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Editorial

É com grande satisfação que informo aos associados que no último dia 10 de 
outubro, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária o Código de Ética da 
ASPI, o qual poderá ser consultado no site www.aspi.org.br.

O Código de Ética estabelece os princípios gerais a nortear limites ao comporta-
mento profissional dos Associados da ASPI, tanto no exercício da advocacia, como 
também, na prestação de serviços afeita ao segmento de atuação típica  ao perfil 
dos associados da ASPI. 

É notória a mais profunda crise ética da sociedade. As fronteiras da ética vêm 
sendo alargadas a todo momento. Assim, entendo ser oportuna a reflexão sobre a 
ética no meio associativo. 

Pode-se falar que a ética define um conjunto de valores que orientam o com-
portamento do ser humano em relação a outros. A ética busca investigar, esclare-
cer e indicar as normas morais, estimulando o homem a agir não por tradição, 
educação ou hábito, mas, essencialmente com consciência por meio de sua livre 
convicção; contudo, respeitando-se sempre a dignidade humana de cada um.

O Código estabelece as regras de conduta para o associado da ASPI, sendo natu-
ralmente suplementares às normas e princípios gerais do Direito. Os limites éticos 
devem instrumentalizar e dosar as ações e reações dentro de qualquer núcleo 
social.

Em associação, temos que ser muito cautelosos, pois acabamos por estabelecer 
relações por afinidades, o que é bastante natural e positivo. Entretanto, indepen-
dentemente de regulação associativa, os associados, ainda que interna corporis, 
estão adstritos aos princípios gerais de Direito, tais como, a igualdade de trata-
mento, contraditório e ampla defesa.

Um associado deverá respeitar o nome, a imagem, a honra de seu colega, 
ainda que este não comungue de suas convicções ou ideais, sob pena de violar 
sua dignidade, sua credibilidade, reputação e honra. Respeitar e tratar com ur-
banidade um colega é dever associativo.

Caberá a todos os associados, indistintamente, respeitar os princípios estabele-
cidos no Código de Ética, incluindo-se os princípios consagrados pela Constituição 
da República Federativa do Brasil e demais princípios gerais do Direito, assim 
como as fontes mediatas e imediatas do Direito. Há muito fora decidido pelo Su-
perior Tribunal de Justiça a eficácia indiscriminada de todos os princípios gerais 
do Direito dentro no seio de entidades associativas.

Nas hipóteses de violação do Código de Ética, o associado poderá ser até mesmo 
banido da associação, independentemente do direito do lesado buscar a responsa-
bilização civil e criminal conforme a repercussão dos efeitos jurídicos praticados.

Agradecemos pela colaboração especial do autor do Código de Ética, Dr. Mauro 
Arruda, com seu primoroso trabalho, entre tantos outros prestados à ASPI, nestes 
quase 30 anos. 

Devemos nos aculturar a inovar, a suplantar as resistências, a partir das pe-
quenas células sociais que vivemos. A inovação requer sobretudo coragem, ener-
gia e perseverança. O Congresso ASPI leva às empresas reflexões sobre temas com-
plexos e estratégicos. Participe!  Visite o site www.aspi.org.br/congresso. 

Ivana Có Crivelli
Fev/2013

Código de Ética da ASPIPresidente
 Henrique Steuer I. de Mello

Vice-Presidente
 Marcello do Nascimento 

Diretora Secretária 
 Neide Bueno 

Diretor Secretário Adjunto
 Luiz Ricardo de Almeida 

Diretora Tesoureira
 Soraya Imbassahy de Mello

Diretor Jurídico
 José Carlos Tinoco Soares  

Diretor Social
 Luis Felipe Balieiro Lima  

Diretor de Ética
 Mauro J.G. Arruda 

Diretor de Novos Projetos
 Luiz Ricardo Marinello 

Diretoria de Relações Institucionais
 Alexandre Fragoso Machado

 Márcio Junqueira Leite 

 Diretor da Biblioteca
 Daniel Adensohn de Souza 

 Diretoria Editorial
 Adriana Gomes Brunner Nemer 

Diretoria Cultural 
André Zonaro Giacchetta 

 Andrea Garbelini Queiroz 
 Ingrid Sguassabia Ferreira  

Karin Klempp 
 Leticia Provedel

 Luana Leticia Brazileiro 
 Kassia Reis de Paula 

 João Vieira da Cunha
 Marcelo Manoel Barbosa  

Diretoria de Relações Acadêmicas
 Eduardo Conrado Silveira 

 Diretoria de Relações Internacionais
 Carlos Henrique de Carvalho Fróes

 José Carlos Tinoco Soares Junior
 Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr.

 Wilfrido Fernandez 

 Diretoria de Comunicação
 Mauricio Serino Lia

 Diretoria Patrimonial
 Ismênia Barros

 Marilisa C. Tinoco Soares 
 Rogerio Brunner

Conselho Fiscal e Consultivo
 Antonio Carlos Siqueira da Silva

 Elizabeth Kaszner Fekete
 Marcelo Antunes Nemer
 Peter Eduardo Siemsen

 Roger de Castro Kneblewski

Conselho Nato
 Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira
José Carlos Tinoco Soares

 Lanir Orlando
 Luiz Armando Lippel Braga

 Milton de Mello Junqueira Leite
 Newton Silveira



3A

GOLD

INSTITUCIONAL

Comissões Executiva e Cientifica do Congresso

Presidente do Congresso
Clovis Silveira

Mestre de Cerimônia
Alexandre Fragoso Machado

Comissão Científica
Alberto Luis Camelier da Silva

Andrea Garbelini Queiroz 

Antonio Carlos Siqueira da Silva

Clovis Silveira

Ingrid Sguassabia Ferreira 

Ismênia Barros

João Vieira da Cunha

José Carlos Tinoco Soares

Karin Klempp 

Kassia Reis de Paula 

Leticia Provedel

Luana Leticia Brazileiro 

Marcello do Nascimento

Marcelo Manoel Barbosa

Neide Bueno 

Newton Silveira

Patricia Silveira

Rogerio Brunner

Comissão Executiva

Alexandre Fragoso Machado

Henrique Steuer I. de Mello

Marcello do Nascimento

Mauricio Serino Lia

Neide Bueno 

Soraya Imbassahy de Mello

Congresso Aspi 2013

PATROCÍNIO

APOIADORES

SILVER

BRONZE



4 A

Congresso Aspi 2013

DIA 24/03/2013 

17h30 às 18h30 – Cerimônia de Abertura

18h30 às 19h – Palestra de Abertura
  Ada Cristina V. Gonçalves – FINEP

19h – Coquetel

20h30 – Jantar

DIA 25/03/2013 

PAINEL 1 – BRASIL/INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

9h às 10h20 – Como obter resultados concretos pelo sistema 
de patentes? 

Em um mercado global que movimenta um trilhão de dólares 
ao ano, o Brasil está entre os dez mercados farmacêuticos mais 
importantes. Entretanto, o Brasil não pode continuar depen-
dente das patentes das indústrias de pesquisa e desenvolvi-
mento, sem participar deste seleto clube de indústrias farma-
cêuticas que desenvolve medicamentos. Isto implica enfrentar 
novas questões como a proteção para as nossas invenções, 
ou das informações, que devem ser repensadas em favor das 
empresas que se aliem ao esforço do governo no sentido de 
desenvolver e produzir produtos no Brasil (ex-Ministro Tempo-
rão in O GLOBO de 30/11)

Moderador: Newton Silveira
 CRUZEIRO NEWMARC  PATENTES E MARCAS LTDA

Palestrante:  Dante Alário Júnior 
 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 

Palestrante:  Marcos Henrique de Castro Oliveira
 ABIFINA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, 
BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

10h20 às 10h40 – Coffee break

PAINEL 2 – NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE PEDIDOS DE PATENTE 

10h40 às 12h20 – Consequências no backlog e qualidade dos 
pedidos nacionais e internacionais

O depósito eletrônico de pedidos de patente acaba de ser im-
plementado no Brasil. O novo sistema compreende um conjun-
to de soluções que visam à modernização do processamento 
dos pedidos de patente. Venha conhecer os primeiros resul-
tados práticos dessa implementação, bem como examinar e 

debater suas conseqüências no backlog e na qualidade dos 
pedidos de patente. 

Moderador: Clovis Silveira
 C&S INTERPATENTS

Palestrantes: Julio Cesar Castelo Branco
 DIRETOR PATENTES INPI

 Camille-Rémy Bogliolo
 EPO EUROPEAN PATENT OFFICE 

Debatedora: Maria Fernanda Simonetti Ribeiro de Castilhos
 CPqD 

12h20 – 14h – Almoço

PAINEL 3 – EMPRESAS START-UP NA ÁREA DA TECNOLOGIA 

14h às 15h40 – Desafios e oportunidades

Empresas com inovação e tecnologia em seu DNA, em início 
de atividades, representam uma grande oportunidade de de-
senvolvimento da inovação no país.  Porém, essas empresas 
iniciantes enfrentam diversas dificuldades relacionadas à sua 
organização e ao capital necessário ao seu desenvolvimento. 
O painel discutirá estes desafios e possíveis soluções, com foco 
na importância da tecnologia e da propriedade intelectual para 
viabilizar o sucesso dessas empresas. 

Moderadora: Karin Klempp
 KARIN KLEMPP & ROGÉRIO EMILIO DE 

ANDRADE ADVOGADOS

Palestrantes: Cassio Spina
 ANJOS DO BRASIL

Debatedora: Laura Fragomeni
 MERCADO LIVRE.COM 
 ATIVIDADES DE INTERNET

15:40 às 16h – Coffee break

PAINEL 4 – MARCO CIVIL DA INTERNET

16h às 17h40 – Perspectivas

A era da Internet tornou indispensável a necessidade de har-
monização entre as legislações, tratados internacionais com 
a cultura digital. O assunto tem levado governos de diversos 
países a se reunirem e analisarem como a Internet será geren-
ciada nos próximos anos e os impactos e preocupações sobre 
o controle da rede mundial de computadores. Esse painel tra-
tará de questões atuais sobre o tema, que envolve princípios, 
garantias, direitos e deveres dos usuários da Internet.
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Moderadora: Neide Bueno
 RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE 
 INTELECTUAL S/S LTDA

Palestrantes: Demi Getschko
 NIC.br

 Alessandro Molon
 DEPUTADO FEDERAL RJ
 RELATOR DO PL 2126/2011 

Debatedora:  Mauro Augusto Ponzoni Falsetti
 BIALER E FALSETTI ADVOGADOS

18h30 – 23h30 – Networking – Happy Hour – Armazén Paulista

DIA 26/03/2013 

PAINEL 5 – MARCAS ATÍPICAS /NÃO CONVENCIONAIS

9h às 10h20 –  Evolução das marcas

As marcas passaram a afetar os nossos ouvidos; ao se apresen-
tarem no mercado e pelo seu frescor exalam o seu perfume;  ao 
serem introduzidas na nossa boca sentimos o seu sabor; mas, 
se este não nos agrada num pequeno gesto;  com o auxilio das 
nossas mãos, eliminamos esse inconveniente. Com toda essa 
alusão, dentro de uma pura fantasia, serão apresentadas as 
marcas:  sonoras, olfativas, gustativas, em movimento e táteis.

Moderador: José Carlos Tinoco Soares
 TINOCO SOARES & FILHO LTDA

Palestrante: José Antonio B. L. Faria Correa
 DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
 IPANEMA MOREIRA

Debatedora:  Margarida Martinho do Rosário
 GASTÃO DA CUNHA FERREIRA LDA

10h20 às 10h40 - Coffee break

PAINEL 6 –  PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS MÍDIAS DIGITAIS 

10h40 às 12h – Mundo virtual / mundo real

A democratização do uso das redes sociais digitais vem fazendo 
com que os tradicionais meios de anúncio publicitário sejam, 
cada vez mais, substituídos por canais de comunicação digital, 
tais como Facebook e Twitter. Surge, assim, uma nova forma de 
relação marca/consumidor: este, antes mero expectador, pas-
sa a interagir diretamente e de forma pública com as marcas. 
O painel abordará os desafios enfrentados pelos gestores de 
propriedade intelectual, inclusive nos chamados “momentos 
de crise”, quando as marcas são alvo de discussão e críticas 
neste ambiente de ampla e rápida divulgação de informação.

Moderadora: Leticia Provedel
 PROVEDEL ADVOGADOS

Palestrante: Marcos Freire
 PEPSICO DO BRASIL LTDA

Debatedor: Luana Leticia Brazileiro
 PEPSICO DO BRASIL LTDA

12h – 14h – Almoço

PAINEL 7 – BIODIVERSIDADE 

14h às 16h – Acesso à biodiversidade brasileira: Oportunidade 
e insegurança jurídica

A legislação brasileira que regula o acesso ao patrimônio 
genético (MP 2.186 ) é considerada um dos gargalos que 
prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. As 
atuais dificuldades – de interpretação e aplicabilidade da 
MP – têm resultado em notificações e autuações contra as 
empresas que utilizam os insumos da biodiversidade para 
compor e desenvolver produtos e pesquisas, gerando enorme 
insegurança jurídica e a paralisação dos negócios e de novas 
oportunidades nessa importante área para o desenvolvimen-
to nacional. Este painel visa discutir os entraves atuais e as 
possíveis soluções e perspectivas para destravar o acesso à 
biodiversidade brasileira.

Moderador: Alberto Camelier
 CAMELIER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Palestrantes: Cristiane Derani
 PROFª DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

 Adriana Diaferia
 GRUPO PHARMA BRASIL

 Eliana Maria Gouveia Fontes
 MMA/CGEN  – DIRETORA DO DEP. DO 

PATRIMÔNIO GENÉTICO 

Debatedor: Bruno Sabbag
 NATURA COSMÉTICOS S/A

16h às 16h20 – Coffee break

PAINEL 8 – PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS ESPORTES

16h20 às 17h40 – Retorno garantido: Acordos comerciais, li-
cenciamento e proteção de imagem e ativos de propriedade 
intelectual

O Brasil é o atual palco dos grandes eventos desportivos mun-
diais: Copa das Confederações de Futebol da FIFA - 2013; 
Copa do Mundo de Futebol da FIFA - 2014 e Olimpíadas Rio 
de Janeiro - 2016. Saiba mais a respeito das atuais oportunida-
des de negócio, bem como sobre os relevantes investimentos 
e interesses econômicos que predominarão em nosso  Pais. O 
painel visa ainda apontar as garantias outorgadas aos titula-
res de direitos intelectuais que revestem esses eventos e seus 
licenciados e os desafios na proteção dos mesmos, bem como 
a proteção do direito de imagem dos atletas e do direito de 
transmissão e reprodução dos jogos.

Moderador: Marcello do Nascimento
 DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS

Palestrantes: Ana Luisa David
 ESPN BRASIL  

 Elisa Gattás
 ADIDAS  DO BRASIL LTDA

18h - Encerramento

Congresso Aspi 2013
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CURSO ATUALIZAÇÃO EM MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
10 de maio de 2012 a 28 de junho de 2012

Coordenadores: Dr. Adolfo Braga Neto e Dra. Adriana Noemi Pucci

44º CICLO DE PALESTRAS ASPI 
20 de junho de 2012

Acesso à Biodiversidade e Sua Importância 
Estratégica para o Desenvolvimento Econômico e 

Social Brasileiros.
TEMA: “Experiência Prática do CGEN na Aplicação 

do Arcabouço Jurídico Vigente”. 
Palestrante: Sr. Rogério Magalhães – Assessor do 

Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA. 
Secretário em assuntos relativos a políticas públicas 

voltadas para o acesso ao patrimônio genético 
brasileiro. 

TEMA: “Acesso à Biodiversidade e as políticas 
públicas em vigor: limites e desafios para a promoção 

45º CICLO DE PALESTRAS ASPI
27 de junho de 2012

TEMA: “Restrições impostas à veiculação de 
publicidade direcionada ao público infantil”

Palestrante: Dra. Priscila Cruz

do desenvolvimento 
econômico e social no Brasil”.

Palestrante: Dra. Adriana Diaféria – Grupo FarmaBrasil
Debatedor: Dr. Antonio Siqueira da Silva 

46º CICLO DE PALESTRAS ASPI 
03 de setembro de 2012

TEMA: “Pesquisa e Desenvolvimento aplicada nas indústrias de bens de informática localizadas na Zona 
Franca de Manaus”

Palestrantes: Dr. Daniel Rejman e Dra. Sylvia Haertel

Aconteceu na Aspi
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28º GRUPO DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL – GEPI

11 de setembro de 2012 a 02 de outubro de 2012

TEMA:  “Publicidade e Ambush Marketing em 
Eventos Esportivos - II”

Coordenadores: André Giacchetta – Pinheiro 
Neto Advogados; Andrea Queiroz – Grupo Abril; 

Alexandre Fragoso Machado – Lima Fragoso 
Marinello Advogados; Luana Brazileiro – PEPSICO; 
Márcio Junqueira Leite – Pinheiro Neto Advogados.

47º CICLO DE PALESTRAS ASPI
03 de Outubro de 2012

TEMA: “E-PATENTES”
Palestrantes: Dr. João Gilberto Sampaio e 

Dr. Jaime Neiva Miranda de Souza  
TEMA: “E-PATENTES”

Palestrantes: Dr. João Gilberto Sampaio e 
Dr. Jaime Neiva Miranda de Souza  

PALESTRA DE ENCERRAMENTO
DO 28º GEPI - ASPI

08 de novembro de 2012
TEMA: “Publicidade e Ambush Marketing em 

Eventos Esportivos - II”
Palestrante: Dra. Elisa Gattás Fernandes do 

Nascimento
Debatedor:  Dr. André Zonaro Giacchetta

TEMA: “Projeto de Lei nº 1.572/2011, que institui o 
novo Código Comercial”

29º GRUPO DE ESTUDOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL – GEPI
06, 08, 13, 22 e 29 de novembro de 2012

ALMOÇO PALESTRA - ASPI
18 de Setembro de 2012 

Terraço Itália
TEMA: O Projeto do Novo Código Comercial Brasileiro 

Palestrante: Dr. Fábio Ulhoa Coelho

Coordenadores: João Vieira da Cunha - Gusmão 
& Labrunie; Marcello do Nascimento - David do 

Nascimento Advogados; Marcio Junqueira Leite - 
Pinheiro Neto Advogados

Aconteceu na Aspi
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
10 de dezembro de 2012

Restaurante Charlô Jockey Clube de São Paulo

VISITA DE COMITIVA CHINESA
Realização ASPI e IBPI
04 de dezembro de 2012

TEMA: “Conhecimentos Tradicionais no Brasil”. 
Apresentação: Dra. Karin Klempp

Aconteceu na Aspi
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AGENDA CULTURAL 
Para conhecimento dos eventos realizados por

nossa entidade, consulte o site

www.aspi.org.br

A trajetória de Luiz Ortega

Luiz Esteves Ortega iniciou seu labor no campo 
da Propriedade Industrial em 1949, quando ingres-
sou no Departamento Nacional da Propriedade In-
dustrial – D.N.P.I, ocupando o cargo de  Examina-
dor de patentes.

Em 1958, teve a honra de participar da organi-
zação da turma do Departamento Nacional da Pro-
priedade Industrial – DNPI em São Paulo, ocasião 
em que os pedidos de patente eram depositados 
na Delegacia Regional do Trabalho. 

Como examinador de patentes, ao longo de sua 
atuação, julgou cerca de 5.000 pedidos de patente, 
tornando-se um exímio conhecedor da matéria.

Reconhecendo que os ativos intangíveis, a 
exemplo de marcas e patentes, constituem ele-
mentos essenciais ao desenvolvimento empresa-
rial, deixou o cargo de examinador de patentes 
com o objetivo de atuar na iniciativa privada como 
agente e consultor em propriedade industrial. 

Com a crescente demanda por seus préstimos 
profissionais, o Dr. Luiz decidiu organizar um 
empreendimento que permitisse a ampliação e o 
aperfeiçoamento de seus serviços sem, no entan-

to, deixar de lado o atendimento personalizado 
a cada cliente e o compromisso com a qualidade 
e a ética que sempre caracterizou sua atuação, o 
que conduziu à criação da Britânia Marcas e Pa-
tentes Ltda. no ano de 1965, um “escritório bou-
tique” especializado em propriedade intelectual.

Ao longo destes anos sempre esteve à frente 
da Britânia, conduzindo-a com seu modo peculiar 
de administrar: o elemento humano em primeiro 
lugar. Esse, o segredo do seu sucesso profissional.

Culto, afável, “bom papo”, dono de um “humor 
lógico”, ético, honesto, mas firme quando neces-
sário, tinha o condão de atrair verdadeiros segui-
dores, a quem chamava de “filhos”. 

Viúvo de Maria Helena Ortega, seu grande 
amor, deixou a inseparável cadela Ritinha e as fi-
lhas de coração Maria de Jesus Martins Gracia e 
Maria Sylvia Zaroni.

Além da atividade na Britânia, foi rotariano de 
escola, tendo ocupado vários cargos em seu clu-
be, o Jardim das Bandeiras, inclusive como pre-
sidente. 

Homem de muitas idéias práticas, daí ter enve-
redado no segmento de patentes, criou inúmeros 
projetos que tomaram vida, como os triciclos re-
volucionários de sua empresa TRYOR, em Baurú, 
hoje sob a batuta de seu amigo Marcos Camerini.

Em 2010 afastou-se da administração presencial 
da Britânia, face a problemas na coluna e come-
çou a tratar de sua sucessão, tendo-a entregue ao 
advogado Ricardo Piragini, hoje sócio, com quem 
rotineiramente discutia os rumos da empresa.

Seu passamento deixa muita saudade, mas um 
legado enorme, que nós como seus alunos temos 
a honra de continuar.

“Ética um princípio que não pode ter fim”

Homenagem



10 A

Defesa baseada em nulidade de
Direito de Propriedade Intelectual

Eduardo Dietrich e Trigueiros1

Recente acórdão proferido no RESP nº 1.132.449-PR, 
rel. Min. Nancy Andrighi, pôs em polvorosa os meios 
jurídicos dos especialistas em Propriedade Intelectual.

Vejam-se os dois primeiros parágrafos do 
mencionado acórdão para perceber-se sua 
enormidade.

“1. A alegação de que é inválido o registro, obtido 
pela titular de marca, patente ou desenho 
industrial perante o INPI, deve ser formulada 
em ação própria, para qual é competente a 
Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, 
incidentalmente, considerar inválido um registro 
vigente, perante o INPI.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental 
da nulidade do registro não implica prejuízo 
para o exercício do direito de defesa do réu 
de uma ação de abstenção. Nas hipóteses 
de registro irregular de marca, patente ou 
desenho, o terceiro interessado em produzir as 
mercadorias indevidamente registradas deve, 
primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante 
a Justiça Federal, com pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da 
demonstração do direito recairia sobre o suposto 
contrafator que, apenas depois de juridicamente 
respaldado, poderia iniciar a comercialização do 
produto.”

