso especial provido.” (STJ – REsp nº 1.032.104/
RS – Rel. Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma – 
Julgado em 18/08/2011)

***

Jurisprudência

Coordenador: André Zonaro Giacchetta
azgiacchetta@pinheironeto.com.br

“CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. SONORIZAÇÃO DE QUAR-
TOS DE HOSPITAL. COBRANÇA DEVIDA. LEI Nº 9.106/98. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL.
1. A Segunda Seção deste Tribunal já decidiu serem 

devidos direitos autorais pela instalação de televiso-
res dentro de quartos de hotéis ou motéis (REsp nº 
556.340/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Di-
reito, DJ de 11/10/2004).

2. Deve ser estendido para os quartos de clínicas de 
saúde ou hospitais o mesmo raciocínio desenvolvido 
para a cobrança de direitos autorais de transmissões 
em quartos de hotéis ou motéis. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a 
jurisprudência deste Tribunal Superior, fica o recurso 
especial obstado pela incidência da Súmula 83 do STJ. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (STJ - AgRg no AgRg no Ag 1.061.962/MT – Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti – as Julgado em 23/08/2011)

***

“APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. ART. 184, § 2º, DO CP. AUTORIA E MATE-
RIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUA-
ÇÃO SOCIAL. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. TESES 
AFASTADAS. MÍDIAS DE JOGOS DE COMPUTADOR. 
NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. ART. 12, § 2º, DA LEI Nº 
9.609/98. PARCIAL PROVIMENTO.
A) Devidamente comprovado que o réu expôs à venda 

diversos jogos de computador falsificados, tipificado 
está o crime de violação de propriedade intelectual de 
programa de computador, impondo-se a condenação 
por incurso, o agente, nas sanções do art. 12, § 2º, da 
lei nº 9.609/98

B) A venda de programas de computador falsificados, se 
de um lado é conduta tolerada por parte da sociedade, 
por outro, é causa de inegáveis prejuízos aqueles seto-
res relacionados com a produção de tais programas, 
não sendo hipótese de aplicação da teoria da adequa-
ção social nem do princípio da insignificância. 

C) Expor à venda jogos de computador, caracteriza deli-
to descrito na lei do software, de modo que a alteração 
da capitulação para o delito descrito no art. 12, § 2º, 
da lei nº 9.609/98 se faz imperiosa. Recurso da defesa 
parcialmente provido.” (TJ/RS - Apelação Crime nº 
70042455535 – Rel. Des. Gaspar Marques Batista – 
Quarta Câmara Criminal – Julgado em 09/06/2011)

***
“Imitação da marca e da apresentação visual dos pro-

dutos LE SPORTSAC. Tutela antecipada deferida parcial-
mente, para determinar a busca e apreensão dos produ-
tos retidos pela Alfândega do Porto de Santos e daqueles 
que se encontrarem nos estabelecimentos das rés, bem 
como para determinar que as rés se abstenham de impor-
tar, comercializar, distribuir, expor à venda ou manter em 
depósito produtos com a imitação da marca e da apre-
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sentação visual dos produtos LE SPORTSAC. Agravo de 
instrumento interposto por uma das rés. Notificação ex-
trajudicial não realizada para impedir que os produtos 
supostamente falsificados desaparecessem. Irrelevância 
na não tradução de documentos estrangeiros nos quais 
importavam mais a imagem, a fotografia, do que o con-
teúdo escrito. Rematado absurdo em não reconhecer a 
contrafação só porque a bolsa falsificada, embora tenha 
a mesma estampa e/ou padronagem, apresenta etiqueta/
logomarca com os sinais gráficos característicos de outro 
desenho apresentado, que não aquele registrado pela au-
tora. Ou seja, poder-se-ia admitir bolsa igual à da auto-
ra, na estampa e/ou padronagem, desde que com marca 
diferente. Em suma, inexistência de elementos aptos a 
afastar a tutela parcialmente deferida. Agravo de instru-
mento não provido.” (TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 
0157742-11.2011.8.26.0000 - Rel. Des. Romeu Ricupero 
– Câmara Reservada de Direito Empresarial – Julgado 
em 27/09/2011) 

***
“Ação cominatória cumulada com pedido de indeni-

zação. Procedência. Inconformismo. Desacolhimento. 
Legitimidade passiva que é extraída pelos próprios pro-
dutos apreendidos. Denominação social das apelantes 
que constam das embalagens. Apelantes que devem ser 
mantidas no pólo passivo. Incabível a reanálise da impug-
nação ao valor da causa, já apreciada por esse E. Tribunal 
de Justiça. Registro do desenho industrial que confere ao 
titular o direito de impedir que terceiro o comercialize 
sem sua autorização. Registro e comercialização de au-
topeças de reposição que são fatos incontroversos. Vio-
lação à propriedade intelectual que não é condicionada a 
existência de risco ao consumidor. Autores que possuem 
proteção constitucional sob seus inventos. Sentença 
mantida. Recurso desprovido.” (TJ/SP – Apelação Cível 
nº 9184726-44.2009.8.26.0000 – Rel. Des. Grava Brazil – 
9ª Câmara de Direito Privado – Julgado em 09/08/2011)

