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EDITORIAL

A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual 

completou, em 2013, 30 anos de atividades voltadas à difusão 

de conhecimentos relacionados à Propriedade Intelectual no 

Brasil.

Nesse longo período, nossa entidade vem difundindo 

de forma criativa tudo o que acontece nas diversas áreas da 

propriedade intelectual, realizando um incontável número 

de eventos, que incluem congressos, palestras, cursos, grupos 

de estudos, debates, almoços, etc.

Para comemorar seus 30 anos de sucesso, a ASPI lançou 

no dia 26 de novembro de 2013, o LIVRO A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NO NOVO MILÊNIO, que registra todo o histórico 

da ASPI, desde sua fundação em 16 de agosto de 1983, até os 

dias atuais, mencionando seus presidentes, seus diretores e 

seus conselheiros, bem como os eventos realizados ao longo de 

sua trajetória, contendo, ainda, uma vasta gama de artigos, 

que abordam os temas mais dinâmicos de nossa atualidade.

A ASPI está preparada para mais 30 anos de atividades 

e inicia 2014 com a realização de mais um congresso inter-

nacional.

O XIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 

ASPI 2014 - PROPRIEDADE INTELECTUAL TRANSFRONTEIRAS: 

JOGANDO COM O FUTURO, tratará de assuntos notáveis como 

a integração internacional da propriedade intelectual, es-

pionagem internacional e seus reflexos anti-concorrenciais, 

biotecnologia moderna e agronegócio, entre outros.

Contamos com sua participação!

Adriana Brunner
Jun/2013
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AGENDAS

 2014 19-Jan-14 21-Jan-14 GTIF Geneve CH Global Technology Impact Forum
 2014 29-Jan-14 01-Feb-14 AIPLA Phoenix US AIPLA Mid–Winter Institute 
 2014 02-Mar-14 04-Mar-14 AMPPI Cancun MX IX Congreso Internacional
 2014 17-Mar-14 18-Mar-14 PTMG London UK 88th Conference  
 2014 16-Mar-14 18-Mar-14 ASIPI/ABAPI P. Alegre BR Jornadas de Trabajo 
 2014 19-Mar-14 21-Mar-14 ASPI S. Paulo BR XIV Congresso Internacional  
 2014 23-Mar-14 25-Mar-14 LES LA Lima PE Conferencia Internacional  
 2014 25-Mar-14 27-Mar-14 LES US/C New York US Special 2014 Mid-year Meeting 
 2014 10-Apr-14 12-Apr-14 FICPI Kyoto JP FICPI Japan Symposium  
 2014 07-May-14 09-May-14 IACC Hong Kong CN IACC Annual Spring Conference 
 2014 10-May-14 14-May-14 INTA Hong Kong HK 136th Annual Meeting  
 2014 15-May-14 17-May-14 AIPLA Philadelphia US AIPLA Spring Meeting  
 2014 16-May-14 18-May-14 LESI Moscow RU Delegates Meeting  
 2014 18-May-14 21-May-14 LESI Moscow RU LESI Annual Conference  
 2014 18-Jun-14 20-Jun-14 ECTA Alicante ES ECTA Annual Conference  
 2014 07-Aug-14 12-Aug-14 ABA Boston US ABA Annual Meeting  
 2014 24-Aug-14 26-Aug-14 ABPI S. Paulo BR XXXIV Congresso Internacional

CURIOSIDADES

Autor: Alberto Luís Camelier da Silva 

Nome da Obra: “ Concorrência Desleal – atos de confusão” 

Editora:  Saraiva 
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TEMA:  “Conflitos envolvendo Nomes de Domínios - 
 Evolução e Experiências UDRP e Saci-BR”

Palestrantes: Rodrigo Azevedo e Wilson Pinheiro Jabur

Debatedor: Gabriel Leonardos

TEMA:  “Nova Lei Anticorrupção Brasileira
 (12.846/2012)

Palestrante: Bruno Maeda

Homenagem ao Dr. Tinoco

TEMA: 70 Anos de propriedade intelectual: uma vida e 
uma área do direito em ascensão

ACONTECEU NA ASPI

Mesa Redonda ASPI – 7 de agosto de 2013

Da esq. para a dir.:  Gabriel Leonardos, Karim Klempp, Wilson Pinheiro 
Jabur e Rodrigo Azevedo