Aliás, enfatizou a Rel. em seu voto:

 “Não faria sentido exigir que, para o 
reconhecimento da nulidade pela via principal, 
seja prevista uma regra especial de competência 

e a indispensável participação do INPI, mas para 
o mero reconhecimento incidental da invalidade 
do registro não se exija cautela alguma” [...] 
Ao reconhecer a invalidade de um registro 
incidentalmente, o TJ/PR violou regra do artigo 
57 da lei da propriedade industrial”.

É que o artigo da LPI imediatamente anterior 
ao mencionado pela Relatora (parágrafo 1º do art. 
56) estabelece: “a nulidade da patente poderá ser 
argüida a qualquer tempo como matéria de defesa”. 
Ora, tal matéria de defesa só poderá ser aquela 
formulada em ação proposta perante a Justiça 
Estadual, na qual o suposto contrafator seja réu.

Numa época em que se procura o equilíbrio 
constitucional entre os direitos exclusivos de 
Propriedade Intelectual e os direitos de acesso à 
cultura, à saúde e à livre concorrência, tal decisão 
é retrógrada, uma espécie de TFP da Propriedade 
Intelectual.

Na Revista de Direito Mercantil nº 17, pág. 78 
e ss, ano 1975, encontra-se precioso comentário a 
acórdão no mesmo teor do TJ/SP, comentário esse 
subscrito pelo saudoso Waldemar Álvaro Pinheiro. 
Destacamos:

“[...] Ora, as nulidades de pleno direito podem 
indiferentemente ser argüidas, ou através de 
ação de nulidade, ou por meio de exceção 
de nulidade oposta na ação movida pelo 
suposto titular do direito. Devem, assim, ser 
pronunciadas pelo juiz quando conhecer do 

1 Formado pela PUC/SP e mestre em Direito Ambiental pela Católica 
de Santos.
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ato ou de seus efeitos e as encontrar provadas 
(CC, art. 146, parágrafo único). Nenhuma razão 
jurídica, por conseguinte, impede que o juiz, na 
ação cível de contrafação, conheça da nulidade 
das patentes, decidindo em conformidade. 
Trata-se de defesa de fundo, de exceção que 
ao juiz compete decidir, segundo o princípio de 
que o juiz da ação é juiz da exceção.

[...] Por outro lado, a disposição genérica contida 
no art. 146, parágrafo único do CC, foi reiterada, 
no campo específico da propriedade industrial, 
no art. 188 do Decreto-lei n. 7.903, de 1945 
(vigente por força do art. 128 da atual Lei n. 
5.772, de 1971) e que dispõe: ‘Poderá constituir 
matéria de defesa na ação criminal a alegação 
de nulidade da patente ou registro em que a 
ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, 
não importará na nulidade da patente ou 
do registro, que só poderá ser demandada 
pela ação competente’. Comentando-o, diz 
Gama Cerqueira: ‘A contrafação e os delitos 
assemelhados pressupõem a existência de 
uma patente validamente concedida. É justo, 
portanto, que a lei permita ao indigitado autor 
da infração alegar a nulidade do privilégio 
para eximir-se da pena. Por outro lado, 
tratando-se de nulidade de pleno direito, o juiz 
criminal deve conhecer da nulidade argüida 
e pronunciá-la se a encontrar provada de 
acordo com o parágrafo único do art. 146 do 
CC’. (Tratado da Propriedade Industrial, vol. 
2º, tomo 1º, n. 242). E acrescenta, em outro 
passo de sua obra, que a argüição de nulidade 
da patente é igualmente admissível em ação 
cível (id., n. 276).

[...] No Brasil, estando a matéria duplamente 
regulada pelo art. 146, parágrafo único do CC 
e pelo art. 188 do Decreto-lei n. 7.903, só muito 
raramente tem sido acolhida pelos tribunais a 

tese da inviabilidade das exceções, quer perante 
a jurisdição penal, quer perante a civil – pelo 
menos após o advento dessas disposições 
legais. O princípio geralmente adotado é este, 
proclamado pelo Supremo Tribunal Federal: 
‘Assim como se facultou ao juiz criminal 
conhecer, na defesa do infrator, de matéria 
relativa à validade da patente sem importar 
na anulação formal desta, também se deverá 
reconhecer a mesma faculdade ao juiz cível, 
embora ambos de natureza local e protegidos 
pelas mesmas garantias’ (RT 152/332).

 Relatado este acórdão pelo Min. Philadelpho 
Azevedo, salientava ele em seu erudito voto 
que a lei então em vigor – o Decreto n. 16.264, 
de 1923, continha preceito expresso a respeito 
(arts. 75 e 124). E acrescentava que o legislador 
‘com esse hábil golpe’, venceu a dificuldade, 
distinguindo duas nulidades, uma, genérica e 
outra específica (RT 152/336).

 Em voto posterior, aduziu esse ilustre juiz: ‘A 
ação de nulidade a que se refere o Código 
de Processo Civil, sempre existiu, e passou 
a coexistir, no regulamento de 1923, com a 
faculdade para o Juiz Criminal, de conhecer 
incidentemente da regularidade do privilégio, 
segundo a jurisprudência já antes admitida; 
até à jurisdição cível se pode admitir a mesma 
faculdade’... (RT 175/785). Não é necessário 
nem útil invocar todas as numerosas decisões 
idênticas proferidas pelos diversos tribunais. 
Basta lembrar as seguintes: Arq. Jud., 70/193; 
RT 152/332, RT 285/213, 442/95; RF 90/732, 
208/152.

[...] O equívoco capital da decisão em apreço 
resulta, pois, da confusão estabelecida entre 
a ação de nulidade de patente e a exceção de 
nulidade oponível em defesa.

[...] Quanto às suas conseqüências práticas, a 
doutrina esposada pelo acórdão é calamitosa.
[...]”
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A proteção da propriedade industrial é tratada na 
Lei n° 9279/96 (LPI) e inclui, entre outras modalida-
des, a concessão de patentes de invenção e patentes 
de modelo de utilidade. O Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI) é a Autarquia Federal 
responsável pelo exame e concessão desses títulos.

Entre as tecnologias passíveis de proteção por 
patente estão os produtos químicos e farmacêuticos, 
incluindo seus processos industriais.

A proteção por patente das invenções na área 
química envolve algumas particularidades, sendo que 
existem atualmente alguns aspectos que têm sido alvo 
de análises mais aprofundadas, a saber:

Possível acesso à recurso genético brasileiro e/ou 
conhecimento tradicional associado para o desenvol-
vimento de uma invenção

Desde 2011 o INPI tem emitido exigências técnicas 
solicitando que o depositante do pedido de patente 
declare se acessou ou não o recurso genético brasi-
leiro (RG) e/ou conhecimento tradicional associado 
(CTA) para desenvolver a invenção para a qual se 
pleiteia proteção.

Em sua maioria, esses casos de patente estão 
ligados ao uso de extratos vegetais para preparar 
composições de produtos cosméticos, farmacêuticos 
e alimentícios.

A medida do INPI teve motivação na vigência 
da Medida Provisória 2.186/16 (MP) de 30.06.2000, 
estabelecendo que, configurado acesso ao RG e/ou 
CTA, caberá repartição de benefícios oriundos dos 
produtos obtidos a partir desse acesso. Existem penas 
severas aplicáveis quando houver entendimento de 
que ocorreu acesso ilegal, tais como cassação do regis-
tro sanitário e recolhimento do produto do mercado.

Invenções químicas e sua proteção no Brasil
Ana Claudia Mamede Carneiro

Henrique Steuer I. de Mello

A maior preocupação no Brasil quanto a esta 
matéria, é a dificuldade de obter autorização de 
acesso ao RG e/ou CTA junto ao órgão competente, 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), 
em conformidade com a MP, para que as pesquisas 
sejam realizadas.

Não bastasse isso, multas têm sido aplicadas a 
empresas nacionais e multinacionais de pequeno a 
grande porte, bem como institutos de pesquisa, por 
suposto acesso ilegal ao patrimônio genético brasi-
leiro.

Proteção de composições 
compreendendo extratos vegetais

A LPI não prevê restrições à proteção de com-
posições compreendendo extratos vegetais, porém 
o INPI adotou diretrizes de exame que estabelecem 
que não será considerada patenteável a composição 
que compreender um extrato e um veículo que seja 
considerado como um mero diluente.

Cabe notar que extratos tão somente isolados da 
natureza e compostos químicos obtidos sinteticamente 
e que possuam correspondentes de ocorrência natu-
ral, não havendo como distingui-los, também não são 
considerados patenteáveis.

Proteção de produtos e
processos biotecnológicos

De acordo com a LPI, são considerados patenteá-
veis vários materiais biológicos, tais como polinucleo-
tídeos, polipetídeos, vetores, células, microorganismos 
geneticamente modificados, composições contendo 
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material genético ou sequências de aminoácidos 
ou vírus, plantas geneticamente modificadas e seus 
processos de obtenção, hibridomas e anticorpos mo-
noclonais e seus processos de obtenção.

Por outro lado, não é aceita a proteção para 
métodos de tratamento, cirúrgicos, operatórios e de 
diagnóstico in vivo, inclusive terapia gênica, assim 
como animais, plantas, sequências de nucleotídeos 
e peptídeos isolados da natureza, extratos de plantas 
e processos biológicos naturais.

Proteção de formas polimórficas 
de compostos químicos

A LPI não prevê restrições para proteção de formas 
polimórficas de compostos químicos, porém há uma 
proposta de diretrizes de exame técnico, bastante 
restrita, que na prática já tem sido seguida pelos 
examinadores do INPI.

Proteção de segundo uso médico 
de um composto químico

A LPI não prevê restrições para proteção de se-
gundo uso médico de compostos químicos, porém 
há uma proposta de diretrizes de exame técnico, que 
na prática já tem sido seguida pelos examinadores 
do INPI.

Basicamente, estas diretrizes estabelecem que 
o pedido de patente de segundo uso médico, para 
atender ao requisito de novidade, deve revelar a 
aplicação de um produto farmacêutico já conhecido 
para tratar uma patologia e/ou um quadro clínico 
distinto daquele para o qual este produto já era 
empregado, e será avaliado quanto ao requisito 
de atividade inventiva levando em consideração o 
mecanismo de ação da droga, sua relação entre a 
atividade terapêutica e a estrutura química e a eti-
logia das doenças alvo.

Intervenção da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) 
para concessão de patente para 

produto e processo farmacêutico

De acordo com a Lei 10.196, uma vez que o INPI 
entenda que a invenção descrita em um pedido de 
patente atende aos requisitos da LPI, a concessão 
da patente fica condicionada à prévia anuência da 
ANVISA.

O grande questionamento quanto a esta lei é se 
a ANVISA teria competência para fazer análise de 
requisitos de patenteabilidade, competência até então 
atribuída ao INPI.

 Em decorrência desta atuação dupla no exame 
de casos de patente, deparamos com diferenças 
de posicionamento quanto à patenteabilidade de 
invenções entre o INPI e a ANVISA, o que tem le-
vado a indústria farmacêutica a defender seus casos 
perante a justiça.

Em 25 de maio de 2012, foi publicada a Portaria 
Interministerial nº 1.065 que divulgou um Relatório 
apresentado pelo Grupo de Trabalho Interministe-
rial (GTI), estabelecendo que os órgãos envolvidos 
adotem as devidas medidas para publicação de Atos 
Normativos que norteiem a realização do disposto 
neste Relatório.

Tal Relatório sugeriu que a ANVISA examinasse 
os casos de patente antes do INPI, invertendo a 
tramitação até então aplicada. O fato é que, apesar 
deste Relatório ser uma sugestão e de não ter havido 
a publicação de nenhum Ato Normativo, os casos já 
estão sendo enviados primeiramente à ANVISA. Se 
esta Agência emitir um parecer desfavorável, o pedido 
de patente não será encaminhado ao INPI.

Como podemos verificar, discussões na área quí-
mica são variadas e exigem análises técnicas e legais 
profundas.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 - 7º e 8º andaRes - 01003-901 - são Paulo - sP - BRasil

Tel.: (55) (11) 3291-2444 - fax: (55) (11) 3104-8037 / 3106-5088
pinheironunes@pinheironunes.com.br
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RESUMO

A vedação do registro de expressões à luz da le-
gislação hodierna implica em prejuízos tanto para 
os consumidores, quanto para os fabricantes, indus-
triais, comerciantes, importadores e exportadores de 
bens e serviços. A distinguibilidade mercadológica é 
fator ímpar para a ascensão do Estado e em conse-
quência, a legislação deverá ser revista sob a ótica 
da hermenêutica filosófica - o Dasein heideggeriano 
-, para que possa atingir sua essência, qual seja: o 
efetivo desenvolvimento tecnológico e econômico, 
interesses estes, constitucionais.

Palavras-Chave: expressões de propaganda, de-
senvolvimento tecnológico e econômico, lei da pro-
priedade industrial, hermenêutica filosófica, Dasein, 
Heidegger.

Abstract

The seal of the registration of expressions in the 
light of today’s law implies loss for both consumers 
and for manufacturers, industrialists, traders, impor-
ters and exporters of goods and services. The distin-
guishability marketing is a factor unique to the rise of 
the National State. The legislation should be reviewed 
from the perspective of Heidegger’s Dasein to be able 
to attain its essence, namely, the technological and 
economic development, these interests, constitutional.

Keywords: advertising expressions, technological 
development, economic development, industrial 
property law, Dasein, Heidegger.

Fernanda Silva Alves1

A Vedação ao registro das expressões de 
propaganda na lei da propriedade industrial

sob a ótica do Dasein Heideggeriano

INTRODUÇÃO
“Coca-Cola é isso aí!”; “Está pra mim! Beba Coca-

Cola bem gelada”2, “Instantina corta os resfriados. 
Num instante vae-se o mal. Se é Bayer é bom”3, “Bic 
é assim que se escreve”; “Skol desce redondo”; “Mas 
como cresce esse maroto! Pudera! Com Maisena”4,. 
“O mais completo fortificante Biotônico Fontoura”5, 
“Brahma a nº 1”; “Kopenhagen cacau 70%. O choco-
late amigo do seu coração!”6 “Não esqueça a minha 
Caloi!” Sim, são algumas das milhares de frases de 
propaganda que antes de 1996 eram registradas jun-
to ao INPI para distinguir os produtos e/ou serviços 
oferecidos de uma determinada empresa.

Gama Cerqueira exemplificava:
Entende-se por expressão ou sinal de propagan-

da toda e qualquer legenda, anúncio, reclame, pa-
lavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, 
originais e característicos que se destinem a empre-

1  Mestranda em Hermenêutica e Direitos Fundamentais (UNIPAC/JF); 
Pós-graduada em Direito Processual Civil e as Novas Tendências do 
Direito (UNESA/MG); advogada responsável pelo jurídico do escri-
tório especializado em Propriedade Intelectual Silva Filho Marcas e 
Patentes. Co-autora da obra Direito processual em movimento (CRV, 
2011). Email: silvafilho@silvafilho.com.br. 

2  SILVEIRA, Lílian de Melo, MARANHÃO, Ricardo, DIAS, Carlos A.U, et 
al. Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história. São Paulo: 
PW Gráficos e Editores Associados, 1998, p. 41.

3  Idem, p. 29.

4  DUARTE, Marcelo. O livro das invenções. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p.411.

5  Idem, p. 413.

6  RODRIGUES, Vanessa. Kopenhagen: marca para sempre. São Paulo: 
Arx, 2008, p.105.
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go como meio de recomendar quaisquer atividades 
lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias 
ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores 
ou usuários.7

Com o advento na nova lei da propriedade in-
dustrial sob nº 9.279/96 que fora idealizada para 
proteção dos ativos industriais e regula tanto direi-
tos quanto obrigações no âmbito administrativo esta 
proteção fora extraída, restando uma lacuna.

A matéria tem como fundamento a Constituição 
da República Federativa do Brasil no artigo 5º, inci-
so XXIX, considerado o interesse social, desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do País.

A previsão constitucional que se pauta na trilogia 
principiológica deverá ser vislumbrada sob o pris-
ma ontológico heideggeriano cuja essência é a sua 
própria existência, caso contrário, a interpretação se-
dimentada numa hermenêutica metodológica poder-
-se-á desvirtuar seu fundamento. Neste sentido, Car-
los Maximiliano preleciona:

Nenhuma escola de hermenêutica ousa confiar 
exclusivamente na excelência dos seus postulados 
para a exegese e aplicação correta do Direito. Ne-
nhum repositório paira sobranceiro aos dislates dos 
ineptos, às fantasias dos apaixonados e subterrâneas 
torpezas dos ímprobos. Não há sistema capaz de 
prescindir do coeficiente pessoal.

(...) O texto é a essência, a matéria-prima, que 
deve ser plasmada e vivificada pela inteligência ao 
serviço de um caráter íntegro.8

A vedação ao do registro expressões de propaganda 
está inserta no artigo 124, inciso VII da LPI, que expressa:

Não são registráveis como marca (...): Sinal ou ex-
pressão empregada apenas como meio de propaganda.

Todos os pedidos de registro/registros para ex-
pressões de propaganda foram, paulatinamente, ar-
quivados ou extintos, no respectivo lapso temporal, 
em consonância com o artigo 233 da lei nº 9.279/96.

Considerando que o registro fora excluído com a 
entrada em vigor da nova lei datada de 14 de maio 

de 1996, e que antes desta, todas as expressões de 
propaganda eram apreciadas para todos os produtos 
e/ou prestação de serviços, indaga-se o motivo da 
recusa, uma vez que, o mercado cresce e com ele 
a escassez de novidade absoluta para distinguir as 
marcas de produtos e serviços.

Esclarecendo a importância de se vislumbrar o di-
reito sob uma ótica fundada na consciência de Hei-
degger, Cleyson de Moraes Mello ratifica:

Uma consciência histórico-hermenêutica formada 
de acordo com a índole das sociedades contemporâ-
neas e com as dimensões culturais de nosso tempo 
não foram enfrentadas.9

A manutenção do texto legal acerca da vedação 
do registro de frases de propaganda sem conside-
rar a hermenêutica filosófica - em que busca uma 
‘verdade ontológica’10, poder-se-á resultar numa real 
inefetividade do direito, e a esta consequente exa-
cerbação do ‘imperativo de tutela’11 por parte do Es-
tado frente aos titulares, ascenderá sobremaneira, a 
estagnação do desenvolvimento tecnológico e eco-
nômico, contrariando os ditames constitucionais.

A nova realidade, imposta pela economia globali-
zada, desde logo, é inserida como um novo elemen-
to que vai permear o quadro jurídico. É esta ante-
cipação de sentido; é este o preconceito produtivo 
que deve conformar todo o processo exegético.12

7 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial. 2 ed. 
V.2. São Paulo: RT, 1982, p. 1141.

8 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005, p. 82.

9 MELLO, Cleyson de Moraes. Introdução à filosofia do direito, à me-
todologia da ciência do direito e hermenêuticas contemporâneas: um 
atuar dinâmico da  magistratura na perspectiva civil-constitucional: a 
(re)produção do direito. Rio de Janeiro: Freitas Bastos: Maria Augusta 
Delgado, 2008, p. 133.

10 HEIDEGGER, Martin. A essência do fundamento. Tradução Artur Mo-
reira. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 23.

11 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. 
Tradução Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedi-
na, 2009, p. 47.

12 Op.cit., p. 168.
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O locus hermenêutico das frases de propaganda 
está contido na necessidade de reconhecimento da 
anteriormente mencionada proteção legal. O merca-
do urge pela distinguibilidade entre os concorrentes 
e a incompreensão ou ignorância desta lógica do ser, 
não como método13, mas sim, como verdade, poder-
se-á distorcer o sentido que a Carta Maior perquiriu 
imprimir.

Corrobora-se ainda, a preocupação ética do exer-
cício de direito acerca da propriedade industrial na 
contemporaneidade, uma vez que, os mercados glo-
balizados derrubam abruptamente todas e quaisquer 
barreiras de informação, possibilitando a utilização 
de interesses de outrem sem sequer notar o verda-
deiro detentor de sua propriedade.

Enfim, eu poderia listar inúmeras questões hoje 
reguladas por um direito de propriedade amplia-
do e que não consideram o fato de que a crença 
de nossa época caminha em outra direção. Da 
mesma forma que as empresas desenvolvem tec-
nologias para se tornarem roprietários e aumen-
tarem seus ativos, essas novas tecnologias abrem 
a possibilidade de as pessoas comunicarem suas 
idéias mais rapidamente a um número maior de 
pessoas, e utilizarem na sua comunicação ferra-
mentas que são de propriedade de alguém, sen-
do que este alguém não consegue manter todos 
os meios necessários para controlar e impedir o 
acesso a elas.14

O pensar o direito acerca das frases de propa-
ganda15 resgata sua essência na sociedade global, 
desnivelando seu fundamento, não somente como 
singela frase propriamente dita, mas também, 
como investimento em ativos industriais, indivi-
dualização do titular no mercado, valorização do 
produto e/ou serviço, reflexão do seu conteúdo: 
significado e significante, imagem transcendental 
do objetivo propagandeado, mensagem sublimi-
nar, desenvolvimento tecnológico e econômico, 
eticétera.

Pensar o direito na sua forma mais originária sig-
nifica concretizar o direito (concretude judicial) com 
lastro na analítica existencial, libertando-o de toda a 
possibilidade de interpretação inautêntica do direito. 
É um salto hermenêutico em direção á indagação do 
sentido e da essência do direito. Pensar assim sig-
nifica dizer que a essência do direito não se desen-
volve objetivamente (coisificação do direito; relação 
sujeito-objeto) aos olhos da sociedade; ao revés, a 
essência do direito é sempre a essência da histó-
ria do homem, já que em relação com o ser jamais 
poderá ser concebida como uma relação entre um 
sujeito e um objeto.16

Compreender o fundamento das frases de propa-
ganda cunhará na interpretação aproximada de sua 
essência, assim e em decorrência deste, facilitará o 
seu resgate num mundo sempre em construção.

A (re)inserção legal do registro de frases de pro-
paganda auxiliará no incentivo ao desenvolvimen-
to tecnológico e econômico do País, uma vez que, 
trata-se de investimento em ativo industrial e o seu 
titular, por certo, gozará de um direito de monopó-

13 O pensar lógico, matemático, apofântico, neste caso, induz ao resul-
tado esdrúxulo para o mundo da vida, uma vez que, não permitiria 
que a essência se desvelasse hermeneuticamente para o receptor. O 
pensar que há de ser trabalhado é o pensar filosófico, a lógica do 
ser-no-mundo heideggeriano (pensar além do metafísico).

14 GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, págs. 310-1.

15 Somente para exemplificar, tenha-se em mente a figura de um copo. 
Este, para a metafísica ocidental, pode ser compreendido como copo 
propriamente dito. Objeto pelo qual uma pessoa ingere líquidos. 
Pois bem, buscar a essência pela filosofia heideggeriana do mesmo 
objeto (copo), compreende-se por buscar o desnivelamento, senão, 
o copo não serve apenas para beber líquidos, pode servir também 
como castiçal, mini jarro de flor, porta trecos, porta lápis, amuleto 
para pessoas que crêem que água do mar com conchas atrás da por-
ta seja presságio de bons fluidos, decoração, enfim, o objeto assim 
como a frase de propaganda não pode e não deve ser compreendi-
das e interpretadas de maneira restrita. É sempre uma possibilidade, 
um devir, um vir a ser, um processo de conhecimento.