***
“Agravo de instrumento. Direito empresarial. Dese-

nho industrial. Busca e apreensão. Regra prevista no art. 
842, § 3º, do CPC, que é própria da defesa dos direitos au-
torais e não se aplica na espécie (propriedade industrial). 
Exame de mérito do desenho. Providência que, com o 
advento da Lei nº 9.279/96, foi diferida para após a con-
cessão do registro, tendo a sua realização condicionada à 
iniciativa do titular ou de terceiros (art. 111). Presunção 
de boa-fé do requerente em relação ao objeto do registro. 
Contrafação aparente. ‘Fumus boni iuris’ e ‘periculum in 
mora’ presentes no caso. Decisão mantida. Agravo a que 
se nega provimento, com determinação.” (TJ/SP – Agra-
vo de Instrumento nº 0190954-23.2011.8.26.0000 – Rel. 
Des. Pereira Calças – Câmara Reservada de Direito Em-
presarial – Julgado em 27/09/2011)

***
“Propriedade Industrial. Ação de indenização por da-

nos materiais e morais por uso indevido de nome empre-
sarial e marca. Inexistência de violação. Nome empresarial 

não utilizado. Fato ocorrido anteriormente ao depósito 
do pedido da marca. Propriedade da marca conferida 
pelo efetivo registro junto ao INPI, no caso concreto, por-
que a marca não tem a característica de ser notoriamente 
conhecida. Inteligência dos artigos 126 e 129 da Lei nº 
9.279/96. Ação improcedente Apelação desprovida.” (TJ/
SP – Apelação Cível nº 0013841-88.2005.8.26.0066 – Rel. 
Des. José Reynaldo – Câmara Reservada de Direito Em-
presarial – Julgado em 27/09/2011)

***
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ‘TRADE DRESS’ DE REFRI-
GERANTES. COGNIÇÃO SUPERFICIAL. APARENTE SE-
MELHANÇA EXCESSIVA DE SIGNOS VISUAIS EM PRODU-
TOS DO MESMO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
POSSIBILIDADE DE DESVIO DE CLIENTELA E GERAÇÃO 
DE ERRO NO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE ALTERA-
ÇÕES NOS RÓTULOS, PRESEVAÇÃO DAS ATUAIS EMBA-
LAGENS. LIMITES OBJETIVOS DA TUTELA E MODULA-
ÇÃO TEMPORAL PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM.

Legítimo direito de ação sendo exercido pelas agra-
vadas na busca da proteção das suas marcas, não confi-
gurado o abuso de poder econômico. Afastadas as alega-
ções de violação da ampla defesa e do contraditório na 
prolação da decisão agravada. Neste primeiro momen-
to de cognição superficial, a verificação comparativa do 
‘trade dress’ dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA 
ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravan-
te demonstra que a combinação de cores e elementos 
gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de 
grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu 
conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente 
semelhante àquela dos produtos das agravadas. Não há 
motivo para a imposição de mudança nas embalagens 
utilizadas, faltando prova de que o formato ou material 
das embalagens de plástico, vidro ou alumínio sejam os 
fatores responsáveis pela confusão potencial entre os 
produtos. Decisão agravada ultra petita, determinando a 
cessação de comportamentos não requeridos na inicial, 
bem como utilizando critério subjetivo e abstrato. Manu-
tenção do decisum recorrido também quanto ao prazo de 
90 dias para que a agravante possa cumpri-lo, prazo em 
que será possível reformular a disposição visual dos seus 
rótulos, e colocar seus produtos no mercado de acordo 
com o estabelecido, fixada a multa diária de mil reais em 
caso de não cumprimento. Decisão que se reforma par-
cialmente.” (TJ/RJ – Agravo de Instrumento nº 0032408-
59.2011.8.19.0000 – Rel. Des. Maria Augusta Vaz – Pri-
meira Câmara Cível – Julgado em 20/09/2011)

***
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AGRAVO DE INSTRU-
MENTO - PRECLUSÃO DA FACULDADE DA AGRAVAN-
TE PARA POSTULAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PERI-
CIAL - NÃO OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 
TÉCNICA - CABIMENTO - NECESSIDADE DE AFERIR SE 
O OBJETO DO DESENHO INDUSTRIAL ESTAVA COM-
PREENDIDO NO ESTADO DA TÉCNICA NA DATA DO 
DEPÓSITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGA-
MENTO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO 
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DA NULIDADE DO DESENHO INDUSTRIAL PELO INPI 
- NÃO CABIMENTO.
1- Agravo de instrumento interposto pela empresa IN-