Jantar de Comemoração 30 anos ASPI e
Posse Nova Diretoria – 15 de agosto de 2013

Iate Clube de Santos – Sede São Paulo

Café da Manhã ASPI – 18 de setembro de 2013

TEMA: “Abordagens de valoração de tecnologias e
 patentes: casos práticos”
Palestrante:  Daniel Eloi

Da esq. para a dir.:  Marcelo Manoel Barbosa,  Daniel Eloi e Alberto 
Camelier

Café da Manhã ASPI – 10 de outubro de 2013

Da  esq. para a dir.:  Leticia Provedel,  Bruno Maeda e Karin Klempp

Almoço Palestra ASPI – 22 de outubro de 2013

Da esq. para a dir.:  Marcelo Antunes Nemer, José Carlos Tinoco Soares e 
Marcelo Manoel Barbosa

Ciclo de Palestra ASPI – 23 de outubro de 2013

TEMA: “O Processo Penal nos Crimes contra a
 Propriedade Industrial e a Experiência do
 Instituto de Criminalística de São Paulo”.

Palestrante: Franklin Gomes

Debatedora: Lilian Berg e Moderador: Hissao Arita

Da esq. para a dir.:  Franklin Gomes, Lilian Berg, Hissao Arita e Marcelo 
Manoel Barbosa
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Tema: O Sistema Internacional de Registro
 de Marcas

Tema: “O Que é o Protocolo de Madri e
 Como Funciona”

Palestrante: José Graça Aranha 

Tema: “Preparativos do INPI para a 
 Implantação do Protocolo de Madri”

Palestrante: Vinicius Bógea Câmara 

Tema: “Como o Protocolo de Madri Beneficiará as
 Empresas Brasileiras”

Palestrante: Elaine Zanão Lapetina  

Tema: “Aspectos Legais que Impedem a Pronta
 Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri”

Palestrante: Alberto Camelier 

Debatedor: Antonio Ferro Ricci

Moderador: Marcelo Antunes Nemer 

TEMA:  “As marcas nas mídias sociais”

Palestrantes: Andréa Garbelini Queiroz e
 Ticiana Crosara Martins Carvalho

Debatedor: Marcelo Antunes Nemer e

Moderador: Alberto Camelier

Apoio:  ASPI

Veja também: 
na página 47 fotos do Jantar de 

comemoração 30 anos ASPI e posse da 
nova diretoria 

na página 48, jantar de fim de ano 2013  
e lançamento do livro 30 anos ASPI. 

ACONTECEU NA ASPI

Fórum Protocolo de Madri
19 de novembro de 2013

Da esq. para a dir.:  Antonio Ferro Ricci, José Graça Aranha, Vinicius Bógea 
Câmara, Marcelo Antunes Nemer, Alberto Camelier e Elaine Zanão Lapetina.

Jantar de Fim de Ano 2013 e Lançamento do 
Livro 30 Anos da ASPI” - 26 de novembro de 
2013 - Buffet Colonial

Da esq. para a dir.:  Clovis Silveira e Marcelo Antunes Nemer

Mesa Redonda Inta – 28 de novembro de 2013

Da esq. para a dir.: Alberto Camelier, Andrea Garbelini Queiroz, Ticiana 
Crosara Martins Carvalho e Marcelo Antunes Nemer.
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1. A Constituição Federal consagra de forma ini-
ludível  e  inalienável  em  seu Art. 5, que: “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade”. 
E, genericamente, pelo Art. 5, nº XXII: “é garantido o 
direito de propriedade”.

A Lei da Propriedade Industrial nº 9279/96 assina-
la no Art. 3 que: “Aplicam-se também o disposto nesta 
lei: I – ao pedido de patente ou de registro proveniente 
do exterior e depositado no País por quem tenha pro-
teção assegurada por tratado ou convenção em vigor 
no Brasil; II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas 
em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domi-
ciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou 
equivalentes”, e mais adiante no Art. 6, que: “Ao autor 
de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o 
direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, 
nas condições estabelecidas nesta lei”. 

Conclui-se, portanto, que “todos são iguais pe-
rante a lei, brasileiros e estrangeiros”, garantindo-se 
a “inviolabilidade da propriedade”. As disposições 
da Lei da Propriedade Industrial são aplicadas “aos 
brasileiros e estrangeiros” e a invenção constitui um 
“Direito de Propriedade”. 