16 MELLO, Cleyson de Moraes. Direito e(m) verdade: os novos cami-
nhos da hermenêutica jurídica. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delga-
do, 2011, págs. 23-4.
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lio legal outorgado pelo Estado com efeitos17 erga 
omnes.

(...) ressalte-se que o monopólio concedido 
pelo Estado, longe de ser uma arma de ataque 
contra a liberdade econômica, na realidade cons-
titui um instrumento de defesa, vez que é o mo-
nopólio legal que impede os atos de concorrência 
desleal.18

Assim sendo, a visão distorcida da negativa de 
registro de frases de propaganda na lei da proprie-
dade industrial nº 9279/96, vem desvirtuar, em parte, 
a proteção da concorrência leal mercadológica, que 
pode ser compreendida como mais uma forma de 
proteção ao consumidor, ao titular e a todos os en-
volvidos na seara mercadológica e, principalmente, 
jurisdicional, agregando cognição ao serviço público 
da justiça19. “Afinal, o Direito (...) deve ser instru-
mento a tornar as pessoas mais felizes ou menos 
infelizes!”20

CONSIDERAÇÕES

Não é demasiadamente exaustivo relembrar as 
célebres frases de propaganda que fizeram sucesso 
no passado e continuam vivas na mente das pessoas. 
O problema é que estas frases podiam, num tem-
po pretérito, serem objeto de registro, objetivando 
a propriedade do seu titular. Tendo em vista que a 
propriedade de um ativo industrial é resultado de 
labor intelectual e investimento pecuniário, é lícito 
que o Estado outorgue poderes que possam excluir 
terceiros de usufruírem das benesses que não lhe 
são devidas.

Contudo, com o advento da lei nº 9279/96, a pro-
teção às frases de propaganda fora excluída e os 
titulares prejudicados por esta lacuna.

A solução efetiva para este óbice consiste no 
retorno à proteção, todavia, não se trata de mera 
precisão que possa ser justificada sob o prisma da 
hermenêutica metodológica, mas e sobretudo, sob o 

ponto de vista da hermenêutica filosófica de Martin 
Heidegger.

Em suma, propõe-se um novo olhar sobre a ne-
cessidade de tutela das frases de propaganda, não 
como simples investimento, no entanto, em decor-
rência da sua essência frente à nova realidade numa 
sociedade globalizada.

Uma frase pode ter diversas conotações quando 
vislumbrada segundo auspícios de Heidegger, po-
dendo assumir interpretações ímpares desniveladas 
para o intérprete, v.g., distinguir os concorrentes no 
mercado, controlar e repreender a exacerbação de 
infrações no âmbito da propriedade industrial, au-
xiliar no desenvolvimento da economia e da tecno-
logia, reforçar a razoabilidade no que tange às deci-
sões jurisdicionais acerca do imperativo de tutela do 
Estado entre titulares privados, tudo isto, realçando 
os preceitos da Constituição da República Federativa 
do Brasil.

Repensar o direito – nesta acepção –, a tutela 
legal das frases de propaganda com novo enfoque, 
atualizará os conceitos obsoletos, reafirmando a 
necessidade de mudanças para melhoria da quali-
dade de vida, uma vez que, o direito não pode sim-
plesmente regular sem objetivar o desenvolvimento 
seja econômico, seja tecnológico e, principalmente, 
social.

 

17 No Brasil fora consagrado o sistema atributivo, pelo qual a lei não 
reconhece a propriedade do ativo industrial pelo uso e posse e, sim, 
pelo registro. PAES, P.R.Tavares in. Propriedade industrial. São Paulo: 
Saraiva, 1987, p. 36, ressalta que “nos países onde vigora o sistema 
declarativo, o não-registro não deixa de reconhecer a propriedade 
da marca, não prevalecendo contra ela o registro de marca colidente 
de terceiro”.

18 DOMINGUES, Douglas, Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. 
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 317.

19 Serviço público da justiça, entende-se Poder Judiciário, responsável 
pela implementação das políticas públicas para melhoria da quali-
dade de vida.

20 GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. Instituições de direito processual 
civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 2.
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1 Processo n° 2008.001.020386-7

A Lei de Direitos Autorais brasileira protege 
obras originais e dispõe expressamente que a pro-
teção abrange o título da obra. De acordo com o 
artigo 10 da lei, para que um título seja passível 
de proteção, ele deve ser: (I) original; e (II) incon-
fundível com o título de obra do mesmo gênero, 
divulgada anteriormente por outro autor:

“Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange 
o seu título, se original e inconfundível com o de 
obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente 
por outro autor.”

Embora esse dispositivo seja interessante, até o 
momento não havia sido objeto de um exame de-
talhado por parte do Poder Judicário. Felizmente, 
esse cenário parece estar mudando. Em decisão 
publicada em fevereiro de 20121, a 26ª Vara Cível 
da cidade do Rio de Janeiro examinou o escopo da 
proteção conferida pelo referido artigo de lei, bem 
como estabeleceu importantes diretrizes de como 
ele deve ser interpretado.  

A disputa envolve duas editoras que lançaram 
dois livros diferentes com exatamente o mesmo títu-
lo. O primeiro livro, chamado “CAMPO DE ESTRE-
LAS”, foi publicado pela Autora da ação em 2006 e 
versa sobre os famosos “Caminhos de Santiago de 
Compostela” na Espanha. O segundo livro, também 
chamado “CAMPO DE ESTRELAS”, foi publicada pela 
Ré em 2007 e explora precisamente o mesmo tema.

Como ambos os livros possuem o mesmo títu-
lo, a Autora ajuizou uma ação em face da Ré com 
base no referido dispositivo, visando compelir esta 

A visão do judiciário sobre a proteção dos
títulos de obras à luz dos direitos autorais

Gustavo Piva de Andrade
LL.M em Direito da Propriedade Intelectual pelo Franklin 

Pierce Law Center e sócio do escritório Dannemann Siemsen  

última a cessar o uso do título “CAMPO DE ES-
TRELAS”, bem como buscando indenização pelo 
suposto uso indevido.    

Em sua defesa, a Ré negou que estivesse pra-
ticando qualquer infração, uma vez que o título 
“CAMPO DE ESTRELAS” não é original, pois advém 
da expressão latina “CAMPUS STELLAE”, ou, sim-
plesmente, “COMPOSTELA”, exatamente o nome 
do lugar ao qual as duas obras são dedicadas. A 
Ré também comprovou que outras obras sobre os 
“Caminhos de Santiago de Compostela” possuíam 
títulos semelhantes. Por fim, a Ré sustentou que 
não havia que se falar em dano a ser reparado, já 
que a infração não foi caracterizada.

A magistrada da 26ª Vara Cível iniciou a análi-
se com o requisito da originalidade, fazendo direta 
referência à origem do termo “CAMPO DE ESTRE-
LAS”. Nesse sentido, reconheceu que, de fato, a 
expressão advém do latim “CAMPUS STELLAE” que 
resultou na palavra “COMPOSTELA”, um elemento 
formador do nome da cidade de “Santiago de Com-
postela”.

De acordo com a juíza, essa é uma prova ca-
bal de que a expressão “CAMPO DE ESTRELAS” 
está intrinsecamente associada aos “Caminhos de 
Santiago de Compostela” e que, portanto, trata-se 
de um termo de uso comum quando utilizado em 
meio ao tema de ambas as obras. Para embasar 
esse entendimento, a corte listou quatro livros, pu-
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blicados por diferentes autores, cujos títulos osten-
tavam variações do referido sinal, quais sejam:
 - “Caminho de Santiago, Uma Peregrinação ao 
Campo das Estrelas”, 1998;
 - “Campo das Estrelas”, 2001;
 - “Foice na Lua do Campo das Estrelas”, 2004; 
 - “Pés no Caminho, Campo de Estrelas”, 2011.

A magistrada observou que, ainda que os títu-
los possuíssem outros elementos distintivos, todas 
as obras se referiam aos “Caminhos de Santiago 
de Compostela”, o que leva à conclusão de que o 
título “CAMPO DE ESTRELAS” se enquadra na cate-
goria de títulos genéricos, destituídos de proteção. 
Prova disso é que outro livro havia sido publicado 
sob um um título praticamente idêntico em 2001 
(“Campo das Estrelas”).

Em relação ao segundo requisito previsto pelo 
dispositivo – inconfundibilidade com título de obra 
do mesmo gênero publicada por outro autor – a 
juíza entendeu que o título do livro da Autora não 
era suficientemente distinto em relação aos títulos 
das obras anteriores.

Além disso, ressaltou que o termo “gênero”, tal 
como previsto no dispositivo, se refere ao gênero 
de obras, não de livros. Portanto, na sua visão, o 
termo “gênero” não deve ser interpretado como 
fazendo alusão a diferentes categorias de livros 
(romance, ficção, auto-ajuda, etc.), mas sim, à ca-
tegorização de uma obra segundo o ramo artísti-
co em que insere, tais como cinema, literatura ou 
música.  

Dessa forma, o juízo concluiu que todas as obras 
em questão pertencem ao mesmo gênero (obras 
literárias) e que, portanto, o título “CAMPO DE ES-
TRELAS”  também não cumpre o segundo requisito 
estabelecido pela legislação.

Por tudo isso, a magistrada concluiu que a Au-
tora não podia reividincar direitos exclusivos sobre 

o título “CAMPO DE ESTRELAS” e julgou a ação 
improcedente, rejeitando todos os pedidos formu-
lados na petição inicial. 

Embora a sentença seja passível de recurso, ela 
sem dúvida estabelece importantes diretrizes sobre 
como determinar se um determinado título de obra 
é original e passível de proteção à luz da Lei de Di-
reitos Autorais.  Ela também denota a importância 
de sempre se checar o significado do título da obra, 
bem como se títulos idênticos ou semelhantes já 
foram utilizados por outros autores anteriormente.  

Por fim, a decisão demonstra como o termo “gê-
nero” deve ser interpretado, deixando claro que 
ele se refere ao campo artístico no qual a obra se 
insere, e não a possíveis classificações ou catego-
rias criadas pelo mercado. A princípio, portanto, 
o título de um livro pode ser idêntico ao título de 
uma música e, ainda assim, ser passível de prote-
ção com base nesse dispositivo da Lei de Direitos 
Autorais.

Resta observar como a jurisprudência se posicio-
nará diante de casos em que o  “campo artístico” 
da obra não pode ser claramente determinado ou 
quando a obra sob análise tende a ser percebida 
como uma obra derivada de outra obra anterior.  

Outro aspecto controverso diz respeito à análise 
da questão à luz dos princípios norteadores do di-
reito marcario. Afinal, como se sabe, para que uma 
marca seja protegida, ela não precisa ser original: 
basta que ela seja distintiva, de modo a distinguir e 
individualizar determinado produto de outros pro-
dutos congêneres.  

Independentemente disso, o fato é que o prece-
dente ora comentado pode se tornar um marco da 
jurisprudência brasileira sobre a proteção de títulos 
de obras à luz dos direitos autorais, o que o tor-
na extremamente relevante não só para as editoras 
como para toda a indústria do entretenimento.   
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INTRODUÇÃO
Os sistemas alternativos de resolução de disputas 

(conhecidos pela sigla inglesa “ADRS”) são, cada vez 
mais,considerados a melhor alternativa à morosidade 
e aumento dos gastos com procedimentos adminis-
trativos e judiciais. Entre os diversos ADRS existentes, 
a arbitragem seja talvez a mais conhecida, deixando 
outras formas alternativas de disputa, como a media-
ção, em segundo plano. 

Entretanto, a mediaçãovem atraindocada vez mais 
atenção quando o assunto é propriedade intelectual e 
em especial as marcas. Recentemente, os escritórios de 
marcas do Reino Unido, Singapura e União Europeia 
adotaram previsão expressa sobre procedimentos de 
mediação. Tal adoção não significou dizer que as 
partes envolvidas estariam obrigadas a mediarem, 
mas sim que há uma série de condições e incentivos 
para que ocorra a mediação durante disputas em 
procedimentos administrativos de marcas. 

Seguindo uma tendência bastante atual, o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)sinalizou 
a possibilidade de também adotar previsão sobre 
mediação em caso de disputas administrativas de 
marcas. Inclusive, o INPI recentemente organizou, em 
parceria com a Organização Mundial da Propriedade 
Industrial (OMPI), evento2 específico sobre mediação, 
já enfatizando tal possibilidade para um futuro não 
muito distante. 

Diante de tal realidade, é importante observar que 
são inúmeras as alternativasde implementação de um 
sistema de mediaçãoa nível nacional. Tal fato fica claro 
ao observar-se que já existem diferenças relevantes 
entre os sistemas adotados pelos diversos escritórios 
de marcas anteriormente citados. Algumas dessas dife-

Sistemas de mediação em procedimentos 
administrativos de marcas e a sua adoção pelo INPI

Rafael Ferraz Vazquez1

renças serão analisadas a seguir para, assim, concluir 
sobre as características possivelmente mais vantajosas 
para um sistema de mediação em procedimento ad-
ministrativo de registro de marcas no Brasil. 

I. MEDIAÇÃO EM MARCAS 
O emprego de Sistemas Alternativos de Resolução 

de Disputas (“ADRS”)nas disputas envolvendo pro-
priedade intelectual não é recente, já tendo sido in-
clusive observado que alguns direitos de propriedade 
intelectual são mais compatíveis com determinados 
ADRSdo que outros.3

Nesse sentido, a mediação poderia ser o ADRS mais 
adequado para implementação pelos escritórios de 
marcas, visto que a mediação éessencialmente con-
sensual. Como resultado, as partes poderiam evitar 
uma verdadeira disputa pelo “tudo ou nada”naqueles 
casosestejam dispostas a aceitarem condições inter-
mediárias, tal como uma coexistência de marcas su-
ficientemente distintas e/ou com público consumidor 
diferente.

Adicionalmente,aderindo à mediação, as partes se 
comprometem a uma forma de resolução reconhe-
cidamente cautelosa com seus custos e tempo. Tais 
características resultam que a mediaçãonão apenas 

1 Associado ao Veirano Advogados, bacharel em Direito pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em Direito da Pro-
priedade Intelectual e Sociedade da Informação pela Universidade de 
Alicante, Espanha.

2 Informações sobre o evento podem ser encontradas em http://www.
inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:i
npi-realiza-primeiro-modulo-do-curso-sobre-mediacao&catid=50:slid
eshow&Itemid=146 , acesso em 24 de agosto de 2012.

3 JABALY, Peter. IP Litigation or ADR: costing out the decision. Journal 
of Intellectual Property Law & Practice, 2010.vol. 5, no. 10.
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traz benefícios para as grandes empresas, frequente-
mente envolvidas em inúmeros litígios simultâneos 
em inúmeros países, mas principalmente às pequenas 
e médias empresas locais, as quais possuem poucos 
recursos disponíveis para litigar com frequência em 
esferas administrativas e judiciais. 

Apesar de tais benefícios serem comuns à mediação 
como um todo, eles podem ser acentuados ou dimi-
nuídos durante a sua implementação pelos diversos 
escritórios de registro de marcas, a qualnão seguiu um 
padrão único nos diferentes territórios. Como resultado, 
existem diferenças práticasrelevantes entre os diversos 
sistemas já existentes. Há, portanto, algumas alternativas 
já implementadas que poderão servir de inspiração para 
o futuro sistema de mediação a ser adotado pelo INPI

II. SISTEMAS ESTRANGEIROS DE MEDIAÇÃO EM 
PROCEDIMENTOS DE REGISTRO DE MARCAS

II.1 Oficina de Harmonização do Mercado 
Interior (OHMI)

Desde outubro de 2011 existe a possibilidade de 
abertura de um procedimento de mediação em dis-
putas de pedidos de registro de marca comunitária 
europeia. Tal mediação se daria por meio de me-
diadores4 próprios da OHMI e sem qualquer custo 
adicional para as partesdesde que tenha lugar emsua 
sede, na cidade de Alicante, Espanha. Até o momento 
existem oito mediadores para escolha dos usuários do 
sistema de marca comunitária e tais mediadoressão, 
em sua totalidade, antigos examinadores de pedidos 
de registro de marcas daquele órgão. 

Embora a mediação seja gratuita para as partes, o 
sistemana forma como fora implementado pela OHMI 
também possui algumas desvantagens. A principal de-
las é o fato da mediaçãosomente ocorrer emfase recur-
sal contra decisão de primeira instância, e nãoincluir 
casos de oposição ao pedido de registro. Diante de tal 
exigência,as seguintes condições devem ser ocorrer 
para que o pedido de mediação seja aceito pela OHMI:

1. Haver uma solicitação, por qualquer uma das par-
tes, de recurso administrativo contra decisão de 
primeira instância;

2. Haver o pagamento da taxa oficial de recurso 
(atualmente em 800 euros);

3. Haver a solicitação escrita e assinada pelas duas 
partes de um procedimento de mediação. 
Cabe observar que, havendo ou não a solicitação 

de mediação,a parte recorrente deverá necessariamen-
te apresentação as razões do recurso administrativo 
em até quatro meses após a publicação da decisão 
recorrida. Tal obrigação resulta que a OHMI, caso 
as partes não alcancem um acordo, estará apta para 
julgar o recurso apresentado.

O sistema implementado pela OHMI, embora 
muito recente, poderá ser subutilizado pelos usuários 
do sistema de marca comunitária, em especial pelas 
seguintes razões: 

– A matéria que poderá ser objeto da mediação 
é bastante limitada, visto querestrita aos pedidos de 
registro comunitários5, não sendo possível a inclusão 
na mediação de outras matérias tal como pedidos de 
registro nacionais, acordos comerciais, etc.;

– A mediação somente ocorrerá em fase de recurso 
administrativo, onde uma das partes já possui alto grau 
de probabilidade de êxito. Isso porque o percentual 
de reforma das decisões de primeiro grau da OHMI 
são de aproximadamente 10%6. Consequentemente, 
a parte vencedora em primeira instância dificilmente 
aceitará condições minimamente desfavoráveis;

– Adicionalmente, a parte vencedora em pri-
meira instânciaterá,independente ou não de haver 
mediação,a certeza de que seu caso será decidido 
rapidamente, já que que 90% das decisões de apelação 

4 Disponívelem: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regPro-
cess/mediators.en.do>. Acesso em: 9 de agosto de 2012. 

5 Disponível em: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/
CTM/mediation_instructions_parties.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2012.

6 Disponível em: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/docu-
ments/QPLUS/serviceCharter/2011/qualityofdecisions_2011_en.pdf>. 
Acesso em: 9 de agosto de 2012. 
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da OHMI são informadas em até seis mesesdesde a 
apresentação do recurso.7 

Consequentemente, o sistema de mediação ado-
tado pela OHMIpoderia não ser suficientemente 
atraente para as partes de uma disputa administrativa, 
o que minimiza os potenciais efeitos da mediação. 

II. 2 Escritório de Marcas e Patentes do Reino 
Unido (IPO-UK)

Os sistemas alternativos de resolução de disputas 
já fazem parte do cotidiano dostribunais no Reino 
Unidoem razão doPracticeDirection-Protocol,o qual 
determina que, caso as partes falhem em provar que 
adotaram todas as medidas para evitar o litígio judicial, 
o mesmo será levado em conta pelo juiz para deter-
minar os custos judiciaisdevidos pelas partes.8 Como 
resultado, os ADRS foram amplamente difundidos não 
apenas como um mero requisito formal, existindo 
umcomprometimentodas partes e representantes em 
chegar a uma solução antes de iniciarem um litígio. 

Mais recentemente, a necessidade de se criar incen-
tivos para a adoção de ADRS também em procedimen-
tos administrativosfoi expressamente trazidaem relató-
rio independente elaborado a pedido da IPO UK9. Em 
tal relatório, elaborado por Ian Hargreaves,ressaltou-
-se a necessidade daadoçãode um sistema de me-
diação em propriedade intelectual com o objetivo 
de se propiciar melhores condições para pequenas 
e médias empresas usufruírem dos seus direitos. 

Como resultado, a IPO-UK, de maneira análoga 
aos tribunais ingleses, passou a considerar uma recusa 
injustificada de uma parte a submeter-se à media-
ção como um elemento a ser considerado quando 
da determinaçãodos custos administrativos de cada 
parte.10 Adicionalmente, a IPO-UK pode ativamente 
recomendar a mediação, inclusive suspendendo o 
procedimento administrativo para que as partes con-
siderem tal solução alternativa de disputa. 

Os mediadores, por sua vez, poderão ser forneci-
dos pelo próprio IPO-UK ou ser livremente escolhido 

pelas partes.Entretanto, diferente do que ocorre na 
OHMI, todos os mediadores deverão ser diretamente 
remunerados pelas partes. Por exemplo, os valores 
para cada parte na realização de mediação são de 
750 libras por meio dia de mediação e/ou 1,000 libras 
por diapara aquelas mediações ocorridas em Londres, 
sede da IPO-UK. 

II.3 Organização Mundial da Propriedade 
Industrial (OMPI)

Com relação aos ADRS em propriedade intelectual, 
a Organização Mundial da Propriedade Industrial 
(OMPI)acabou tornando-sea organização padrão para 
a administração de procedimentos de arbitragem de 
nomes de domíniosegundo as regras UDPR. Recen-
temente, a OMPI passou a aceitar procedimentos 
de disputa de nomes de domínio com a terminação 
(ccTDL)  “.br”.

Entretanto, o centro de mediação e arbitragem da 
OMPI também oferece serviços de administração e 
customização de regras de ADRS para as mais diversas 
modalidades de disputas em propriedade intelectual. 
Uma dessas adaptações resultou na implementação 
doprocedimento de mediação no âmbito do Escritório 
de Marcas e Patentes de Singapura (IPOS). Desde 

7 Dados de 2011 disponíveis em: <http://oami.europa.eu/ows/rw/
resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/timelinessservices-
tandards_2011_en.pdf>.Acessoem: 9 de agosto de 2012.

8  Practice Direction-Protocols “4.7 The parties should consider whe-
ther some form of alternative dispute resolution procedure would 
be more suitable than litigation, and if so, endeavour to agree which 
form to adopt. Both the Claimant and Defendant may be required 
by the Court to provide evidence that alternative means of resol-
ving their dispute were considered. The Courts take the view that 
litigation should be a last resort, and that claims should not be is-
sued prematurely when a settlement is still actively being explored. 
Parties are warned that if the protocol is not followed (including this 
paragraph) the Court must have regard to such conduct when de-
termining costs.” Disponível em: <http://www.justice.gov.uk/courts/
procedure-rules/civil#updates>. Acesso em: 09 de agosto de 2012.

9 Disponível em: <http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>. 
Acesso em: 20 de junho de 2012.

10 Disponível em: http://www.ipo.gov.uk/mediation.pdf. Acesso em: 
09 de agosto de 2012. 
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janeiro de 2012, tal sistema está disponível para as 
partes envolvidas em casos de oposição, nulidade 
administrativa e caducidade de registros de marcas 
naquele país. 