DÚSTRIAS MARRUCCI LTDA, com pedido de efeito 
suspensivo, em face da decisão que indeferiu os plei-
tos de realização de perícia e de expedição de ofício 
ao INPI, formulados pela empresa-ré, ora agravante; 

2- Não ocorrência da preclusão da faculdade da empresa 
ré, ora agravante, para postular ao Juízo a quo a rea-
lização da perícia técnica, tendo em vista que o prazo 
judicial estabelecido no despacho de fl. 579 (vol. II do 
apenso) é dilatório e não peremptório; 

3- É essencial para o deslinde da controvérsia a elabora-
ção de perícia técnica a fim de que seja feita uma com-
paração do privilégio objeto do desenho industrial DI 
6004069-8 com as bombas hidráulicas constantes dos 
documentos dos autos (notas fiscais, catálogo eletrô-
nico, etc.) a fim de que seja aferido pelo perito judicial 
se realmente o modelo de bomba objeto do desenho 
industrial DI 6004069-8 é o mesmo modelo constante 
das referidas notas fiscais e do catálogo eletrônico; 

4- O fato do INPI ter declarado a nulidade do desenho 
industrial DI 6004069-8 não acarreta a extinção do 
processo originário sem julgamento do mérito con-
forme sustentou o MPF, tendo em vista que o INPI 
não é o único réu nos autos da ação ordinária nº 
2009.51.01.801799-0 que tem como co-ré a empresa-
-agravante que sofreu com os efeitos da decisão admi-
nistrativa;

5- Agravo de instrumento provido.” (TRF 2ª Região, 
Agravo de instrumento nº 190191, Relator: Des. Fe-
deral Abel Gomes, Primeira Turma Especializada, jul-
gado em 12/09/2011)

***
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS MISTAS. ELE-
MENTOS NOMINATIVOS DE USO COMUM. APOSTILA-
MENTO. RESTRIÇÃO DE USO EXCLUSIVO. 
1. Os elementos nominativos de uso comum, sobretudo 

no segmento mercadológico que determinadas mar-
cas visam a distinguir, são inapropriáveis, de per se, 
com tintas de exclusividade.

2. A proteção que o registro marcário visa a conferir ao 
titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. 
O aproveitamento parasitário é repelido pelo nosso 
ordenamento jurídico independentemente de aposti-
lamento, e é aferido a partir do cotejo, pelo conjunto, 
das marcas comerciais em comparação, sendo desim-
portante o elemento nominativo, individualmente 
considerado, sobretudo nas marcas de configuração 
mista.

3. Apelo improvido.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 
521940, Relatora: Des. Federal Nizete Antonia Lobato 
Rodrigues,Segunda Turma Especializada, julgado em 
12.9.2011)

***
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGIS-
TRO DE MARCA ALHEIA. INOCORRÊNCIA DE COLI-
DÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. MANUTENÇÃO DO REGISTRO 
DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 124, VI DA LPI. 

I - A função primordial da marca é identificar um pro-
duto, distinguindo-o de outros iguais ou similares 
existentes no mercado, de forma a evitar que os con-
sumidores se confundam com produtos afins da con-
corrência. 

II - A legislação marcária veda o registro de marca 
colidente com uma marca anteriormente registra-
da, sendo imprescindível que a similitude entre as 
marcas seja capaz de gerar confusão ou associação 
indevida pelo consumidor entre produtos afins de 
diferentes origens, bem como prejuízo para a repu-
tação da marca original. Inteligência do artigo 124, 
inciso XIX da Lei nº 9.279/96. 

III- A parte autora pretende a declaração de nulidade do 
registro nº819972410 da marca GENPAR na classe 
36.70, que trata dos •serviços auxiliares e correlatos 
das atividades financeiras–. Como salientou o INPI 
em sua contestação, o pedido da autora não abrange 
o registro da segunda ré de nº820033502, referente 
a serviços de administração e locação de bens imó-
veis. A atividade do registro 819972410 não sugere 
semelhança ou afinidade com as atividades desem-
penhadas pela autora, o que impede sua anulação, 
pois a proteção da marca é regida pelo princípio da 
especialidade. De fato, •serviços auxiliares e correla-
tos de atividades financeiras– não se confunde com 
incorporação e compra e venda de bens imóveis. 