A IPOS,desde então, informa e incentiva as partesem 
procedimentos administrativos a buscarem uma solu-
ção para disputas administrativas por meio da media-
ção. Caso uma das partes venha a demonstrar interes-
se em qualquer fase do procedimento administrativo,a 
mesma poderá informar a IPOS que,por sua vez, 
notificará a outra parte e aguardará resposta peloprazo 
máximo de um mês. Caso a mediação seja aceita, o 
procedimento é então aberto na OMPI a qual será a 
administradora por meio do seu escritório local em 
Singapura. Já com a participação da OMPI as partes 
escolherão um mediador e iniciarão a mediação. 

Os mediadores, os quais são independentes tanto 
da IPOS quanto da OMPI, são livremente escolhidos 
pelas partes, as quais poderão obter a indicação de 
mediadores pela própria OMPI caso assim solicitem. 
Tal mediador deverá aceitar a indicação das partes, 
comprometendo-se, por exemplo, a limitar seus ho-
norários segundo um valor máximo por hora e dia11. 

Enquanto ocorrer o procedimento de mediação 
perante OMPI, a IPOS poderá suspender os proce-
dimentos administrativos. Uma vez terminada a me-
diação, a IPOS então reativará o procedimento para 
então decidir sobre as questões não resolvidas pela 
via consensual, caso existam. 

III. MEDIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE 
MARCAS E O INPI

Em Julho de 2012, umworkshopfoi conjuntamen-
te organizado pelo INPIe o Centro de Arbitragem 
e Mediação da OMPI, onde foi informado sobre a 
possibilidade da implementação de um sistema de 
mediação em procedimentos administrativos de mar-
cas no Brasil. Entretanto, tal possibilidade se daria 
somente em casos de oposição ao pedido de registro, 
excluindo-se outras hipóteses tal como processos 
administrativosde nulidade e caducidade. 

Embora ainda não exista por parte do INPI uma 
definição sobre o sistema de mediação a ser adota-
do, a implementação de um ADRSa nível nacional 
certamente traria benefícios tal como uma possível 
diminuição do backlog existente para a análise dos 
pedidos de registro de marcas no Brasil. Como vis-
to nos sistemas de mediação já implementados em 
outros territórios, os seguintes aspectos são aqueles 
de maior relevância para a criação de um sistema de 
mediação em marcas: 

Mediadores 

Com vistas a economizar recursos do INPI, possi-
velmente opção mais viável no Brasil seria a adoção 
de um sistema com mediadores externos ao órgão, 
havendo liberdade para que as partes escolhessem 
o nome que fosse mais conveniente. Essa liberdade 
poderia, por outro lado, ocorrer com uma limitação 
dos valores a serem pagos pela mediação, como já 
ocorre no Reino Unido e Singapura. 

Adicionalmente, o fato do mediador não ser liga-
do ao órgão de registropoderia ser benéfico também 
porque uma relação entre mediador e o INPIpoderia 
causar certa desconfiança entreas partes, as quais 
evitariam comentar fatos ou expressar opiniões com 
medo de que os mesmos fossem utilizados no jul-
gamento da oposição.Aliás, como forma de afastar 
tal desconfiança, o mediador poderá assinar acordo 
de confidencialidade com as partes. Dessa forma, 
o sigilo, aliado à total independência do mediador, 
resultaria em uma mediação vista como neutra às 
partes, beneficiando-se o diálogo entre as mesmas. 

Adicionalmente, e uma vez que os consultores 
são externos ao INPI,a mediação poderá incluir 
também outros assuntos além do pedido de regis-
tro o qual sofreu oposição. Por exemplo, pode-
rá ser objeto da mediação, iniciada em razão da 
oposição,negociaçõesenvolvendo pedidos e registros 
de marcas existentes em outros países, ou até fusões 
e aquisições societárias entre as partes.

A suspensão do procedimento administrativo

Em razão do backlog atualmente existente no INPI, 
a possibilidade de que seja necessário suspender 
a análise do pedido de registro para que as partes 
tenham tempo de realizar uma mediação é altamen-
te improvável.Por outro lado, obacklog existente 
poderiaser uma das principais razões para as partes 
buscarem a mediação, desde que ela resulte em uma 
redução no tempo de espera pela decisão do INPI 
sobre o pedido de registro. 

O resultado da mediação

Questão incidental à adoção de um sistema de media-
ção pelo INPI é a aceitação dos acordos de convivência 
alcançados pelas partes, seja ele em mediação ou não. 
Isso porque, embora as partes possam estipular que 

11 Disponível em: http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMe-
diation/NewMediationOptionforTradeMarks.aspx. Acesso em: 12 de 
agosto de 2012. 
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suas marcas convivem pacificamente no mercado, essa 
convivência pode ser contrária à própria Lei de Proprie-
dade Industrial (Lei 9.279/96). Nesse sentido, os acordos 
alcançados pela mediação, não poderiam determinar 
algo contrário a lei, visto que poderia resultar sem efeitos. 

Sobre a questão, o Parecer Técnico INPI/CPAPD 
nº 001/201, acolhido pelo Presidente do INPIem 13 
de agosto de 2012 abordou a questão dos acordos de 
coexistênciae, resumidamente, definiu que tais acor-
dos serão considerados como “subsídios ao exame 
de registrabilidade do sinal requerido como marca, 
ou ainda como subsídios à apreciação de eventual 
recurso contra indeferimento”.

Assim, em razão da natureza dos acordos de con-
vivência perante o INPI, o mediador também poderá 
influenciar positivamente na obtenção de um acordo 
que seja “aceitável”não apenas pelas duas partes 
negociantes, mas também pelo próprio INPI. Isso 
porque o mediador, o qual preferencialmente possuirá 
conhecimentos sobre as chances de êxito de registro 
das marcas, poderá melhor assessorar as partes sobre 
uma possível aceitação ou não do acordo alcançado 
na mediação. Inclusive, a mediação poderia ser esti-
mulada caso houvesse a possibilidade do mediador 
consultar o próprio INPI sobre a questão, ainda que 
de maneira informal, com a criação de um canal de 
comunicação entre mediadores e INPI. 

Aliado a tal consulta entre mediador e INPI, outra 
característica a qual certamente impulsionaria a me-
diação seria a criação de uma espécie de fasttrackou 
procedimento acelerado de análise dos pedidos de 
registro objeto de mediação segundo o sistema ins-
tituído pelo INPI. Com a criação de uma preferência 
para tais pedidos de registro, o sistema de mediação 
certamente seria mais frequentemente utilizado pe-
las partes, podendo inclusive resultar na aceitação 
de algumas condições menos favoráveis para que o 
acordo fosse possível, e assim, seu pedido de registro 
pudesse entrar no fasttrack, tendo o seu exame de 
alguma forma acelerado.

Momento da mediação

Aparentemente, o INPI implementaria a mediação 
somente em casos de oposição a pedido de registro 
de marca. Tais procedimentos são aqueles os quais 
enfrentam maior tempo de espera para a sua aná-
lise e, portanto, poderiam ser considerados como 
aqueles necessitando de maior atenção e esforços 
para a redução do backlog. Entretanto, um sistema 
de mediação que pudesse ser utilizado também em 
processos administrativos de nulidade poderia ser 
considerado. 

IV. CONCLUSÃO 

A mediação não é, e nem poderia ser, imposta às 
partes de procedimentos administrativos de marcas. 
Entretanto, é possível notar o crescente incentivo dos 
escritórios de marcas para que as partes optem por 
sistemas alternativos de resolução de disputas. 

O papel do INPI, atualmente estudando a im-
plementação de um sistema de mediação,será fun-
damental na criação de condições favoráveis para 
que as partes busquem o acordo. Isso porque tal 
sistema poderia representar benefícios para as par-
tes, tal comoa criação de um fasttrackna análise dos 
pedidos de registro objeto de disputa. Esse atrativo 
seria acompanhado de um sistema de mediação efi-
ciente, neutro e sensível aos valores a serem gastos 
pelas partes. 

Entre os sistemas de mediação já implementa-
dos emprocedimentos administrativos de marcas, 
alguns possuem características que dificilmente se 
adequariam à realidade brasileira. Por outro lado, 
a possibilidade de existir uma entidade adminis-
tradora externa ao INPI, como é o caso da OMPI 
em Singapura, poderia estabelecer um sistema 
por entidade reconhecida pela sua imparcialidade 
entre as partes, mas também com experiência na 
administração e implementação de procedimentos 
de ADRS.

Adicionalmente, e como resultado prático, a 
implementação de um sistema de mediação para 
procedimentos administrativos de marcas no Bra-
sil poderia beneficiar não somente as partes, mas 
também o próprio INPI, o qual testemunharia a 
médio e longo prazo uma redução do chamado 
backlog. Tal benefício seria obtido sem o com-
prometimento de qualquer recurso por parte do 
INPI, nemimposição de quaisquer deveres para 
as partes visto que, como afirmado, a mediação é 
essencialmente consensual.
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Recentemente, a ABES - Associação Brasileira das 
Empresas de Software promoveu um evento em São 
Paulo, tratando sobre inovação, competitividade na 
exportação e leis de concorrência desleal. Em breves 
palavras, a proposta do evento era promover a dis-
cussão em torno das oportunidades de exportação 
hoje existentes às empresas brasileiras e o desafio 
de competir em territórios estrangeiros, frente às 
leis de propriedade intelectual e proteção local. Foi 
enaltecida a necessidade de se respeitar a proprie-
dade intelectual de estrangeiros, ao mesmo tempo 
em que se espera que estes respeitem a propriedade 
intelectual de origem brasileira.

O evento em tela foi muito marcante, não somente 
por demonstrar o fortalecimento da nossa indústria 
de software, mas, sobretudo, por refletir a mudança 
de um capítulo na história da Propriedade Intelectual 
brasileira.

Sim, pois em um passado não muito distante, um 
evento como esse versaria sobre medidas voltadas ao 
protecionismo da indústria nacional e formas de se 
evitar a concorrência de estrangeiros. A preocupação 
com a propriedade intelectual (não só a estrangeira, 
mas também a brasileira) ficava sempre em segundo 
plano, sendo as medidas de protecionismo e inibição 
da concorrência estrangeira o foco da preocupação. A 
visão era de que a proteção à propriedade intelectual 
não trazia retorno financeiro. Copiar a tecnologia 
de terceiros de forma barata e proteger o mercado 
interno soava muito mais interessante. E se para isso 
fosse necessário relativizar direitos de propriedade 
intelectual, por que não?

Mas isso mudou. Com o crescimento e desenvol-
vimento da nossa economia, o foco deixou de ser 
a busca por medidas protecionistas e inibição da 
atuação estrangeira no mercado interno, havendo 
agora legítimo interesse na proteção da propriedade 
intelectual.

Digo “legítimo” interesse, pois proteção para a ma-
téria sempre houve no Brasil. Contudo nunca houve 
consciência para sua legitimação. É muito conveniente 
dizer que o Brasil tinha proteção legal para a proprie-
dade intelectual desde a época do Império. Mas fato é 
que isso foi sempre “para inglês ver”. Literalmente. O 
primeiro alvará de proteção a invenções foi oriundo 
de uma troca de favores entre as coroas Portuguesa 
e Inglesa, na época em que a Inglaterra sofria com 
o bloqueio continental promovido por Napoleão, 

A mudança de um capítulo na história da 
Propriedade Intelectual brasileira.

Marcelo Inglez de Souza1

enquanto a família real portuguesa necessitava de 
proteção para vir para o Brasil. A Inglaterra ofereceu, 
então, proteção para que os portugueses cruzarem o 
Atlântico, enquanto Portugal deu em troca a garantia 
legal de que invenções (inglesas) seriam protegidas 
no Brasil.

Contudo, fato é que nunca houve legitimação para 
essa proteção de invenções no Brasil, simplesmen-
te porque o Brasil não tinha sua própria indústria 
e invenções para proteger. Proteger propriedade 
intelectual significava dar melhores condições de 
concorrência a estrangeiros. Em um país que se 
desenvolveu sob um conceito de colônia de explo-
ração, atrelado essencialmente à comercialização de 
recursos naturais, era muito difícil criar consciência 
de que a propriedade intelectual era importante para 
o desenvolvimento e progresso próprio.

Mas felizmente isso mudou. No momento em 
que despontamos com tecnologias aplicadas ao 
agronegócio (vide Embrapa), na prospecção de pe-
tróleo (vide Petrobrás) ou mesmo na fabricação de 
aeronaves (vide Embraer), a propriedade intelectual 
passa a ser uma variável de suma importância. Agora 
o empresário brasileiro quer ir para o exterior, quer 
vender sua tecnologia fora do país; não tem medo de 
enfrentar os estrangeiros, mas quer condições iguais 
para poder concorrer.

E não estamos falando aqui de condições financei-
ras, mas sim de condições de concorrência e proteção 
à propriedade intelectual. O empresário brasileiro 
quer respeitar, mas também quer ser respeitado. E 
isso é, de fato, uma mudança de cultura, uma nova 
percepção que surge sobre a propriedade intelectual. 
O evento promovido pela ABES é prova disso. Não 
foi algo apenas “para inglês ver”. Estavam presentes 
empresários e pesquisadores de diversos setores, 
todos brasileiros, sedentos por expandir e proteger 
sua tecnologia e conhecimento. Que a propriedade 
intelectual prospere no Brasil, acompanhando o ritmo 
de crescimento da nossa economia.

1 sócio dos setores de Propriedade Intelectual, Contencioso e Arbitra-
gem de Demarest e Almeida Advogados.
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A noção do certo e do errado sempre acompa-
nhou a história da humanidade, desde a época da 
Roma antiga, e foi-se incrementando a proporção do 
desenvolvimento da civilização mundial. A noção 
de Jus (Direito) da Lei das XII Tábuas até o presente 
momento foi-se modificando ao longo dos séculos.

A projeção do Direito no futuro já era ensinado por 
Roberto Lyra Filho (1999, p.8) numa concepção que 
se mesclava em otimismo, por um lado, e pessimismo, 
por outro lado. Assim:

“Os caminhos é que são imprevisíveis. A ques-
tão criminal é aspecto da questão social. Por-
tanto, a solução da questão social será, também, 
a solução da questão criminal”. 

Naturalmente que a corrente defendida pelo mes-
tre, nos diasde hoje, já sofre mutações intensas, uma 
vez que como vimos anteriormente a humanidade se 
apresenta em constante mutação e evolução. 

Da mesma forma o Direito Penal vem, constan-
temente, buscando soluções para o combate e a 
repressão à criminalidade.

Existem condutas que são ilícitas, que são perpe-
tradas na Internet e que se utilizam,do meio digital 
como caminho de facilitaçãoà prática ilegal que gera 
dano, porém não se enquadram em nenhum tipo 
penal específico. Desse modo: ou se cria uma nova 
legislação ou se aplica a legislação vigente.

Ao enviar um vírus por e-mail temos um enqua-
dramento fraudulento. Isso ocorre também no am-
biente das transações bancárias. Quando se enfoca 
o Internet Banking duas idéias se apresentam; há um 
crime de estelionato pela invasão de conta corrente 
e transferência ilícita do dinheiro ali depositado (art. 

Crimes virtuais
pressupostos, exemplos e características

Claudio de Barros Goulart1

171 do Código Penal). O estelionato se caracteriza, 
nesse caso,, pelo uso da Internet para auferir uma 
vantagem ilícita.

Art. 171. Obter,para si ou para outrem, vanta-
gem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendoalguém em erro, mediante artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A segunda seria o furto (art. 155, § 4º, II do Código 
Penal) , o conhecido furto qualificado.

Art. 155. ...
§ 4º. A pena é de reclusão de dois a oito anos, 
emulta, se o crime é cometido:
II – com abuso de confiança, ou mediante 
fraude, escalada ou destreza.

  
Para a idéia do Internet Banking o que deverá 

prevalecer é a figura do Estelionato, pois, nesse 
particular, a fraude se caracterizará com a obtenção 
de uma vantagem ilícita, mediante ardil, por meio 
do computador, de maneira continuada ou não. É 
no conjunto da fraude que a pessoa percebe essa 
vantagem ilícita.

Assim, no caso de transações bancárias já existe 
disposição expressaa respeito da caracterização do 
crime ou de ESTELIONATOou de FURTO QUALIFI-
CADO.

1 Analista Legislativo de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados. Pós-graduado em Direitos Autorais Universidade Federal 
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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Quanto aos crimes contra a honra, a injúria, a 
difamação e a calúnia, uma vez divulgados em meio 
eletrônico por documentos, mensagens caluniosas, 
informações injuriantes, difamantes, vão caracterizar 
os tipos penais de difamação e injúria .

Uma outra especificidade bastante interessante é 
o previsto na Lei Maria da Penha que veio proteger 
a mulher contra a violência doméstica e outras. En-
tretanto, a violência contra a mulher não precisa ser 
física, mas também psicológica. E é através do com-
putador que tal crime poderá se configurar.

Ofender pessoas através do meio virtual baseia-se 
na ofensa por meio eletrônico na cópia de envio de 
mensagens que pretendem injuriar ou caluniar, de 
forma indevida, alguém por mensagens eletrônicas.

Indiscutivelmente que a criminalidade digital é 
muito criativa, conseguindo obter vantagens ilícitas, 
que jamais se conseguiria alcançar no meio físico.

No mundo digital, o phishing (isca) é um fenômeno 
ilegal que vem sendo praticado por estelionatários. É 
como se fosse uma pescaria a usuários, de forma ilícita, 
para, de alguma forma, obter algum proveito próprio.

O phishing pode ser entendido como uma apro-
priação de informações sigilosas de outrem para ser 
utilizadas fraudulentamente nas fases seguintes da 
trama. Ele será um ato preparatório de um futuro e 
conseqüente ato ilícito. Contudo, por si só, já se torna 
danoso, por que a violação de informações sigilosas e 
o Código Penal estabelece regras específicas ao tratar 
de falsificação de documentação ou documental.

O phishing é uma novidade que vwem sendo 
estudada e discutida, para que se possa entender a 
dimensão e a criatividade de alguém para o cometi-
mentodo ato infracional..

Os hachers (intermediários) são as pessoas respon-
sáveis em burlar os sistemas, haja vista asinvasões do 
Pentágono e da Nasa nos Estados Unidos.

Outro tipo criminoso atentatório e repugnante em 
nossa sociedade diz respeito à pornografia infantil 
que se resume numa mazela da humanidade. Existem 
sanções previstas no ECA – Estatuto da criança e do 
Adolescente, conforme estabelece o art. 241.

Art. 241. Pune quem apresentar, produzir, vender, 
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de 
comunicação, inclusive Internet, fotografias ou ima-
gens com pornografias ou cenas de sexo explícito 
envolvendo crianças ou adolescentes.

Então, a Lei nº 10.704/2003 traz expressamente 
a possibilidade de caracterizar a pornografia infantil 
perpetrada no meio digitalizado.

Ao examinar-se novamente o dispositivo legal, 
percebe-se que o mesmo está sob a égide do princípio 
da legalidade restrita, como é o caso das fotografias 
que contenham imagens das crianças, vítimas de por-
nografia. Parte-se do pressuposto de que a imagem 

que está sendo divulgada a de um indivíduo que 
realmente existe. No entanto, quando se fala de meio 
digital, está se tratando de uma nova dimensão social.

O site Second Life é um site de relacionamento,alemão, 
em que as pessoas podem criar uma vida diferente. 
Todos aqueles que acessam esse sítio (game de in-
teração digital) cria uma figura própria que recebe 
o nome de Avatar. Cada usuário tem seu respectivo 
Avatar que representa um ser humano.

Os usuários daquele site estariam sendo investi-
gados pela polícia alemã sob a acusação de prática 
de pedofilia.

A polícia alemã está a investigar o Second Life 
(SL), após um jornal ter denunciado que era possível 
ver cenas de sexo virtual com crianças na plataforma, 
avançando ainda que já foram registrados casos de 
propostas para a troca de imagens reais de pornografia 
infantil. (Diário Digital, 14 ago. 2012)

Assim, todos nós somos avatares e existe uma 
avatar que é representado por uma criança virtual. 
Há um flagrante abuso sexual de crianças, só que elas 
não existem fisicamente. É como se fossem criadas 
por cartuns que foram desenvolvidos.

De alguma forma, por vias obliquas, estaremos 
autorizando condutas delituais relacionadas às crian-
ças, apesar de elas não existirem. Mas estaríamos 
dando uma idéia, umavisão virtual, jamais uma visão 
real, física.

Anossa legislação que cuida da pedofilia relaciona-
-se a uma criança que existe e não uma pessoa virtual. 
Daí, mais uma dificuldade para caracterizar a ilicitude 
dentro desse aspecto da virtualidade, de avatares.

Hoje se cogita de proteger as crianças não só no 
mundo físico, como no mundo virtual. Ao não tipificar 
o crime em uma criança virtual, estaremos abrindo 
uma porta para a pornografia real. .

A idéia do Direito penal, portanto, como único 
sistema normativo vigente no país, é induzir, ao 
máximo, delitos ou condutas ilícitas que devem ser 
banidas da sociedade.

Nos dias atuais, ainda não há uma norma penal 
que tipifique esse tipo de ilicitude, o que, a contrario 
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sensu, nos Estados Unidos, Canadá e na Austrália já 
existem legislações, criminalizando a posse, a distri-
buição, divulgação de imagens não fotográficas.

No plano virtual, a pedofilia e a pornografia infantil 
podem se apresentar em várias dimensões. Podem, 
inclusive, estar desvencilhadas de um dano provoca-
do numa criança que exista fisicamente Pergunta-se 
então: A criança virtual existe ou não? 

Essa a grande preocupação típica do Direito Ele-
trônico, a qual busca soluções para hipóteses que o 
Direito tradicional não nos traz.

Quando estamos protegendo a criança no plano 
constitucional (art. 227 da CF), percebemos que a 
criança deve ser protegida de qualquer ato de vio-
lência, vale dizer, a pedofilia e a pornografia infantil. 
Tais atos de violência devem existir, inclusive para 
uma imagem representativa da criança, pois o que 
o Direito protege não é necessariamente a criança-
vítima, mas o conceito de criança, a pessoa-criança 
que pode ser representada simplesmente por uma 
imagem, uma ideia.

Quando se observa uma cena de abuso infantil, 
com cenas de sexo com menores impúberes não es-
tamos preocupados com aquela determinada criança 
somente, mas com a própria ideia de que qualquer 
criança possa vir a ser violada, seja virtual seja real.

O grande problema é que em nossa legislação não 
permite a caracterização dessa espécie de pornogra-
fia, ou seja, o delito da pornografia virtual cometido 
contra crianças virtuais. Hoje se torna um fato atípico, 
alimentando a ideia de uma conduta delitual que pode 
se concretizar na prática.de tais ilicitudes.

Entretanto, hoje, no Brasil, há um salvo conduto-
conduto, no qual as crianças de amanhã estão sendo 
violadas a todo o momento. E a grande problemática 
reside no fato de que o Estado tem feito tentativas no 
sentido de considerar o crime da pornografia infantil. 
O problema é que quando não há a criança física, 
mas sim a criança virtual, carece a materialidade, o 
elemento caracterizador da violência à criança. O 
conceito de criança passa a ser objeto de proteção. 
Para tanto, basta que se insira um parágrafo na Lei 

do ECA, a fim de que se tenha maior proteção às 
crianças, tanto físicas quanto virtuais.

O Direito Eletrônico serve pararever os conceitos 
de todas as disciplinas do Direito, adaptando-as a essa 
nova “realidade ciberespacial”. 
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Apesar de existirem diversas correntes relativas à 
conceituação de marcas e suas respectivas funções, 
é pacífico o entendimento de que as marcas são, 
essencialmente, instrumentos distintivos aplicáveis a 
produtos e serviços. O ponto divergente é o meio 
pelo qual a marca se expressa, ou seja, a forma 
como ela se revela ao público.

A Organização Mundial da Propriedade Intelec-
tual (OMPI) define marca como “sinal distintivo que 
identifica certos produtos ou serviços como aqueles 
produzidos ou fornecidos por uma determinada pes-
soa ou empresa”1.

Já a Lei da Propriedade Industrial brasileira 
(Lei No. 9.279/96) em seu artigo 122, define mar-
cas como “sinais distintivos visualmente percep-
tíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

O conceito previsto na legislação pátria demons-
tra uma visão tradicional e de certa forma ultrapas-
sada, pois limita a marca a um sinal visualmente per-
ceptível, ignorando as evoluções criativas percebidas 
pela sociedade, notadamente nos últimos anos.

Os avanços da era tecnológica permitiram que as 
marcas fossem além das formas tradicionais (nomi-
nativa, figurativa e mista), surgiram as marcas “não-
tradicionais” que compreendem uma gama quase 
ilimitada de modalidades: marcas tridimensionais, 
marcas animadas ou em movimento, gestuais, tác-
teis, sonoras, olfativas, gustativas, dentre outras que 
ainda haverão de surgir.

As marcas em movimento, objeto do presente ar-
tigo, consistem em uma figura executando determi-
nado movimento. A indústria cinematográfica tem 
alguns dos mais famosos exemplos que tornam fácil 
a percepção do conceito: o movimento dos raios de 
luz e som da Columbia2, o movimento e o som do 
rugir do leão da MGM Studio3 ou então, para dar 
um exemplo diverso, o movimento que identifica o 
tão conhecidosistema operacional WINDOWS®, da 
Microsoft Corporation.

Marcas em Movimento
Sandra Volasco

Advogada Associada, Atem& Remer Advogados e Consultores

Beatriz Pessoa
Advogada Associada, Atem& Remer Advogados e Consultores

Na Comunidade Europeia o movimento caracte-
rístico da marca WINDOWS® está devidamente regis-
trado como marca (CTM 008553133), lá a questão re-
solve-se pela representação estática e cronológica das 

diversas fases do movimento da figura, acompanhando 
de uma breve descrição desse movimento. Vejamos:

DESCRIÇÃO DA MARCA:

A marca consiste em uma sequência animada que 
começa com quatro objetos de luz colorida (cada 
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um na cor vermelha, verde, amarelo e azul) que 
aparecem em uma sequência escalonada e giram em 
torno uns dos outros em arcos distintos, em expan-
são em tamanho e intensidade de iluminação até 
que convergem e formar uma imagem de bandeira 
quatro painéis com uma luz circular branca no cen-
tro que oscila com diferentes intensidades de ilumi-
nação. O comprimento total da sequência animada 
é de aproximadamente sete segundos.

Apesar do fácil contorno e, até mesmo de haver 
uma recomendação da OMPI nesse sentido, os obs-
táculos impostos pelas normas e conceitos restritivos 
faz com que poucos países aceitem expressamente 
o registro de marcas em movimento, alguns deles 
são: Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Austrália, 
Colômbia, Equador, Panamá, Nova Zelândia, Reino 
Unido, Irlanda, Rússia e Cingapura. 

A omissão da lei brasileira pode ser interpretada 
como permissão, desde que a marca não esteja com-
preendida nas proibições legais. Desta forma, em se 
tratando a marca de sinal visualmente perceptível, o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
aceita o registro de marcas em movimento, por meio 
da representação gráfica do movimento.

Nesse sentido, temos o exemplo do Registro No. 
826.006.248, concedido à Nokia Corporation, onde 
o movimento de um aperto de mãos está retratado 
numa sequência de 4 figuras. Vislumbramos aqui a 
tendência de surgirem inúmeros pedidos de registro 

análogos nos próximos anos, isto porque as empre-
sas estão cada vez mais conectadas e inseridas em 
um contexto de quase ilimitados recursos gráficos e 
computacionais, e, portanto, existe a imediata neces-
sidade se destacarem frente aos seus concorrentes.

No entanto, apesar da questão estar “aparente-
mente” solucionada, a legislação brasileira no que 
concerne ao uso da marca, tem um problema a ser 
enfrentado. O artigo 143, inciso II, determina que 
poderá ser declarada a caducidade de marca tiver 
sido usada com modificação que implique alteração 
de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro.

Ora, as figuras apenas buscam fazer alusão ao 
movimento e não traduzem de fato o modo como a 
marca será efetivamente utilizada. Daí surge o ques-
tionamento: Caso a marca venha a sofrer um pedido 
de declaração de caducidade, tendo por base a fun-
damentação legal citada anteriormente, deverá ou 
não ser declarada caduca?

É certo que essa nova categoria de marcas requer 
um tratamento diferenciado por parte do órgão com-
petente, desde o momento do depósito, por meio de 
um suporte físico eficaz, até a peculiaridade de um 
exame que permita, através de tecnologia e aparato 
específico, identificar reproduções e imitações des-
sas marcas.

Enquanto essa nova categoria de marcas não 
consta expressamente no formulário de depósito, o 
ideal seria que o INPI se pronunciasse oficialmente 
sobre a questão acima, já que o modo que foi en-
contrado pelos usuários do sistema, poderá, por fim, 
não atingir o objetivo almejado. 

É importante destacar que o ordenamento jurídi-
co brasileiro jáoferece soluções para a salvaguarda 
da marca em movimento, por meio de direito autoral 
e dispositivos de repressão à concorrência desleal.

De modo a obter a proteção mais ampla possível, 
o ideal é combinar a proteção de direitos autorais 
com a proteção marcária, lembrando apenas que 
o direito autoral tem validade assegurada por pra-
zo determinado, enquanto que a marca poderá ser 
prorrogada indefinidamente.
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A publicação de biografias não autorizadas no 
Brasil sempre se deparou com obstáculos jurídicos 
relacionados aos direitos da personalidade dos bio-
grafados.  São inúmeros os casos de biografias que 
por impedimento judicial ou por cautela do editor, 
deixaram de ser oferecidas ao publico leitor em vir-
tude de“riscos jurídicos”.

Nestes mais de dez anos em que estivemos pres-
tando assessoria aos associados da Câmara Brasilei-
ra do Livro, muitos foram os casos em que fomos 
consultados acerca da publicação de biografias não 
autorizadas cujos projetos foram engavetados em 
virtude das consequências que autores e editoras 
poderiam sofrer, além dos casos emblemáticos de 
autores e editoras que ousaram publicar biografias 
sem autorização como “Estrela Solitária” sobre a vida 
de Garrincha de Ruy Castro pela Companhia das le-
tras, “Na Toca dos Leões” sobre Washington Olivetto 
e “Roberto Carlos em Detalhes” de Paulo César Araú-
jo” ambas pela Planeta .

O fato é que os direitos da personalidade, mes-
mo antes do advento do código civil vigente, já se 
mostravam como óbice em virtude do inciso X do 
art. 5º da Constituição Federal que dispõe que “são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a inde-
nização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação”. Embora o dispositivo permita inter-
pretação diversa, em alguns casos serviu como base 
para a proibição de biografias.

É claro que a intimidade e a vida privada são 
relativos no caso de pessoas públicas, cujo trabalho 
escolhido, fama, ou papel desempenhado frente à 
sociedade permitem que sua imagem ou até alguns 
detalhes de sua vida privada se tornem públicos.

Com o advento do Código Civil de 2002, a ques-
tão se tornou ainda mais delicada, pois os direitos 
da personalidade passaram a ser disciplinados em 
capítulo especial cujas disposições deram tratamento 
extremamente restritivo aos direitos da personalida-
de. O art. 20 do Código Civil vigente estabelece que 
“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à adminis-
tração da justiça à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou 
a publicação, a exposição ou a utilização da imagem 
de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requeri-
mento e sem prejuízo da indenização que couber, se 
lhe atingirem a honra, a boa fama ou respeitabilida-
de ou se destinarem a fins comerciais”.

Com a vigência deste dispositivo, que estabele-
ce explicitamente a possibilidade da proibição da 
publicação de escritos, transmissão da palavra e ex-
posição ou utilização da imagem se lhe atingirem a 

1 Advogada em propriedade intelectual, gerente jurídica da Câmara 
Brasileira do Livro.

A questão das biografias não autorizadas no Brasil
Fernanda Gomes Garcia1

honra, boa fama ou respeitabilidade ou se se desti-
narem a fins comerciais, a proibição de biografias se 
tornou quase imperativa, pois ainda que não atinjam 
aspectos morais da personalidade como honra e res-
peitabilidade a simples destinação comercial a torna 
proibida. A edição de uma biografia implica em cus-
tos tanto para a Editora que possibilita a sua publi-
cação quanto para o autor que dedica suas horas de 
trabalho e recursos financeiros.

O problema tem sido objeto de frequentes deba-
tes como o que aconteceu no dia 09 de agosto na 22ª. 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo no espaço 
Livros e Cia destinado à discussão de questões rela-
cionadas ao mercado editorial. Com a presença dos 
deputados Newton Lima, autor de projeto que visa 
estabelecer exceção no Código Civil vigente para o 
caso de Biografias, do Deputado Alessandro Molon 
que é o relator do projeto da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, a redação proposta foi discutida. 

O projeto (PL 393/2011) propõe a inclusão do 
parágrafo 2º. no art. 20 que estabelece tratamento 
especial para o caso de obras biográficas de pessoas 
publicas com a seguinte redação:“A mera ausência 
de autorização não impede adivulgação de imagens, 
escritos e informações comfinalidade biográfica de 
pessoa cuja trajetóriapessoal,artística ou profissional 
tenha dimensão pública ou estejainserida em acon-
tecimentos de interesse da coletividade”.

O projeto de Lei citado dá novo norte à situação 
das biografias. Cumpre ressaltar que o que o projeto 
visa garantir é a publicação. A atribuição de fatos 
inverídicos e a ofensa a honra ou a imagem das pes-
soas, continua sendo passível de eventuais indeniza-
ções cabíveis conforme dispõe o inciso X do art, 5º. 
da Constituição Federal

A proposição sujeita a apreciação conclusiva pe-
las Comissões de Educação e Cultura e de Constitui-
ção Justiça e Cidadania já teve parecer favorável com 
aprovação por unanimidade na primeira e segundo 
o Deputado Alessandro Molon, relator da matéria na 
segunda, deve ser votada no início de setembro. Caso 
a matéria seja aprovada segue para o Senado Federal.

Caso o projeto venha a ser aprovado, teremos 
outro cenário que poderá resultar em um maior 
número de biografias disponíveis ao público. Já as 
ações judiciais poderão continuar a acontecer, pois 
pessoas que se sintam de alguma forma lesadas po-
derão recorrer ao judiciário para pleitear eventuais 
direitos.
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Entrou em vigor, no último dia 6 de junho, a Lei 
nº 12.663, de 5.6.2012, conhecida como “Lei Ge-
ral da Copa”, que dispõe sobre medidas relativas 
à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do 
Mundo FIFA 2014 e aos eventos relacionados, que 
serão realizados no Brasil.

A Lei Geral da Copa, dentre outros, trata de di-
versos aspectos relacionados à proteção da proprie-
dade intelectual, a começar pelo estabelecimento 
de mecanismos de proteção especial dos emble-
mas, mascotes das competições e demais símbo-
los oficiais de titularidade da FIFA, em especial por 
meio do seu reconhecimento, pelo INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, como marcas 
de alto renome e notoriamente conhecidas.

Outro relevante aspecto relacionado à proteção 
da propriedade intelectual previsto na Lei Geral da 
Copa é o reconhecimento da FIFA como exclusiva 
titular de todos os direitos relacionados a imagens, 
sons e outras formas de expressão dos eventos, 
sendo-lhe conferida a prerrogativa de explorar, ne-
gociar, autorizar e proibir sua captação, exibição, 
transmissão e retransmissão.

Ainda no que se refere à propriedade intelectual, 
a Lei Geral da Copa institui um conjunto de regras 
que visam à repressão do chamado “marketing de 
associação” – prática cada vez mais frequente du-
rante a realização de grandes eventos desportivos, 
como a Copa do Mundo FIFA e os Jogos Olímpicos, 
em que se contrapõem, de um lado, os direitos de 
propriedade intelectual dos organizadores e patro-
cinadores e, de outro, a liberdade de iniciativa e de 
concorrência de terceiros, interessados em divulgar 
os seus produtos, serviços e/ou marcas.

Importante dizer que a expressão “ambush mar-
keting”, cuja tradução literal para a língua portu-
guesa seria “marketing de emboscada”, teve origem 
no universo da publicidade e propaganda, para ex-
pressar a adoção de atos e condutas de empresas 
não patrocinadoras de grandes eventos desportivos 
e que, de alguma maneira, procuraram associar, de 
forma irregular, as suas marcas ou produtos à reali-
zação desses eventos para, sem qualquer remune-

O Marketing de Associação na
Lei Geral da Copa e as restrições ao livre

comércio e à atividade de publicidade e propaganda
André Zonaro Giacchetta

Márcio Junqueira Leite
Ciro Torres Freitas

Sócio e associados da Área Contenciosa de
Pinheiro Neto Advogados

ração, induzir o público a acreditar que manteriam 
algum vínculo, contratual ou comercial, com a enti-
dade organizadora do evento.

Conseqüentemente, a expressão “marketing 
de emboscada” utilizada no texto da Lei Geral da 
Copa, em suas duas formas (por associação ou por 
intrusão), não tem origem e nem significado técni-
co-jurídico e, portanto, destoa do real conceito do 
“ambush marketing”.

A primeira notícia que se tem a respeito dessa prá-
tica comercial (publicitária) refere-se aos Jogos Olím-
picos de 1984, quando se deu início à política de limi-
tação do número de patrocinadores oficiais do evento 
(nas edições anteriores havia muitos patrocinadores 
que investiam valores menores). Por essa razão, em-
presas que não figuravam como patrocinadoras ofi-
ciais passaram a buscar alternativas para a veicula-
ção de campanhas publicitárias de seus produtos e 
serviços durante a realização dos Jogos Olímpicos.

Na edição de 1984, a Fuji Film era uma das pa-
trocinadoras oficiais do evento. Entretanto, sua 
principal concorrente, a Kodak, adquiriu os direitos 
de ser a patrocinadora das transmissões dos Jogos 
Olímpicos pelo canal de televisão norte-americano 
ABC. Assim, a Kodak, que não era patrocinadora 
oficial dos Jogos Olímpicos, passou a ter seu nome, 
marca e produtos associados à realização daquele 
evento pelo fato de ser patrocinadora das transmis-
sões de televisão.

Desde então, as entidades organizadoras de gran-
des eventos desportivos passaram a regulamentar o 
direito de exclusividade dos patrocinadores oficiais, 
por meio da criação de áreas de restrição comer-
cial, bem como de regras legais para a coibição da 
prática do “ambush marketing”, como forma de ga-
rantir o retorno dos investimentos realizados pelas 
empresas patrocinadoras.

Ainda assim, muitos foram os casos da prática de 
“ambush marketing” nos eventos organizados pela 
FIFA e pelo Comitê Olímpico Internacional – COI, 
notando-se um crescimento bastante acentuado 
também na área de entretenimento em geral, em 
razão de um número cada vez mais expressivo de 
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empresas patrocinando eventos de música, dança, 
artes e afins, e associando a sua marca à designação 
do evento.

E no Brasil a preocupação não poderia ser dife-
rente! Com a realização, no País, dos dois maiores 
eventos desportivos nos próximos quatro anos, a 
Lei Geral da Copa e o Ato Olímpico Federal (Lei nº 
12.035, de 1.10.2009) trataram das práticas comer-
ciais que assombram a realização de eventos dessa 
natureza, especialmente o marketing de emboscada 
e as áreas de restrição comercial.

Entretanto, em vez de enumerar, de forma de-
talhada, quais seriam as condutas vedadas e per-
mitidas aos patrocinadores do evento e também 
aos demais anunciantes, como foi o caso do Lon-
don Olympic Act 20061, o legislador brasileiro op-
tou por tentar nacionalizar o conceito de “ambush 
marketing”, que carrega uma conotação pejorativa 
e transmite a ideia de que qualquer “marketing de 
associação” seria ilícito, o que não corresponde à 
realidade, contribuindo para uma situação de inse-
gurança jurídica2.

As disposições relativas ao
marketing de associação

O conjunto de regras constantes da Lei Geral da 
Copa que se prestam à tutela dos direitos de pro-
priedade intelectual da FIFA e dos seus patrocina-
dores tem como ponto de partida o estabelecimen-
to de áreas de restrição comercial, nas quais será 
assegurado à referida entidade e às pessoas por ela 
indicadas, “com exclusividade, divulgar suas mar-
cas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar 
propaganda de produtos e serviços, bem como 
outras atividades promocionais ou de comércio de 
rua”.

Os limites das áreas de restrição comercial se-
rão definidos pelas autoridades brasileiras compe-
tentes, considerando os requerimentos da FIFA ou 
de terceiros por ela indicados. A própria Lei Geral 
da Copa deixa claro que essas áreas de restrição 
comercial serão compostas pelos locais oficiais de 
competição (estádios, centro de treinamentos, cen-
tros de mídia, áreas de estacionamento etc.), es-
tendendo-se pelo perímetro máximo de dois quilô-
metros ao seu redor, o que inclui as principais vias 
(públicas) de acesso.

A Lei Geral da Copa prevê que a delimitação 
das áreas de restrição comercial “não prejudicará as 
atividades dos estabelecimentos regularmente em 
funcionamento, desde que sem qualquer forma de 
associação aos Eventos e observado o disposto no 
art. 170 da Constituição Federal”. Mas não esclarece, 

porém, em que momento o estabelecimento locali-
zado nas áreas de restrição comercial deverá estar 
em funcionamento para que não seja prejudicado 
(o que pode variar entre a data da entrada em vigor 
da Lei até a data de início de cada competição).

A matéria é assim tratada pela
Lei Geral da Copa:

“Art. 11.  A União colaborará com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios que sediarão os 
Eventos e com as demais autoridades competentes 
para assegurar à FIFA e às pessoas por ela indica-
das a autorização para, com exclusividade, divulgar 
suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou 
realizar propaganda de produtos e serviços, bem 
como outras atividades promocionais ou de comér-
cio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas 
suas imediações e principais vias de acesso.

§ 1o. Os limites das áreas de exclusividade re-
lacionadas aos Locais Oficiais de Competição se-
rão tempestivamente estabelecidos pela autorida-
de competente, considerados os requerimentos da 
FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os 
requisitos desta Lei e observado o perímetro máxi-
mo de 2 km (dois quilômetros) ao redor dos referi-
dos Locais Oficiais de Competição.

§ 2o. A delimitação das áreas de exclusividade 
relacionadas aos Locais Oficiais de Competição não 
prejudicará as atividades dos estabelecimentos regu-
larmente em funcionamento, desde que sem qual-
quer forma de associação aos Eventos e observado 
o disposto no art. 170 da Constituição Federal.”

As áreas de restrição comercial não apenas de-
limitam o território em que somente a FIFA e as 
pessoas por ela autorizadas poderão distribuir ou 
vender seus produtos, como também representam 
as áreas em que terceiros ficarão proibidos de pra-
ticarem quaisquer atividades de cunho promocio-
nal ou publicitário. Nesse sentido, inserido na seção 
“Das Sanções Civis”, o artigo 16 da Lei Geral da 
Copa estabelece o seguinte:

1 London Olympic Act 2006 é o conjunto de normas que regulamen-
tam a realização dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, especialmen-
te os direitos de exclusividade da entidade organizadora do evento e 
as condutas permitidas e vedadas quanto à realização de campanhas 
publicitárias no período de realização dos jogos (para consultar a 
íntegra, acesse www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/12/contents).

2 A expressão “ambush marketing” vem sendo empregado como sinô-
nimo de conduta ilegal, ilícita, sendo que uma de suas modalidades, 
o marketing de emboscada por associação, pode e deve ser consi-
derado ilícito. A ilicitude da conduta não reside exclusivamente na 
“emboscada”, mas sim na tentativa de associar indevidamente (pois 
sem autorização ou licença para tanto) nome, produto ou serviço de 
uma empresa à realização de um evento de modo que o público seja 
levado a crer na existência de algum vínculo ou endosso, contratual 
ou comercial, entre a empresa e a entidade organizadora.
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“Art. 16. Observadas as disposições da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), é 
obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes 
e qualquer proveito obtido aquele que praticar, sem 
autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, 
entre outras, as seguintes condutas:

I - atividades de publicidade, inclusive oferta de 
provas de comida ou bebida, distribuição de pro-
dutos de marca, panfletos ou outros materiais pro-
mocionais ou ainda atividades similares de cunho 
publicitário nos Locais Oficiais de Competição, em 
suas principais vias de acesso, nas áreas a que se 
refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente 
visíveis a partir daqueles;

II - publicidade ostensiva em veículos auto-
motores, estacionados ou circulando pelos Locais 
Oficiais de Competição, em suas principais vias 
de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou 
em lugares que sejam claramente visíveis a partir 
daqueles;

III - publicidade aérea ou náutica, inclusive por 
meio do uso de balões, aeronaves ou embarcações, 
nos Locais Oficiais de Competição, em suas princi-
pais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 
11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a 
partir daqueles;

IV - exibição pública das Partidas por qualquer 
meio de comunicação em local público ou privado 
de acesso público, associada à promoção comercial 
de produto, marca ou serviço ou em que seja co-
brado Ingresso;

V - venda, oferecimento, transporte, ocultação, 
exposição à venda, negociação, desvio ou trans-
ferência de Ingressos, convites ou qualquer outro 
tipo de autorização ou credencial para os Eventos 
de forma onerosa, com a intenção de obter vanta-
gens para si ou para outrem; e

VI - uso de Ingressos, convites ou qualquer 
outro tipo de autorização ou credencial para os 
Eventos para fins de publicidade, venda ou pro-
moção, como benefício, brinde, prêmio de con-
cursos, competições ou promoções, como parte 
de pacote de viagem ou hospedagem, ou a sua 
disponibilização ou o seu anúncio para esses pro-
pósitos.”

As restrições à prática de atividades de cunho 
promocional ou publicitário por terceiros não au-
torizados pela FIFA é reprimida pela Lei Geral da 
Copa também no âmbito penal, sendo definido 
como crime o marketing de emboscada, por meio 
de dois tipos penais3.

O primeiro deles, o marketing de embosca-
da por associação, consiste em “Divulgar marcas, 
produtos ou serviços, com o fim de alcançar van-

tagem econômica ou publicitária, por meio de 
associação direta ou indireta com os Eventos ou 
Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou 
de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros 
a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços 
são aprovados, autorizados ou endossados pela 
FIFA” (artigo 32).