IV - Inocorrência da colidência apontada. 
V - Apelação do INPI improvida.” (TRF 2ª Região, Ape-

lação Cível nº. 517886, Relator: Des. Federal Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 12.9.2011)

***
“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - 
NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE COLIDÊN-
CIA - PROCEDÊNCIA DE PEDIDO - RECURSO E REMES-
SA NECESSÁRIA PROVIDOS. 
I - Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afir-

mar que expressões de uso comum são insuscetíveis 
de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou 
de denominação social, sob pena de concessão de 
privilégios em detrimento da conferência de direi-
tos isonomicamente distribuídos. 

II - A redução da expressão SISTEMA NACIONAL DE ASSIS-
TENCIA A FAMÍLIA a uma sigla - SINAF - não se confi-
gura em inovação capaz de conferir distinguibilidade ao 
termo, de forma a dissociá-lo do significado emprestado 
pelo conjunto de nomes dos quais se origina. 

II - De sorte que, à semelhança do que ocorre com o 
uso de prefixos e sufixos, também as siglas podem 
gerar marcas fracas, passíveis de conviverem com 
outras, por se traduzirem em meras abreviações de 
palavras, que se forem genéricas, redundam em si-
nais de mesma natureza, sem força para impedir o 
registro de outros assemelhados. 

IV - Recurso e Remessa Necessária providos para re-
formar a sentença e manter os registros.” (TRF 2ª 
Região, Apelação Cível nº. 509347, Relator: Des. 
Federal Messod Azulay Neto, Segunda Turma Es-
pecializada, julgado em 31.5.2011)
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PROPAGANDA COMPARATIVA

“Omo Líquido Concentrado” 

Representação nº 362/10, em recurso ordinário 

Autora: Reckitt Benckiser

Anunciante: Unilever Brasil 

Relatores: Conselheiros Ricardo Amaral da Silveira e
Cristina de Bonis

Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Câmaras e
Câmara Especial de Recursos 

Decisão: Arquivamento 

Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a” do Rice 

A Reckitt Benckiser considera que anúncio em TV 
de Omo faz uso indevido de embalagem e cor de pro-
duto que lembra Vanish, fabricado por ela e líder desta-
cado no segmento de tira-manchas. Para a denunciante, 
tal artifício levaria o consumidor a engano, ao sugerir 
que Omo pode repetir os resultados de Vanish, além de 
denegrir a imagem do produto, configurando concor-
rência desleal. 

A Unilever defendeu-se, alegando que a forma e 
a cor de produto não são passíveis de apropriação, 
não tendo a Reckitt Benckiser registro sobre eles. A 
defesa anexou testes que comprovam o benefício pro-
metido. 

O relator recomendou o arquivamento da represen-
tação. Ele considerou que Vanish não pode se julgar 
dono da cor do produto. Também não acolheu as outras 
queixas da denunciante. Seu voto foi aceito por unani-
midade. Houve recurso contra a decisão por parte da 
Reckitt Benckiser mas ela foi confirmada por unanimi-
dade pela Câmara Especial de Recursos, acolhendo voto 
da relatora. 

Jurisprudência Administrativa

Luiz Ricardo Marinello
marinello@marinello.adv.br

“Novo Comfort Concentrado com microcápsulas”

Representação nº 179/11 

Autora: P&G

Anunciante: Unilever Brasil 

Relatora: Conselheira Priscila Cruz

Sétima Câmara 

Decisão: Alteração 

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 23, 27, 
parágrafos 1º e 2º, 32, letras “c” e “f” e 50,  letra “b” do Código

A P&G considera-se vítima de propaganda compa-
rativa desleal em anúncio em mídia impressa de ama-
ciante de roupas Comfort, produzido pela Unilever, que 
promete “5x mais perfume e um frescor que dura mais. 
Após a palavra “perfume”, há asterisco que remete à ex-
plicação “versus versão diluída de menor preço do mes-
mo fabricante, na mesma dosagem”. Para a P&G, que 
fabrica produto concorrente, não seria cabível compa-
rar quantidades iguais de produtos cuja maior diferença 
entre si é justamente a de concentração.

Em sua defesa, a denunciada informa que a campa-
nha foi elaborada para esclarecer os consumidores so-
bre a diferença entre os produtos, a partir de pesquisa 
que atesta que eles ainda não entendem bem as dife-
renças entre produtos concentrados e diluídos. Juntou 
demonstração de laboratório comprovando a veracida-
de da afirmação contida no título do anúncio. Houve 
concessão de medida liminar, sustando a publicação do 
anúncio até o julgamento da representação.

Em seu voto, a relatora sugeriu a alteração, em parti-
cular na base de comparação. Ela considera que o correto 
seria o uso de quantidades suficientes de cada produto – 
diluído e concentrado – para utilização na mesma quan-
tidade de roupas. Seu voto foi aceito por unanimidade.

*Decisões extraídas literalmente do repertório de jurisprudência do Conar.
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