A pena prevista para esse crime é a “detenção, 
de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa”. E, nos 
termos do parágrafo único do artigo 32, “Na mesma 
pena incorre quem, sem autorização da FIFA ou de 
pessoa por ela indicada, vincular o uso de Ingres-
sos, convites ou qualquer espécie de autorização 
de acesso aos Eventos a ações de publicidade ou 
atividade comerciais, com o intuito de obter vanta-
gem econômica”.

Outro tipo penal previsto na Lei Geral da 
Copa, sujeito à mesma pena, é o marketing de 
emboscada por intrusão, que consiste em “Expor 
marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, 
serviços ou praticar atividade promocional, não 
autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indi-
cada, atraindo de qualquer forma a atenção pú-
blica nos locais da ocorrência dos Eventos, com 
o fim de obter vantagem econômica ou publici-
tária” (artigo 33).

Conclusão: os prováveis questionamentos 
da Lei Geral da Copa

As disposições da Lei Geral da Copa que visam 
à repressão do marketing de associação ilícito cer-
tamente ensejarão controvérsias e litígios entre, de 
um lado, a FIFA e seus patrocinadores e, de outro, 
terceiros interessados em divulgar os seus pro-
dutos, serviços e/ou marcas no escopo das com-
petições, especialmente porque a lei não trouxe 
uma definição clara das proibições, muitas delas 
dependentes de regulamentação pelo poder com-
petente. A proibição da distribuição,venda, pro-
moção e publicidade de produtos, por terceiros 
não autorizados pela FIFA, não apenas no interior 
dos locais oficiais de competição, mas também em 
vias públicas próximas, é de questionável consti-
tucionalidade face ao instituto da livre iniciativa e 
seus desdobramentos.

3 A Lei Geral da Copa também define como crime as seguintes práti-
cas: “Art. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente 
quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA: Pena - detenção, 
de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.” e “Art. 31. Importar, expor-
tar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter 
em estoque Símbolos Oficiais ou produtos resultantes da reprodução, 
imitação, falsificação ou modificação não autorizadas de Símbolos 
Oficiais para fins comerciais ou de publicidade: Pena - detenção, de 
1 (um) a 3 (três) meses ou multa.”
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No próprio Parecer da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei nº 
2.330/2011, que resultou na Lei Geral da Copa, o 
Relator destacou que as restrições impostas nas 
imediações e vias de acesso aos locais de competi-
ção poderiam ofender a livre iniciativa, sugerindo, 
como forma de se contornar esse problema, a inclu-
são de uma ressalva, nos seguintes termos:

“Referido artigo sugere a imposição de restrições 
em relação às imediações e vias de acesso aos lo-
cais de competição, o que poderia vir a ofender a 
livre iniciativa, princípio insculpido na Constituição 
Federal no seu art. 170. A fim de contornar o pos-
sível óbice, proponho a fixação de ressalva no dis-
positivo em comento, de modo a garantir o direito 
daqueles que estiverem previamente estabelecidos 
no interior da zona de exclusividade de, livremente, 
funcionarem durante os Eventos nos Locais Oficiais 
de Competição”.

Porém, nem mesmo a ressalva do artigo 11, § 2º, 
da Lei Geral da Copa, no sentido de que a delimita-
ção das áreas de restrição comercial “não prejudica-
rá as atividades dos estabelecimentos regularmente 
em funcionamento, desde que sem qualquer forma 
de associação aos Eventos e observado o dispos-
to no art. 170 da Constituição Federal”, mostra-se 
suficiente para prevenir controvérsias e litígios. Na 
verdade, a previsão deve fomentar ainda mais as 
discussões.

Isso porque a Lei Geral da Copa – como já men-
cionado – não esclarece em que momento o estabe-
lecimento localizado nas áreas de restrição comer-
cial deverá estar em funcionamento para que não 
seja prejudicado (o que pode variar entre a data da 
entrada em vigor da Lei até a data de início de cada 
competição). Além disso, a inclusão da ressalva 
“observado o disposto no art. 170 da Constituição 
Federal” não implica conformidade entre as dispo-
sições da Lei Geral da Copa em exame e o referido 
dispositivo constitucional.

A livre iniciativa constitui fundamento expresso 
da ordem econômica brasileira, conforme previsto 
no artigo 170 da Constituição Federal, e compreen-
de a liberdade de concorrência, que se manifesta 
na faculdade de conquistar lealmente a clientela, na 
proibição de formas de atuação passíveis de deter 
a concorrência e na neutralidade do Estado diante 
do fenômeno concorrencial, em igualdade de con-
dições dos concorrentes.

A liberdade de concorrência pressupõe a lealda-
de: assegura-se aos particulares o direito de atrair a 
clientela de seus concorrentes, desde que não se va-
lham, para tanto, de práticas desleais. Uma vez per-
meada pela lealdade, pela honestidade comercial, 
respeitando os limites validamente impostos pela lei, 
pela boa-fé e pelos bons costumes, a concorrência é 
salutar e encontra amparo na Constituição Federal.

É exatamente por isso que não se mostra apropria-
da qualquer generalização no sentido de que toda 
forma de associação dos produtos, serviços e/ou
marcas de terceiros a eventos desportivos que não 
patrocinam reputar-se-ia ilícita per se.

Melhor teria sido criar um diploma que, inclu-
sive por meio da enumeração de condutas veda-
das e permitidas aos patrocinadores do evento e 
também aos demais anunciantes, conferisse maior 
efetividade à resolução de conflitos entre os atores 
envolvidos na realização das competições, repri-
mindo abusos em ambas as direções, sempre com 
a observância dos direitos resguardados pela Cons-
tituição Federal.

Não há dúvida quanto à necessidade de proteção 
dos investimentos feitos pelos patrocinadores ofi-
ciais de grandes eventos desportivos, sem os quais 
não seria possível a sua realização; mas o direito de 
exclusividade da entidade organizadora deve ob-
servar as limitações da livre iniciativa, da liberdade 
de expressão publicitária e da leal concorrência, 
visando o justo equilíbrio entre as garantias cons-
titucionais e os interesses econômicos envolvidos. 
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1 - INTRODUÇÃO

Com a disseminação da internet e o uso de com-
putadores pessoais, os modelos de negócios das em-
presas são resultados de novas tecnologias na área 
digital que constituem um alto valor agregado na 
oferta de seus produtos e serviços.  Essa presença 
onipresente das novas tecnologias introduz novas 
ferramentas de trabalho em um mundo virtual com-
plexo, transformando a forma de interação entre 
pessoas, empresas e consumidores.

O sociólogo espanhol Manuel Castells, em seu  
livro “A Galáxia da Internet”2 - que traz reflexões 
sobre a internet, negócios e a sociedade - afirma que 
a internet é, acima de tudo, uma criação cultural.  
Ademais, que a Internet não é uma simples tecno-
logia de comunicação, mas o epicentro de muitas 
áreas de atividade social, econômica e política, que 
fazem parte do cotidiano da maioria da sociedade 
moderna.

As novas formas de interação em uma rede de 
computadores sem fronteiras - das quais se incluem 
a redes sociais tais como Orkut, Facebook, Twitter, 
Youtube, entre outras -  se interpenetram com ques-
tões de ordem jurídicas, econômicas, sociais e mo-
rais, quer sejam por conflitos de leis entre os países, 
tratados internacionais, questões fiscais e tributárias, 
a defesa do consumidor no âmbito do comércio ele-
trônico, a liberdade de expressão, o direito a priva-
cidade, os direitos de propriedade intelectual, entre 
outros.

Essas questões se apresentam diariamente em um 
mundo virtual globalizado, extremamente dinâmico 
que, para muitos, se trata, equivocadamente, de uma 
miscelânea virtual, de uma  internet sem lei e sem 
parâmetros do que é lícito ou do que é ilícito. 

Pesquisa  realizada pelo Ibope/Nielsen demonstra 
que no primeiro trimestre de 2012 o número total de 
pessoas com acesso à internet em qualquer ambien-
te (domicílio, trabalho, escolas, lan houses), atingiu 
a marca de 82,4 de internautas no Brasil3. Esse nú-
mero expressa a dimensão e o potencial social que 
a internet se tornou no cotidiano das pessoas e o 
desafio de se harmonizar a interação entre o direito 
e a chamada cultura digital. 

As breves considerações expostas neste artigo 
expõem, suscintamente, algumas aspectos sobre a 
prática de crimes digitais no Brasil, que precedem 
a falta de normatização e diretrizes para atuação do 
Estado sobre as infrações cometidas na rede mundial 
de computadores no país, no âmbito penal e civil e a  
regulação dos direitos e deveres de milhões de inter-

Breves considerações sobre os
crimes eletrônicos e a regulação da internet  

Neide Bueno1

nautas brasileiros, através do Marco Civil da Internet, 
expostas no Projeto de Lei 2126/11.

2. SOBRE OS CRIMES PRATICADOS PELA 
INTERNET 

Sobre os delitos praticados pela internet, o cer-
ne da questão é saber se a legislação brasileira, em 
especial a penal, é suficiente para tratar de crimes 
eletrônicos. Vários são os projetos de lei criados ao 
longo de mais de uma década para tipificar os crimes 
eletrônicos, alterando, principalmente, nossa legisla-
ção penal .

Nesse contexto, uma corrente de especialistas na 
área Digital defende a aplicação mínima do Direito 
Penal em delitos praticados na internet, pois acredi-
tam que a legislação penal brasileira atende 95% das 
demandas virtuais e que  direito penal seria o último 
recurso para tratar os crimes eletrônicos, devendo 
ser aplicado somente quando todas as demais nor-
mas forem insuficientes.

No caso do crime de ameaça, por exemplo - que 
antes da era digital poderia ser consumado por um 
simples bilhete - hoje acontece por um e-mail ou 
um scrap postado em um site de relacionamento. O 
crime é tipificado pelo artigo 147 do Código Penal, 
sendo que a tecnologia só serviu como uma nova 
ferramenta para praticar, por meio eletrônico, um 
crime já tipificado em lei. 

Outro crime comumente praticado pelo meio ele-
trônico é a fraude bancária, que pode ocorrer num 
simples clique de um mouse. O cavalo de tróia insta-
lado em um computador faz a captação indevida de 
dados com o fim específico de subtrair o patrimônio 
de alguém. Tal prática pode ser tipificada como cri-
mes já previstos em nossa lei penal. 

Ou seja, os integrantes de uma organização cri-
minosa que praticam fraude bancária, poderão ser 
enquadrados, por exemplo, pelos crimes de furto 
qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II e IV do 

1 Sócia do escritório Ricci Advogados Associados. Advogada especia-
lizada em Propriedade Intelectual, com curso de especialização em 
Processo Civil pela PUC/SP. Curso de especialização em Direito Pri-
vado pela Escola Paulista de Magistratura. Curso de especialização 
em Direito e Tecnologia da Informação na Politécnica da USP/SP.

2 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, 
os negócios e a sociedade. Tradução. Maria Luiza X. de A. Borges. 
Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2003. 244 p. (original: La Galaxia Inter-
net. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Madrid: Areté. 
2001.). Veja também: www.edrev.info/reviews/revp49.pdf: acesso 
em 09/10/2011.

3 Disponível em http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/
sys/start.htm?infoid=30874&sid=4. Acesso em 23/06/2012.
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CP), formação de quadrilha (capitulado no art. 288 
do CP), interceptação telemática ilegal (art. 10 da Lei 
9296/96) e violação de sigilo bancário (previsto no 
art. 10 da Lei Complementar 105/2001). 

Uma prática ilícita - que poderia ser classifica-
da dentro do percentual restante de 5% dos crimes 
eletrônicos ainda não tipificados em nossa legisla-
ção - é quando o alvo do criminoso é a supressão 
de dados de um sistema informatizado como, por 
exemplo, o sistema SAP4. Outras condutas que ainda 
não estão previstas em nosso ordenamento jurídico 
seriam disseminar código malicioso (vírus) ou inva-
dir domicilio eletrônico.

Dessa forma, conforme a classificação de Rossi-
ni5, existem os “delitos informáticos puros” em que 
o sujeito visa especificamente atingir o sistema de 
informática em todas as suas formas, e os “delitos 
informáticos mistos” em que o computador é mera 
ferramenta para a ofensa a outros bens jurídicos que 
não exclusivamente os do sistema informatizado.

Por outro lado, existe uma corrente que defen-
de a aplicação de penas mais severas para crimes 
praticados pela internet. Sob essa ótica, defendem a 
necessidade de uma lei específica para tratar crimes 
eletrônicos ou, pelo menos, o aumento das penas 
de determinados delitos, pois acreditam que as pu-
nições previstas na legislação vigente não são pro-
porcionais ao impacto e ao dano que a rapidez e 
amplitude da internet  podem causar a uma pessoa.

Nessa assertiva, um dos crimes mais comuns são 
os crimes contra a honra. Uma pessoa difamada pela 
internet, através do envio de e-mails anônimos e 
mensagens ofensivas, pode ter sua imagem e reputa-
ção “registrada” de forma indelével na rede mundial 
de computadores. O causador poderá ser condena-
do pelo Crime de Difamação, previsto no artigo 139 
do Código Penal que prevê pena de detenção de 
apenas 3 (três) meses a um ano e multa, violando o 
princípio da proporcionalidade.

Para o advogado especialista em direito digital 
Rony Vainzof6, a tendência é que nosso poder judi-
ciário esteja cada vez mais ciente de que a Internet 
não é uma terra sem lei e, que, enquanto o Brasil não 
conta com uma lei específica para crimes digitais, o 
fechamento de pequenas portas abertas do Código 
Penal brasileiro e alguns ajustes na legislação, possi-
bilitará que o judiciário tenha mais ferramentas para 
enquadrar os chamados crimes cibernéticos.

Esses ajustes, que tipificam crimes eletrônicos, 
seriam: criar o tipo penal da invasão do domicílio 
virtual, somente na forma dolosa; tipificação penal 
para a disseminação de códigos maliciosos, com in-
tuito de causar dano ou obter vantagem indevida, 
somente na forma dolosa; aumentar a pena máxi-
ma para os crimes contra a honra praticados pelos 
meios eletrônicos e, da mesma forma, aumentar a 
pena máxima para o crime de concorrência desleal 
(art. 195 da Lei 9.279/96), se praticados através dos 
meios eletrônicos.

Nesse diapasão, na opinião do advogado crimina-
lista Marco Aurélio Florêncio Filho7, a maioria dos ilí-
citos praticados através das novas tecnologias pode 
ser enquadrada no código penal vigente, bem como 
nas leis específicas em vigor. Dessa forma, defende 
que o advento de lei específica deverá se restringir 
a poucas condutas ainda não tipificadas, que devem 
ser muito bem analisadas para se avaliar sua real 
necessidade.

No âmbito legislativo, diversos projetos de lei tra-
mitam desde 1995, ano do início da oferta comercial de 
conexões no país. A maioria deles trata da tipificação 
dos crimes praticados no ambiente cibernético, pre-
vendo alterações em alguns artigos do Código Penal. 

Nesse contexto, muitos defendem que antes de 
qualquer alteração no Código Penal, ou para se san-
cionar uma nova lei específica para tipificar crimes 
eletrônicos bem como aderir a Convenção de Buda-
peste, é necessário que, previamente, seja aprovado o 
Marco Civil da internet que trata dos direitos e garan-
tias dos internautas na esfera de uma legislação civil.

3. A CONVENÇÃO DE BUDAPESTE 

A Convenção de Budapeste, conhecida como 
Convenção sobre o Cibercrime, é o primeiro tratado 
internacional que dispõe sobre os crimes cometidos 
através da rede mundial de computadores. Proposta 
pelo Conselho Europeu, entrou em vigor em 1 de 
julho de 2004 e já teve adesão de mais de 30 países, 
inclusive dos EUA que abrigam grandes provedores 
como o Google.

O preâmbulo da Convenção destaca a necessida-
de de se impedir os atos praticados contra a confi-
dencialidade, integridade e disponibilidade de sis-
temas informáticos, de redes e dados informáticos, 
bem como a utilização fraudulenta desses sistemas, 
redes e dados, assegurando a incriminação desses 
comportamentos e da adoção de poderes suficien-
tes para combater eficazmente essas infrações, faci-
litando a detecção, a investigação e o procedimento 
criminal relativamente às referidas infrações tanto no 
nível nacional como internacional e estabelecendo 
disposições para uma cooperação internacional rá-
pida e eficiente.

4 SAP é um sistema informatizado que oferece um conjunto de módu-
los com diversas aplicações de negócio. Os módulos são integrados 
e contém a maior parte das funcionalidades necessárias às grandes 
corporações, incluindo manufatura, finanças, vendas e distribuição e 
recursos humanos.. A configurabilidade do sistema é feita por tabelas 
que administram desde a estrutura corporativa até a política de des-
conto oferecida aos clientes.

 Disponível em  < http://www.sap.com/brazil/solutions/index.epx>. 
Acesso em  03/06/2012.

5 ROSSINI, Augusto Eduardo de Souza. “Brevíssimas Considerações 
Sobre Delitos Informáticos”. Caderno Jurídico. Julho/02. Ano 2.nº 4. 
ESMP.

6 Disponível em <http://www.nic.br/imprensa/clipping/2011/
midia542.htm >. Acesso em 10/06/2012.

7 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. “O Princípio da Intervenção Mí-
nima do Direito Penal e a Criminalidade Informática”.
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Apesar do Brasil ainda não ser signatário da Con-
venção de Budapeste, algumas de suas disposições 
já foram incorporadas em nossa legislação, como a 
questão da pornografia infantil, cuja Lei nº 11.829 
2008 alterou a Lei 8.069/90 (ECA) em seus artigos 
240/241 e 241-A, para inserir condutas relacionadas 
à pedofilia na internet. 

Temos, também, a Lei nº 10.447/2002 que dispõe 
sobre infrações penais de repercussão interestadual 
ou internacional que exigem repressão uniforme 
para fins do disposto no inciso I do  §1º do artigo 
144 da Constituição.  Ademais, temos as disposições 
da Lei 9296/96, que se aplica à interceptação do flu-
xo de comunicações em sistemas de informática e 
telemática, que é prevista no artigo 21 da Convenção 
que dispõe sobre a “interceptação de dados relativos 
ao conteúdo”.

A adesão Brasil a Convenção de Budapeste é re-
levante uma vez que o país ainda não dispõe de 
legislação especializada no assunto e traria algumas 
vantagens como modelo legislativo homogêneo, in-
tercâmbio de experiências, e a adoção de mecanis-
mos de cooperação mais ágeis que a carta rogatória, 
por exemplo. 

A adesão do Brasil ao Tratado ainda está sob 
análise e discussão sendo que, pelo ponto de vista 
diplomático, existem restrições a sua adesão sob o 
argumento de que o Brasil não participou da discus-
são dos seus termos e não expôs seus objetivos e 
interesses.

Mesmo que o Brasil não tenha participado das 
discussões sobre os termos da Convenção, sua ade-
são trará voz ativa ao país para influenciar rumos 
futuros que poderão nortear e disciplinar ainda mais 
as ações delituosas praticadas na internet, que te-
nham repercussão nacional e internacional.

4. MARCO CIVIL DA INTERNET – PROJETO 
DE LEI Nº 2126/2011

4.1 Justificativas do Projeto de Lei 2126/2011

O projeto de lei 2126/2011 estabelece os princí-
pios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede 
mundial de computadores no país, e foi construído 
em conjunto com a sociedade, em processo que fi-
cou conhecido como o Marco Civil da Internet. 

O objetivo principal do Marco Civil da Internet é 
harmonizar a interação entre o direito e a chamada 
cultura digital, prevenindo uma série de fatores críti-
cos para a sociedade como, por exemplo, a) a apro-
vação desarticulada de propostas normativas espe-
cializadas, que gerem divergência e prejudiquem um 
tratamento harmônico da matéria; b) danos e prejuízos 
na esfera judicial, até que a jurisprudência se adeque 
às realidades da sociedade da informação; c) desen-
contros ou mesmo omissões nas políticas públicas; 

e d) a violação progressiva de direitos dos usuários. 
Esse quadro faz oportuna a aprovação de uma 

lei que, abordando de forma transversal a internet, 
viabilize ao Brasil o início imediato de um melhor 
diálogo entre o Direito e a Internet. Uma norma 
que reconheça a pluralidade das experiências e que 
considere a riqueza e a complexidade dessa nova 
realidade.

A proposta delimita deveres e responsabilidades a 
serem exigidos dos prestadores de serviços e define 
o papel a ser exercido pelo poder público em rela-
ção ao desenvolvimento do potencial social da rede. 

Com vistas ao diálogo entre normas jurídicas e 
a rede mundial de computadores, partiu-se do tex-
to constitucional e o conjunto de recomendações 
apresentadas pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil - CGI.br - no documento “Princípios para a 
governança e uso da Internet” (Resolução CGI.br/
RES/2009/003/P). 

Várias audiências públicas foram realizadas com 
a sociedade pela própria Internet, por meio de um 
blog hospedado na plataforma Cultura Digital (uma 
rede social mantida pelo Ministério da Cultura e pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP). Esse 
processo de participação popular resultou em mi-
lhares de comentários diretos, incontáveis manifes-
tações sobre o “marco civil” em ferramentas virtu-
ais, como os microblogs Identi.ca e Twitter, além de 
dezenas de documentos institucionais, oriundos do 
Brasil e do exterior. 

Como resultado desse processo surgiu o Projeto 
de Lei  2126/2011, que se estruturou em 25 artigos di-
vididos em cinco capítulos: I) Disposições Prelimina-
res, II) Dos Direitos e Garantias dos Usuários, III) Da 
Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet, IV) 
Da Atuação do Poder Público e V) Disposições Finais. 

No primeiro capítulo são indicados os fundamen-
tos, princípios e objetivos do marco civil da internet, 
além da definição de conceitos e de regras de inter-
pretação. Entre os fundamentos, enumeram-se ele-
mentos da realidade jurídica do uso da Internet que 
servem de pressupostos para a proposta. 

Por sua vez, entre os princípios figuram os pontos 
norteadores que devem sempre informar a aplicação 
do direito em relação à matéria. Já no âmbito dos ob-
jetivos, apontam-se as finalidades a serem persegui-
das de forma permanente, não apenas pelo Estado, 
mas por toda a sociedade. 

O segundo capítulo trata sobre os direitos e ga-
rantias do usuário. O acesso à internet é reconhecido 
como um direito essencial ao exercício da cidadania. 
Ainda são apontados direitos específicos a serem ob-
servados, tais como a inviolabilidade e o sigilo das 
comunicações pela internet e a não suspensão da 
conexão, exceto por débito decorrente diretamente 
de sua utilização. 

Sob a ótica da defesa do consumidor, o capitulo 
II prevê ao usuário o direito a informações claras e 
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completas dos contratos de prestação de serviços, 
com previsão expressa sobre o regime de proteção 
aos seus dados pessoais bem como sobre as práticas 
de gerenciamento da rede que possam afetar a qua-
lidade dos serviços oferecidos. 

No terceiro capítulo, ao tratar da provisão de co-
nexão e de aplicações de internet, o projeto versa 
sobre as questões como: o tráfego de dados, a guar-
da de registros de conexão à Internet, a guarda de 
registro de acesso a aplicações na rede, a responsa-
bilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado 
por terceiros e a requisição judicial de registros. 

As opções adotadas privilegiam a responsabili-
zação subjetiva, como forma de preservar as con-
quistas para a liberdade de expressão decorrentes 
da chamada Web 2.0, que se caracteriza pela ampla 
liberdade de produção de conteúdo pelos próprios 
usuários, sem a necessidade de aprovação prévia pe-
los intermediários. 

A norma mira os usos legítimos, protegendo a 
privacidade dos usuários e a liberdade de expressão 
como pleno exercício do direito de acesso à internet, 
adotando como pressuposto o princípio da presun-
ção de inocência, tratando os abusos como eventos 
excepcionais. 

No capítulo quarto, que trata das atribuições do 
Poder Público, fixam-se diretrizes para a atuação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios no desenvolvimento da Internet no Brasil, além 
de regras para os sítios públicos, para a Educação, 
para o fomento cultural e para a avaliação constan-
te do resultado das políticas públicas. Confere-se à 
Administração Pública um parâmetro para o melhor 
cumprimento dos objetivos do Marco Civil. 

Finalmente, as disposições finais do capitulo cin-
co prevê expressamente a possibilidade de que a 
defesa dos interesses e de direitos pertinentes ao uso 
da Internet seja exercida, de forma individual ou co-
letiva, na forma da Lei. 

Essas justificativas, apensas no Projeto de Lei 
2126/11, considera que no panorama normativo o 
projeto representa um primeiro passo no caminho 
legislativo, sob a premissa de que uma proposta le-
gislativa transversal e convergente possibilitará um 
posicionamento futuro mais adequado sobre outros 
importantes temas relacionados à internet que ainda 
carecem de harmonização, como a proteção de da-
dos pessoais, o comércio eletrônico, os crimes ciber-
néticos, os direitos de propriedade intelectual, a go-
vernança da internet e a regulação da atividade dos 
centros públicos de acesso à internet, entre outros.8  

4.2  - Sobre a Neutralidade na Rede e a 
Guarda de Registro de Conexões

Um ponto positivo do Projeto de Lei 2126/11 é 
que ele assegura a neutralidade da rede ao estabe-
lecer no artigo 9º que :“o responsável pela transmis-

são, comutação ou roteamento tem o dever de tra-
tar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, 
sem distinção por conteúdo, origem e destino, ser-
viço, terminal ou aplicativo, sendo vedada qualquer 
discriminação ou degradação do tráfego que não de-
corra de requisitos técnicos necessários à prestação 
adequada dos serviços, conforme regulamentação”.

Ademais, o  parágrafo único do artigo 9º estabele-
ce que “na provisão de conexão à Internet, onerosa 
ou gratuita, é vedado monitorar, filtrar, analisar ou 
fiscalizar o conteúdo dos pacotes de dados”. 

Entretanto essas disposições desagradam empre-
sas de telecomunicações que preferem ter o direito 
de gerenciar o tráfego, inclusive com diferenciação 
entre o tipo de conteúdo buscado pelos internautas.  
Outros defendem que o Marco Civil deve permitir 
discriminações de tráfego na internet que sejam “ra-
zoáveis” – por exemplo, provedores devem impedir 
o envio de spam, que são mensagens eletrônicas não 
solicitadas enviadas ao usuário e que ainda podem 
conter vírus malicioso. Existem, também, opiniões 
no sentido de que a filtragem de spam pelo prove-
dor é uma quebra de neutralidade de rede, que pode 
ser acordada entre usuário e provedor.

O projeto prevê a neutralidade de rede como 
princípio, conforme regulamentação. Muitos defen-
dem a eliminação da expressão “conforme regula-
mentação”, já que esse princípio deve assemelhar-se 
a uma cláusula pétrea constitucional e que não se 
deve deixar, no texto do marco civil, a “brecha da re-
gulamentação”. Nesse sentido, o marco civil deve ga-
rantir que o usuário possa acessar conteúdos de sua 
livre escolha, sem interferência do detentor da rede.

Na última Audiência Pública, a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) se posicionou no sen-
tido de que já existe regulamentação da agência em 
relação à neutralidade de rede, no que se refere à 
infraestrutura, mas não aos conteúdos. Ou seja, mes-
mo que o texto do projeto não traga a expressão 
‘conforme regulamentação’, ela já existe. Na visão da 
Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT – Lei 
9.472/97) já garante a neutralidade da rede e defen-
de o tratamento não discriminatório dos diferentes 
usuários de internet.

A guarda dos registros de conexão é outro pon-
to polêmico, pois os administradores de serviços 
autônomos deverão manter arquivos de conexões 
durante um ano e cujas informações só podem ser 
requisitadas por ordem judicial. Cabe destacar que o 
texto do Projeto de Lei fala em “administradores de 
serviços autônomos” , sendo que  a guarda de logs 
cabe para os provedores que atribuem endereços IP, 
o que exclui as lan houses, por exemplo. 

8 Todas as considerações e críticas feitas até então foram baseadas nas 
justificativas apensas ao Projeto de Lei nº 2126/2011, conhecida como 
Marco Civil da Internet, apresentadas por José Eduardo Martins Car-
doso, Miriam Aparecida Belchior, Aloizio Mercadante Oliva e  Paulo 
Bernardo Silva.
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O Projeto de Lei também  prevê a proibição de 
fornecimento a terceiros dos registros de conexão e 
de acesso a aplicações de internet, salvo mediante 
consentimento ou nas hipóteses previstas em lei, o 
que tona ilegal o comércio de perfis de navegação.

Temos, também, que as disposições contidas no 
projeto possibilita o anonimato, que é vedado pela 
Constituição. Obrigam a guarda de logs de conexão 
por 1 ano, mais deixa a guarda de logs de acesso a 
critério do prestador de serviços na web. Fixa a res-
ponsabilidade por publicação de conteúdo somente 
após ordem judicial, o que contraria os artigos 186 e 
927 do Código Civil.

4.3  Sobre o Direito de Liberdade de Expres-
são vs Direito a Privacidade

Cabe destacar que o Projeto de Lei 2126/11 refor-
ça o direito à liberdade de expressão nas comunica-
ções bem como  a garantia do direito à privacidade 
como condição para o pleno exercício do direito do 
cidadão de acesso à internet. 

Esse questão é, no mínimo, polêmica pois o “di-
reito a privacidade” e o direito a “liberdade de ex-
pressão” são expressões antagônicas e , assim sendo, 
várias são as ações judiciais envolvendo difamação, 
a ofensa honra e a violação da privacidade pratica-
das por usuários das redes sociais. Ou seja, a liber-
dade de expressão também impõe limites quanto a 
violação dos direitos de personalidade e a dignidade 
da pessoa humana.

Nessa assertiva, outro ponto polêmico no Projeto 
de Lei 2126/11, cujo tema já é objeto de várias ações 
judiciais, é a isenção de responsabilidade dos prove-
dores de acesso e de e conteúdo que somente poderão 
ser responsabilizados por danos de conteúdos gera-
dos por terceiros caso não atenderem ordem judicial 
para cessar o ato ilícito, não bastando uma notifica-
ção extrajudicial da vítima solicitando a retirada do 
conteúdo que ofende seus direitos de personalidade.  

Os direitos de personalidade relacionados à in-
timidade, à vida privada, à honra e imagem das 
pessoas muitas vezes se interpenetram, não sendo 
possível separá-los de forma estanque, devido a di-
ficuldade de se identificar um único bem jurídico 
lesionado entre eles.

Na lição de Alexandre de Moraes9 , os direitos 
à intimidade e à própria imagem formam a prote-
ção constitucional à vida privada, salvaguardando 
um espaço íntimo intransponível por intromissões 
ilícitas externas. Desta forma, existe clara e osten-
siva contradição com o fundamento constitucional 
da dignidade da pessoa humana - como o direito  à 
honra, à intimidade e à vida privada - converter em 
instrumento de diversão ou entretenimento assuntos 
de natureza íntima  que comumente têm sido expos-
tos na rede mundial de computadores, e que não 
demonstrem nenhuma finalidade pública e caráter 
jornalístico em sua divulgação.

Considerando que a tutela de direitos de perso-
nalidade tem sido uma tendência atual e marcante 
dentro do âmbito das relações privadas, o tema deve 
ser focado, necessariamente, sob a ótica do direito 
civil constitucional pois tem seu núcleo normativo 
no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ou seja, faz-se necessária uma análise das novas 
condutas práticas pelos usuários da Internet e das 
normas que privilegiam e enaltecem os valores não 
patrimoniais voltados à tutela do ser humano, essen-
ciais à sua dignidade e aos direitos inerentes de sua 
personalidade. 

A jurisprudência brasileira já tem consolidado en-
tendimento no sentido de condenar empresas pro-
vedoras de conteúdo por manter em redes sociais 
de relacionamentos, comunidades que apresentem 
conteúdos ofensivos à imagem e honra de pessoas.

Nesse sentido, o provedor responsável pelo con-
teúdo da rede social pode ser considerado omisso 
ao deixar de atender ao pedido da pessoa ofendida 
, que teve sua honra e imagem lesadas pela referida 
comunidade, para a retirada do conteúdo abusivo. 

Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 
proíbe qualquer espécie de censura e veda  todo 
procedimento que busque impedir a livre circula-
ção de manifestação de idéias nos vários contextos 
sociais. Mas isso não implica o caráter absoluto da 
garantia magna, existindo limites ao exercício da li-
berdade de expressão.

O que se denota é que as mesmas disposições  
constitucionais que sustentam o Estado Democrático 
de Direito não concebem a alienação, estando os 
provedores vinculados às suas condutas e consequ-
ências bem como sujeitos a imputação da responsa-
bilidade subjetiva . 

É certo que se torna inviável obrigar os provedo-
res a  análise prévia e fiscalização do que é divul-
gado nas páginas eletrônicas que hospedam. Mas, 
mediante uma notificação da pessoa ofendida, o 
provedor tem a faculdade de coibir a prática de atos 
ilícitos, se forem informados de tal ocorrência, sem a 
necessidade de ordem judicial para tanto.

A ignorar tal pedido , o provedor exerce juízo de 
valor e filia-se aos responsáveis pelo conteúdo ofen-
sivo que resulta em flagrante lesão de direito perso-
nalíssimo, conduta passível de questionamento junto 
ao Judiciário que pode atribuir-lhe responsabilidade 
solidária com o autor do conteúdo. 

Nesse contexto, não há em que se falar em preju-
ízo à liberdade de expressão ou imposição de cen-
sura prévia, apenas a responsabilização subjetiva 
do provedor, que, ciente de conteúdos passíveis de 
macular a imagem e honra de terceiros, mantém-se 
inerte, atraindo as sanções cabíveis. 

Dessa forma, a remoção somente pela via judi-
cial do conteúdo não é o mecanismo mais adequado 
para lidar com o conteúdo ilícito, como defende os 

9 Direito Constitucional. 23ª ed. São Paulo. Atlas. 2008, pág.53
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grandes provedores da internet, e como inserido foi 
no Projeto de Lei 2126/11. Se o projeto for aprova-
do nesse sentido, é possível vislumbrar a enxurrada 
de ações judiciais contra os provedores, além da-
quelas que já existem, para abarrotar ainda mais a 
precariedade do sistema judicial brasileiro. Isso sem 
considerar as vítimas que, mesmo tendo sue direito 
violado, não têm condições de acesso a justiça de 
forma rápida e simples.

4.4  Sobre os Direitos de Autor na Rede  

Apesar das várias audiências publicadas realiza-
das sobre a matéria, o Projeto de Lei do Marco Civil 
da Internet continua causando polêmica entre vários 
setores da sociedade que defendem os direitos au-
torais, que consideram que se o Projeto de lei for 
aprovado como está, representará um retrocesso ao 
direito do autor. 

Nesse contexto, entres os principais pontos de 
discordância no Projeto de Lei 2126/11 está  a total 
isenção de referência aos direitos do autor e a isen-
ção de responsabilidade dos provedores de acesso 
e conteúdo que, de acordo com o projeto, somente 
serão responsabilizados por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judi-
cial específica, não tornarem indisponível o conteú-
do apontado como infringente.

Várias entidades, em conjunto, enviaram um ma-
nifesto de protesto ao Deputado Federal Alessandro 
Molon (PT- RJ), relator da Comissão Especial que 
analisa o Projeto de Lei 2.126/11, sugerindo mudan-
ças e inserções na redação do PL a fim de estar em 
consonância com a Lei de Direitos Autorais 9.610/98 
e a Lei de Propriedade Industrial 9279/96, estabele-
cendo  a garantia da liberdade de expressão, comu-
nicação e o respeito aos direitos autorais e à proprie-
dade industrial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em uma rede mundial de computadores sem 
fronteiras e com o aumento dos delitos no âmbito 
virtual, torna-se imperativo a necessidade de harmo-
nização da legislação  e tratados internacionais com 
a cultura digital.

A Convenção de Budapeste já foi ratificada em 
países que abrigam grandes provedores como o Goo-
gle nos Estados Unidos, e trata sobre a cooperação 
internacional para combater os crimes cibernéticos.

Sob o ponto de vista da legislação interna, nota-
se que o Brasil ainda está engatinhando com a ado-
ção de leis específicas sobre os crimes eletrônicos, 
em comparação, por exemplo, com a Itália que des-
de 1993 tratou de incorporar em seu Código Penal 
os delitos relacionados com os crimes eletrônicos. 

Entretanto, é possível notar algum avanço legis-
lativo com o Marco Civil na Internet, que culminou 
com o Projeto de Lei 2126/2011, que sofreu altera-

ções e aperfeiçoamentos de suas disposições iniciais 
devido a inúmeras críticas e sugestões recebidas pe-
las audiências publicadas realizadas sobre a matéria.  

Mas o que se denota é que as posições sobre o 
Marco Civil da Internet são ainda divergentes e que 
o Projeto de Lei 2126/11 ainda carece de ajustes para 
suprimir omissões ou adequações visando garantir, 
de forma mais equilibrada e coerente, os princípios, 
garantias, direitos e deveres para o uso da rede mun-
dial de computadores no país.

Não obstante, nossos profissionais de direito, 
usando as ferramentas legais já existentes em nosso 
ordenamento jurídico, estão conseguindo, de forma 
pioneira, firmar jurisprudência relacionada aos ilíci-
tos praticados na internet, - tanto na esfera penal 
como civil - que, em breve, deverá nortear e balizar 
o advento de leis específicas sobre a matéria que 
ainda gera muita discussão. 
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Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça pa-
cificou o entendimento de que nas ações de contra-
fação cumuladas com pedido de reparação de danos 
aplica-se a regra especial do artigo 100, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil, em que o autor 
tem a prerrogativa de escolher o foro de seu domicí-
lio ou o foro do local do fato.

As ações de abstenção do uso indevido de marca 
ou de patente, cumuladas com pedido de indeniza-
ção, obedeciam, na prática, a regra geral de compe-
tência prevista pelo artigo 94 do Código de Processo 
Civil que estabelece que: “a ação fundada em direito 
pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens 
móveis serão propostas, em regra, no foro do domi-
cílio do réu”.

Sendo assim, considerando-se que os direitos de 
propriedade industrial são bens móveis, por expressa 
definição do artigo 5º , da Lei de Propriedade Industrial 
– Lei 9.279/96, a ação de cessação da prática do ato 
incriminado era proposta no foro do domicílio do réu.

Esse era o entendimento firmado pela Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base 
nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO 
DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE BEM 
PATENTEADO C/C INDENIZAÇÃO. APLICA-
ÇÃO DOS ARTS. 94 E 100, IV, “A”, DO CPC. 
FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ.
Tratando-se de ação fundada em direito real 
sobre bem móvel, qual seja, a patente do au-
tor (art. 5º1 da Lei de Propriedade Industrial), 
incidem as regras dos arts. 94 e 100, IV, “a”, do 
CPC, sendo competente para o julgamento da 
lide o foro do domicílio da ré, que no caso de 
pessoa jurídica é o local da sua sede.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 715.356/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor 
Rocha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2005, 
DJ 06/03/2006 p. 407)
COMPETÊNCIA. FORO. RÉ COM SEDE NO 
EXTERIOR. MARCA. PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL.
1. No litisconsórcio passivo, se uma das rés 
tem sede no exterior e as outras no Brasil, a 
ação deve ser proposta no foro do domicílio 
destas, e não no da autora, pois a disposição 
do § 3º do art. 94 do CPC apenas se aplica se 
não existem outras litisconsortes com sede no 
Brasil.
2. A ação para impedir o uso indevido de marca, 
cumulada com pedido de indenização, deve ser 
promovida no foro geral de domicílio do réu.
3. A medida cautelar inominada para impedir 
o uso da marca não previne o juízo nem deter-
mina o foro da ação principal.

4. Recurso conhecido e provido. (REsp 223742/
PR, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 
Turma, julgado em 25/10/1999, DJ 13/03/2000)
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO 
DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMU-
LADA COM INDENIZAÇÃO. FORO. DOMICÍ-
LIO DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ. PROVI-
MENTO.
I. Nos termos da jurisprudência do STJ, o foro 
competente para processar e julgar ação de 
abstenção do uso de marca é o do domicílio 
da ré (art. 94 do CPC). Precedentes.
II. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
686.242/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Ju-
nior, Quarta Turma, julgado em 18/05/2010, 
DJe 10/06/2010).

Muito se discutia, no entanto, acerca da possibili-
dade de ajuizamento desse tipo de ação no foro do 
domicilio do autor ou, mesmo, no foro da comar-
ca da prática do ato ilícito, de conformidade com 
a regra prevista no artigo 100, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil, segundo qual, “nas ações 
de reparação do dano sofrido em razão de delito 
ou acidente de veículos, será competente o foro do 
domicilio do autor ou do local do fato”.

Sendo a ação inibitória cumulada com pedido in-
denizatório, é perfeitamente aplicável a regra acima, 
já que nas ações de reparação do dano sofrido em 
razão de delito, pode o autor eleger o foro de seu 
domicilio ou do local do fato.

A aplicabilidade de regra especial contida no ar-
tigo 100, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil, era defendida pela Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, com base no seguinte preceden-
te:

Processo civil. Competência. Ação inibitória 
cumulada com pedido de condenação por perdas 
e danos em decorrência da utilização indevida de 
marca. Aplicação dos arts. 100, inc. V, alínea “a” e 
respectivo parágrafo primeiro, do CPC. Possibili-
dade de opção, pelo autor, do foro perante o qual 
será proposta a ação, entre o do local do fato e o 
de seu domicílio.
– A jurisprudência do STJ consolidou-se no senti-
do de que o delito a que se refere o art. 100, pa-
rágrafo único do CPC, é tanto o de natureza civil, 
como o de natureza criminal, sendo desnecessária 
prévia condenação penal para que o autor possa 
se valer da regra sobre competência. Precedentes.
– A utilização indevida de marca por parte do 
réu, caso reconhecida em juízo, implicará tanto 
um ilícito civil (art. 129 da Lei nº 9.279/96), como 
criminal (art. 189 desse mesmo diploma legal). 
Nessa hipótese, o artigo 100, parágrafo único, do 
CPC, faculta ao autor propor a ação no foro do 

Artigo

Justiça harmoniza regra que define o foro 
competente para processar e julgar ação de 
abstenção de uso cumulada com indenização

Adriana Gomes Brunner



44 A

Artigo

local em que se deu o ato ou o fato, ou no foro 
de seu domicílio.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 681.007/DF, Relatora Ministra Nancy Andri-
ghi, Terceira Turma, julgado em 02/05/2006, DJ 
22/05/2006 p. 195).

Essa matéria foi pacificada pela Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, quando do julga-
mento dos Embargos de Divergência em Agravo nº 
783.280/RS , que, por maioria de votos, consolidou 
o entendimento de que o autor pode eleger o foro 
do local do ato ou fato, ou, ainda, o de seu domicilio 
para a propositura de ação de abstenção de uso de 
marca cumulada com pedido de reparação de danos.

A relatora dos embargos, ministra Nancy Andri-
ghi, em seu voto ressaltou que:

“A norma do art. 100, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil, representa o instituto do forum 
commissi delicti e refere-se aos delitos de modo 
geral. A expressão ‘delito’ nela contida é abran-
gente, aludindo tanto ao ilícito civil quanto ao 
penal. Se for constatada a contrafação ou a con-
corrência desleal, não há como negar a ilicitude 
da conduta da embargada, nos termos dos arts. 
129 e 189 da Lei 9.279/96. Por essa razão, deve 
ser aplicado à espécie o entendimento jurispru-
dencial no sentido de que “a ação de reparação 
de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o 
ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa 
jurídica com sede em outro lugar. Prevalência da 
regra do art. 100, inc. V, letra ‘a’ sobre a dos arts. 
94 e 100, inciso IV, letra ‘a’, do mesmo diploma” 
(REsp 89.642/SP, 4ª. Turma, Rel. Min. Ruy Rosado 
de Aguiar, DJ de 26.8.1996).

Para a relatora, a cumulação dos pedidos de abs-
tenção do uso de marca e de indenização não im-
pede a aplicação da regra em questão. Embora haja 
relação de prejudicialidade, pois o pedido indeniza-
tório só será apreciado se procedente o cominatório, 
esses requerimentos não são acessórios, pois autô-
nomos entre si.

O voto da relatora foi acompanhado pelos mi-
nistros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e 
Vasco Della Giustina.

O ministro Luis Felipe Salomão, em voto diver-
gente, defendeu que o pedido principal, de cessação 
do ato ilícito de violação do direito de propriedade 
industrial, delimitaria a competência para esse tipo 
de ação, em que há pedido cumulado de indeniza-
ção, de modo que prevaleceria a regra comum terri-
torial e de foro – de domicilio do réu e/ou do lugar 
da sede da pessoa jurídica ré.

A propósito merece ser transcrita a seguinte pas-
sagem de seu voto:

Nessa esteira, o pedido de indenização decorre 
de atos de violação de um direito de propriedade 
industrial, sendo, portanto, um apêndice da causa 
de pedir que dá sustento às ações dessa natureza, 
em que se deduz a necessidade de reconhecer, 
primeiramente, o ato ilícito violador, para, depois, 
verificar a existência ou não de danos (prejuízos) 
a ressarcir.

Portanto, nesse tipo de demanda há “uma cumu-
lação de pedidos interligados, denominada subsi-
diária sucessiva, quando a apreciação do segun-
do pedido depende do acolhimento do primeiro”, 
entendimento esse exarado por Jorge Luiz Souto 
Maior. Petição Inicial no Processo Civil. São Pau-
lo: LTr, 1997, p.126.
Assim, como a ação visa a abstenção de um ato 
ilícito praticado em detrimento e com violação 
de um direito de propriedade industrial, somente 
se poderia passar ao julgamento do pedido in-
denizatório, após o julgamento desse pedido de 
cessação de ato. Pois se não se reconhece a vio-
lação ao direito de propriedade industrial, jamais 
poderá o juiz julgar o pedido de indenização. A 
improcedência do pedido imediato (cessação do 
ato ilícito) leva, necessária, inafastável e incontor-
navelmente, à improcedência do pedido mediato 
(indenização).
Não há dúvidas, portanto, de que o pedido de 
indenização formulado numa ação de violação de 
direito de propriedade industrial é de cumulação 
sucessiva.
A indenização somente será julgada se for proce-
dente o pedido de cessação do ato violador.
Por essa razão, não se pode considerar que a 
cumulação, nesses casos, seja simples , visto que 
os pedidos têm absoluta dependência entre si e 
não poderiam ser deduzidos em ações autôno-
mas e independentes.
Dessa forma, verifica-se que o pedido de inde-
nização que foi cumulado ao pleito da ação co-
minatória, ajuizada contra a pessoa jurídica ré, 
por depender do acolhimento deste e dele sendo 
secundário, é, portanto, um pleito consequente, 
não sendo, pois, suficiente para deslocar a com-
petência para a comarca do domicílio da autora.
Portanto, penso ser inaplicável a regra contida no 
art. 100, V, “a” e parágrafo único, do CPC, pois 
o pedido cumulado de indenização, por ser me-
diato e dependente do reconhecimento do pe-
dido que lhe antecipa (de cessação do ilícito e 
violação do direito de propriedade), não teria o 
condão de modificar ou mitigar a regra geral de 
competência comum do artigo 94 do CPC”.

O voto divergente foi seguido pelos ministros 
Raúl Araújo, Isabel Gallotti e Aldir Passarinho Junior.

A votação foi desempatada pelo presidente da Se-
ção, ministro Massami Yueda.

Apesar das bem lançadas razões que defendiam a 
aplicabilidade da regra geral, contida no artigo 94, do 
Código de Processo Civil, não resta a menor dúvida 
de que a aplicação do artigo 100, parágrafo único, 
do mesmo diploma legal, melhor atende às necessi-
dades da sociedade moderna ao facilitar o acesso à 
Justiça do prejudicado pela prática de um ato ilícito. 

Assim, para o julgamento de ações de abstenção 
de uso de marca ou de patente cumulada com pedi-
do de indenização, cabe ao autor a escolha do foro 
que melhor atenda às suas necessidades, podendo 
optar pelo foro de seu domicilio, pelo foro do local 
do ato ou fato, ou, ainda, pelo foro do domicilio do 
réu.
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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE 
MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. 
ART. 126 DA LEI 9.279/96. ADMITIDA A CONVIVÊNCIA 
DAS MARCAS EM LITÍGIO. PRECEDENTES.

1. O dissídio jurisprudencial a ser dirimido pelo Superior 
Tribunal de Justiça é aquele em que, mediante o cotejo 
analítico entre os acórdãos confrontados, fica evidencia-
da a similitude da base fática dos casos e a divergência 
de resultados diante da aplicação da legislação federal 
regente, o que não se verificou na hipótese dos autos.

2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, 
não há colidência entre os signos semelhantes ou 
até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem 
são diferentes.

3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tri-
bunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, 
que confere proteção especial à marca notoriamente 
conhecida em seu ramo de atividade.

4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do 
público entre as marcas MILLER, da recorrida, e 
MÜLLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a 
ausência de semelhança dos produtos que represen-
tam, possível a convivência dos signos em exame.

Precedentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 
REsp 1079344/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21.6.2012)

***

“DIREITO EMPRESARIAL. DESENHO INDUSTRIAL. 
Ação ordinária na qual objetiva a autora que as rés 
se abstenham de fabricar, divulgar e/ou comercializar 
sandália que reproduz registro de desenho industrial de 
sua propriedade, bem como sejam também condenadas 
à reparação de danos materiais e morais. Preliminar de 
ilegitimidade passiva corretamente rechaçada pelo Juízo 
a quo. A propriedade do desenho industrial adquire-
se pelo registro validamente concedido pelo Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial - INPI e confere ao 
seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu con-
sentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender 
ou importar o produto protegido. Na espécie, a autora 
comprovou o registro do produto no órgão competente. 
Impossibilidade de fabricação e comercialização pelas 
rés sem expressa autorização do titular do registro. 
Obrigação de indenizar caracterizada. Lucros cessantes 
sofridos pela autora que lhe devem ser ressarcidos, 
nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial 
(Lei 9276/96). Danos morais configurados, na espécie. 
Quantificação dotada de proporcionalidade e razoabili-
dade diante das circunstâncias do caso concreto. Verba 
honorária devidamente fixada, conforme dispõe o art. 
20, §4º do CPC. Sentença mantida. Desprovimento do 
recurso.” (TJRJ, Apelação 0116895-61.2008.8.19.0001, 
Rel. Des. MARIA INES DA PENHA GASPAR, DÉCIMA 
SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25.7.2012)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCAS E LOGOTIPOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. 
PROTEÇÃO DADA AOS DEPOSITANTES. ART. 130, III 
DA LEI 9.279/96. ANTERIORIDADE DO DEPÓSITO DA 
AUTORA DA MARCA CONTROL TEST INTEGRANTE 
DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL CONTROL TEST 
ENGENHARIA LTDA. NOME EMPRESARIAL DA RÉ 
CONTROLTEST ASSESORIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. 
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. LOGOTIPOS COM AS 
LETRAS C T, EM CÍRCULO E AS MARCAS CONTROLTEST 
E CONTROL TEST, EM MAIÚSCULO, DIFERENCIANDO 
A DA RÉ POR VIR ACOMPANHADA DA EXPRESSÃO 
EM LETRAS MINÚSCULAS DE ASSESSORIA EM EQUI-
PAMENTOS LTDA. AS SEMELHANÇAS FONÉTICAS E 
GRÁFICAS PODEM INDUZER O CONSUMIDOR EM 
CONFUSÃO QUANTO À ORIGEM DOS PRODUTOS DE 
UM MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. O NOME 
DE DOMÍNIO CONTROL TEST REGISTRADO PELA RÉ, 
EM SEPARADO IDENTICO À MARCA DA AUTORA, E 
DIVERSO DA PRÓPRIA MARCA DA RÉ E DENOMINA-
ÇÃO EMPRESARIAL QUE UTILIZADA A EXPRESSÃO EM 
CONJUNTO, CONTROLTEST, TRADUZ-SE EM CONFLI-
TO MARCÁRIO COM OS NOMES DE DOMÍNIO. PREVA-
LECE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE TEREM OS 
DOMAINS QUE RESPEITAR OS DIREITOS MARCÁRIO. 
REFORMA-SE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA 
CONDENAR-SE A RÉ À ABSTENÇÃO DO USO DA EX-
PRESSÃO CONTROL TEST QUER JUNTO OU SEPARA-
DO, EM SUA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, MARCA, 
LOGOTIPO, PROPAGANDA E NOME DE DOMÍNIO. 
DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO 
MORAL PELA PRESUNÇÃO DE DILUIÇÃO DA MARCA 
EXPOSTA NA INTERNET QUE ABRANGE O ESTADO 
EM QUE SE SITUA A AUTORA. NÃO SE TRATANDO DE 
EMPRESAS DE GRANDE PORTE, SENDO A AUTORA 
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, O DANO DEVE 
SE ADEQUAR ÀS CONDIÇÕES DAS PARTES, FIXANDO-
SE O VALOR EM QUANTIA CONDIZENTE AO PRINCÍ-
PIO DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO.” (TJRJ, Apelação 0256128-39.2009.8.19.0001, 
Rel. Des. HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE, DÉCIMA 
OITAVA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.6.2012)

***

“MARCA. ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PER-
DAS E DANOS DECORRENTES DO USO INDEVIDO DA 
MARCA INSULFILM. PRESCRIÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. 
PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 225 
DA LEI 9.279/96. PARTE RÉ QUE NÃO É ILEGÍTIMA 
PORQUE RESPONSÁVEL PELA OFERTA DE VEÍCULOS 
COM A CORTESIA DA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA 
PROTETORA NOS VIDROS CUJO FABRICANTE NÃO 
É A AUTORA (INSULFILM), MAS CONCORRENTE. 
PREJUÍZOS MATERIAIS EVIDENTES A SEREM APURA-
DOS EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL QUE TAMBÉM 
É DEVIDO, ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMA-
GEM DA AUTORA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO 
INTEGRALMENTE E DA RÉ EM PARTE.” (TJ/SP, Apelação 
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nº 9112365-29.2009.8.26.0000 – 4ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Teixeira Leite, julgado em 16.8.2012)

***

“PROPRIEDADE INTELECTUAL – DIREITOS AUTO-
RAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C.C. PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO 
DOS AUTORES QUE BUSCAM A CONDENAÇÃO DOS 
REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM 
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 
PARA INSERÇÃO EM CD DA MÚSICA “VIDA DE PEÃO” 
- ART. 68 DA LEI 9.610/98 QUE ESTABELECE QUE A 
AUTORIZAÇÃO DO AUTOR OU TITULAR DE OBRAS, 
COMPOSIÇÕES MUSICAIS, DEVE SER PRÉVIA E EX-
PRESSA - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS 
DEVIDA E QUE DEVERÁ SER QUANTIFICADA EM SEDE 
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONSIDERANDO-SE 
O NÚMERO DE CDS VENDIDOS, ATRIBUINDO AOS 
AUTORES 1/14 DO VALOR DE VENDAGEM - PRECE-
DENTES DESTE TRIBUNAL – INDENIZAÇÃO PELOS 
DANOS MORAIS QUE DEVE SER PROPORCIONAL E 
ADEQUADA AO CASO CONCRETO, PARA REPARAR O 
DANO E DESESTIMULAR A REPETIÇÃO DA CONDUTA 
- OBRIGAÇÃO QUE CABE SOMENTE A GRAVADORA, 
VISTO QUE ELA OBRIGOU-SE CONTRATUALMEN-
TE A OBTER OS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS 
MUSICAIS – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO.” (TJ/SP, Apelação nº 9178710-
74.2009.8.26.0000 – 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Neves Amorim, publicado em 14.8.2012)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. INTERPRETAÇÃO 
PELO PRÓPRIO COMPOSITOR DA OBRA. AUTORIZA-
ÇÃO PRESUMIDA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA 
PELO ECAD. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDA-
DE. A despeito de ter o Ecad legitimidade para cobrar 
os direitos autorais de seus associados, é descabida a 
exigência no caso concreto, pois, mesmo que os artistas 
fossem associados à entidade, a execução musical se 
deu pelos próprios autores das obras, presumindo-se a 
autorização. Assim, incabível que o Ecad se sobreponha 
ao direito dos compositores, os quais exerceram o direito 
de propriedade esculpido no art. 28 da Lei 9.610/98. 
Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.” (TJRS, Apela-
ção Cível Nº 70046725818, Quinta Câmara Cível, Relator: 
Des. Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 8.8.2012)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
DIREITO AUTORAL. OBRA LITERÁRIA. DANOS MO-
RAIS. REPRODUÇÃO DE ARTIGO JURÍDICO. AUSÊNCIA 
DE AUTORIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. 1. 
A reprodução indevida de artigo jurídico de titularidade 
da parte autora implica o reconhecimento do dever de 
indenizar. Hipótese em que a ré, advogada militante, in-
dicou como seu artigo jurídico e promoveu a publicação 
em jornal local. Dever de indenizar evidenciado. 2. Dano 
moral caracterizado. Agir ilícito da ré que ultrapassa o 
mero dissabor. Quantum indenizatório mantido, eis que 
fixado em observância às peculiaridades do caso e com 
o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico 
da indenização, sem constituir-se elevado bastante para 

o enriquecimento indevido da parte autora. O valor 
deve ser acrescido de juros moratórios, fixados em 1% 
ao mês (arts. 406 do CC c/c art. 161, § 1°, do CTN), os 
quais incidem desde a data do evento danoso, além de 
correção monetária pelo IGP-M, até a data do efetivo 
pagamento, a contar da data do arbitramento, confor-
me Súmula 362 do STJ. Disposição de ofício quanto ao 
marco inicial dos juros. APELO DESPROVIDO, COM 
DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.” (TJRS, Apelação Cível Nº 
70049899024, Quinta Câmara Cível, Relatora: Des. Isabel 
Dias Almeida, Julgado em 25.7.2012)

***

“Apelação cível - preliminar de nulidade da sen-
tença - sentença proferida antes de concluída a prova 
pericial- elementos dos autos suficientes para formar o 
convencimento do juiz - dever de julgar de imediato a 
lide - cerceamento de defesa não caracterizado - proprie-
dade intelectual - reprodução de marca sem autorização 
- traços distintivos - possibilidade de confusão no con-
sumidor não verificada - contrafação - coexistência de 
marca - possibilidade. Levando-se em consideração que 
o processo serve também como instrumento formador 
de convicção do juiz e que a ele compete velar pela 
rápida solução do litígio, devendo julgar imediatamente 
o mérito quando os elementos dos autos assim o per-
mitir, sem que isto caracterize cerceamento de defesa. 
O sistema de proteção às marcas visa, precipuamente, 
afastar a possibilidade de confusão no momento da 
aquisição dos produtos e, em contrapartida, assegurar ao 
titular da marca proteção contra a concorrência desleal. 
Constatada a distintividade entre as marcas, bem como a 
impossibilidade de, em razão desta distintividade, gerar 
confusão ao consumidor, de se reconhecer não haver 
colisão de marcas, sendo perfeitamente possível a coe-
xistência das mesmas, mormente se possuem finalidades 
distintas e visam atingir público diverso.” (TJMG, Apela-
ção Cível Nº  1.0024.06.227831-2/001, 14ª Câmara Cível, 
Relator: Des. Estevão Lucchesi, julgado em 31.5.2012)

***

“APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA 
- NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE PRES-
CRIÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTECEDÊNCIA DE NOME 
COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO DE USO 
COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

I - Inicialmente, comungo com o entendimento do juí-
zo a quo no que diz respeito à prescrição, vendo-se 
que se passaram mais de 05 anos entre a expedi-
ção dos dois primeiros registros do réu (19/12/95 
e 08/09/98) e a propositura da ação (07/10/2009), 
não se visualizando, no caso, prova de notoriedade 
ou má fé que autorize a aplicação do artigo 6º, bis, 
item (3), da CUP, restando a demanda circunscrita, 
apenas, ao registro, nº 828.428.042, expedido em 
15/04/2008, classe NCL (8) 42. 

II - Não há sentido em anular o registro remanescente 
do réu, sendo ele legitimo proprietário de duas 
marcas que já fazem uso do vocábulo AÇÃO–, 
pleiteado pela autora como de uso exclusivo. 

III - É possível a coexistência pacífica de marcas evo-
cativas ou fracas que guardem certa similaridade, 
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pois, ao contrário das marcas criativas, constituídas 
por palavras inéditas, carecem de originalidade, por 
resultarem da combinação de termos comuns do 
léxico. Por este motivo é que o critério de apre-
ciação da colidência das chamadas marcas fracas, 
dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que 
o empregado nas hipóteses em que a anterioridade 
se reveste de suficiente cunho de originalidade. 

IV - Cumprindo, ainda, anotar que a proteção ao nome 
comercial, nos termos das leis em vigor, circunscre-
ve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta 
Comercial em que foram registrados os atos cons-
titutivos da empresa, podendo ser estendida a todo 
território nacional se for feito pedido complementar 
de arquivamento nas demais juntas Comerciais. 

V - Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de 
ocorrência de associação de ideias ou confusão no 
mercado, o art. 124, V, da LPI tem âmbito de tutela 
circunscrita ao território do registro e de denomina-
ções que contenham elementos característicos, não 
sendo essa incontestavelmente a hipótese dos autos. 

VI - Forçoso notar, por fim, que o registro antecedente 
da autora, intitulado AÇÃO INFORMÁTICA– (nº 
813.889.537) tem registro na classe 09: 55-80 - des-
tinada a produtos - e o da ré, denominado AÇÃO– 
(828.428.042) tem registro na classe de serviços, 
NCL (8) 42, fato que por si só permite a convivência 
pacifica, consoante o princípio da especificidade. 

VII - Remessa Necessária e Apelação parcialmente provi-
das para reformar parcialmente a sentença e manter 
a vigência do registro nº 828.428.042.”

(TRF 2ª Região, APELAÇÃO CIVEL nº 538819 – 2ª 
Turma Especializada, Rel. Des. Federal Messod Azulay 
Neto, julgado em 26.6.2012)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVEN-
ÇÃO. NOVIDADE. PRESENTE. ATIVIDADE INVENTIVA. 
AUSÊNCIA. ANULAÇÃO DO PRIVILÉGIO 

1 - Resta evidenciada a novidade quando o objeto da 
patente não está prefigurado integral e exatamente 
em nenhum documento ou nenhum uso público 
da mesma solução técnica. Inteligência do § 1º do 
art. 11 da Lei nº 9.279/96. 

2 - O laudo pericial não deixou dúvidas de que, à 
época do depósito, com os recursos disponíveis, 
enquadrava-se na esfera de conhecimento de qual-
quer técnico do assunto a fabricação de produtos 
de PVC homogêneos moldados com relevo de duas 
ou mais cores, obtidos através de procedimentos 
sequenciais de gelificação e endurecimento do 
plastisol (modelagem casting). 

3 - Deve ser mantida a condenação do Inpi ao paga-
mento de metade dos honorários advocatícios 
arbitrados, dado o tempo até agora despendido 
neste processo (6 anos) e o grau de resistência 
oferecido pela autarquia. 4 - Negado provimento à 
remessa necessária e à apelação.” (TRF 2ª Região, 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 550391 – 2ª 
Turma Especializada, Rel. Juíza Federal Márcia Maria 
Nunes de Barros, julgado em 26.6.2012)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTEN-
ÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Ré 
que, indevidamente, apresenta seus produtos com 
marca que incorpora parte essencial de marcas con-
sagradas titularizadas pelas autoras. Marca ‘Bombril’ e 
família de produtos com o sufixo ‘BRIL’ que gozam de 
fama e prestígio construídos ao longo de décadas de 
investimento em publicidade. Prática de concorrência 
desleal da ré que, por meio da imitação da marca das 
autoras, promove desvio de clientela, já que atuam no 
mesmo mercado de produtos de limpeza. Concorrên-
cia parasitária, ademais, pela exploração indevida do 
prestígio alheio na promoção dos próprios produtos de 
limpeza. Nítida remissão da embalagem da ré à marca 
líder de mercado, em manifesta prática de parasitismo. 
Vedação ao enriquecimento sem causa. Inviabilida-
de da indenização em face da não comprovação do 
dano sofrido na fase de conhecimento. Marca ‘MAGIC 
BRILHO’, contudo, que não incide em prática ilícita, 
vez que não há remissão às marcas das autoras e 
que o termo ‘BRILHO’ constitui mero designativo de 
ação esperada do produto. Recurso adesivo da ré não 
conhecido face à ausência de interesse recursal, em 
virtude de a ação ter sido julgada improcedente. Ação 
improcedente. Recurso da ré não conhecido. Recurso 
das autoras parcialmente provido.” (TJSP, Apelação 
Cível nº. 0048309-97.2009.8.26.0564, Rel. Des. Francisco 
Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
DJ 31.7.2012)
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Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2012

Representação nº: 171/12 

Autor(a): Indústrias Anhembi

Anunciante: Reckitt Benckiser

Agência: Euro RSCG Brasil 

Relator(a): Conselheiro José Francisco Queiroz 

Câmara: Sexta Câmara

Decisão: Alteração e advertência 

Fundamentos: Artigos 23, 27, parágrafos 1º, 2º e 3º, 
32, letras “c”, “f” e “h”, e 50, letra “a” do Código 

Resumo: As Indústrias Anhembi, fabricante dos pro-
dutos Super Candida e Q Boa, oferece representação 
contra a Reckitt Benckiser e sua agência Euro RSCG 
Brasil. Segundo a denunciante, ao comparar Harpic 
Cloro à água sanitária em filme para TV, as denun-
ciadas podem levar o consumidor a erro, dramati-
zando situação irreal. 

Para a Anhembi, Harpic Cloro tem aplicação ex-
clusiva para desinfecção de vaso sanitário, enquanto 
a água sanitária tem uso extenso, até mesmo para 
tratamento de água para consumo humano. Alega 
ainda que, ao contrário do que é mostrado no filme 
de Harpic Cloro, a água sanitária não é totalmente 
escoada com a descarga. Tampouco pondera os pre-
ços de um e outro produto, Harpic custando mais 
do que o dobro do que as águas sanitárias. Reunião 
de conciliação promovida pelo Conar entre as partes 
não chegou a bom termo.

Em sua defesa, anunciante e agência alegam que 
a comparação entre os produtos é justificada por 
pesquisas, que apontam o uso geral da água sanitá-
ria na limpeza de vasos sanitários havendo, portan-
to, concorrência direta entre eles. Anexam pesquisa 
de laboratório que comprova a maior permanência 
de Harpic Cloro no vaso após descarga. 

O relator iniciou seu voto lembrando que a dis-
cussão estabelecida é muito semelhante a três ou-
tras, contidas nos processos 45/06 (ver acórdãos de 
maio 2006 e agosto 2006), 195/09 (ver acórdãos de 
setembro 2009) e 344/10 (ver acórdãos de setembro 
2011). Cita a questão da diferença de preços entre 
os produtos, o que não caracteriza uma comparação 
perfeita do ponto de vista ético. Este é, segundo o 
relator, o problema do filme, tendo ele considerado 
satisfatória a apresentação de desempenho dos pro-
dutos e o foco da comparação apenas na aplicação 
no vaso sanitário. Por isso, propôs alteração, agrava-
da por advertência, à Reckitt Benckiser e Euro RSCG 
Brasil por terem, mais uma vez, incorrido em prática 
já reprovada pelo Conselho de Ética. Seu voto foi 
aceito por unanimidade.

* Decisões extraídas literalmente do repertório oficial de 
Jurisprudência do Conar.

Novo e-mail: luiz.marinello@lfmadv.com 

Conar
PROPAGANDA COMPARATIVA

Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2012

Representação nº: 092/12, em recurso ordinário 

Autor(a): Carrefour 

Anunciante: Extra - Cia. Brasileira de Distribuição

Relator(a): Conselheiros Rubens da Costa Santos

e Olavo Ferreira

Câmara: Sétima Câmara e
Câmara Especial de Recursos 

Decisão: Sustação e advertência 

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 32, letra f, e 50,
letras “a” e “b” do Código

Resumo: O Carrefour protesta contra campanha 
do Extra, na qual é divulgado um relatório com-
parativo produzido pelo Procon, sobre preços 
de produtos mais consumidos na época da Pás-
coa. No relatório, o Extra se sobressai pelos pre-
ços mais baixos do que a concorrência.

O protesto do Carrefour se dá pelo fato de 
o relatório ter tido a sua divulgação pública ex-
pressamente proibida pelo Procon. O supermer-
cado se considera vítima de publicidade com-
parativa desleal. Houve concessão de medida 
liminar de sustação até o julgamento da repre-
sentação.

Em sua defesa, o Extra alegou que apenas um 
gráfico da pesquisa do Procon foi inserido na 
campanha e afirma considerar que esse trecho 
do relatório não seria objeto do embargo.

Em primeira instância, o Conar, por unani-
midade, votou pela sustação agravada por ad-
vertência ao Extra, seguindo recomendação do 
relator. Houve recurso contra a decisão, mas ela 
foi confirmada pela câmara revisora por unani-
midade.
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