 Isto posto, tem-se por outro lado que não só a 
Constituição Federal em seu Art. 5, nº XXIX, como 
também o Art. 2, da LPI, “tem em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do país”. 

O Brasil em verdade, ainda, precisa e muito da im-
portação de “tecnologia”. A absorção desta, somente 
será possível e realizável, se houver a conferência de 

Lei n. 10.196 de 14-02-2001 –
Uma afronta à Constituição Federal

José Carlos Tinoco Soares

Advogado na área da Propriedade Industrial, Artística e 
Literária. Doutor em Direito Comercial pela  Faculdade  de  
Direito  da  Universidade de São Paulo. 
Sócio  Benemérito  da  Associação  Paulista  da  
Propriedade  Intelectual ASPI.
Diploma de Reconocimiento por el Ejercicio y  Enseñanza  
del  Derecho por la Universidad de la Habana Cuba.
Membro de Honra Vitalício da Associação  Brasileira  da 
Propriedade Intelectual ABPI.  
Acadêmico Honorário da Academia Nacional  de  Ciências 
Jurídicas de Bolívia.

“patentes” e, também se forem dadas condições para 
sua “exploração” pelos próprios titulares estrangeiros 
estabelecidos em nosso País ou mediante os contratos 
de licença por empresas brasileiras. 

Por via de conseqüência, não podemos relegar ou 
menosprezar o que nos oferecem. 

O Brasil faz parte da Convenção da União de Paris 
para a Proteção da Propriedade Industrial, do PCT – 
Tratado de Cooperação em matéria de Patentes e do 
TRIPs e/ou Acordo sobre os Aspectos dos Direitos 
da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comér-
cio. A primeira permite o depósito de um pedido de 
patente proveniente do estrangeiro com a “garantia 
de prioridade”, o segundo, a “extensão” da proteção 
de um pedido de patente originário e o terceiro, deu 
a grande abertura para com a “matéria patenteável”, 
permitindo de forma inconteste a “proteção” da qual-
quer invenção, de produto ou de processo, em todos 
os setores tecnológicos. A recíproca em todos esses 
três casos é verdadeira eis que o Brasil tem os mesmos 
direitos além de nossas fronteiras.

2. A Lei da  Propriedade  Industrial  nº  9279  de  
14-05-1996,  foi  sancionada atendendo a todos esses 
princípios e passando a proteger (o que não havia) o 
“pipeline”, pelo Art. 229 e a patente para “substâncias, 
matérias ou produtos obtidos por meio ou processos 
químicos e as substâncias, matérias, misturas ou pro-
dutos alimentícios, químico-farmacêuticos e medica-
mentos de qualquer natureza bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação. . .”, pelo Art. 
230 e seguintes.

O Brasil voltou então à proteção da patente para 
as “substâncias, matérias, misturas ou produtos ali-
mentícios, químico-farmaceuticos e medicamentos 
de qualquer espécie” e para tal efeito, não só entrou 
em vigor na data de sua publicação quanto às maté-
rias previstas pelos Arts. 230, 231, 232 e 239, como 
também pelo Art. 230, § 5, permitiu àqueles que 
possuíssem pedidos em andamento a sua desistência 
e o requerimento de um NOVO pedido. O Art. 235, 
estabeleceu que: “É assegurado o prazo em curso con-
cedido na vigência da Lei nº 5772/71”. 

Significa, por sem dúvida, que tudo, absolutamen-
te tudo fez o INPI para dar todas as condições de 
depósitos de pedidos de patente para as substâncias 
acima descritas. Ao depois e num passe de mágica 

ARTIGO
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pela Lei nº 10.196/01 quer restringir esses direitos e 
condicioná-los a exigências.   

3. Segundo  comentários  da  ABPI  –  Associação  
Brasileira  da  Propriedade Intelectual a respeito do 
PL 5402 de 18-02-2013, “O verdadeiro e fundamental 
propósito do sistema de patentes está em assegurar a 
exclusividade temporária em troca da divulgação do 
invento. Aqui é importante sublinhar que a patente é, 
fundamentalmente, um instrumento de competição 
entre inventores e as empresas de pesquisa, sendo evi-
dente que a recompensa para aquele que se sair melhor 
na competição é o direito de exclusividade temporária 
sobre o invento”. A patente, portanto, é um incentivo à 
pesquisa e contribui para o desenvolvimento do par-
que industrial de um país. Logo, tem que ter todas as 
suas garantias de maneira inalienável e impostergável.

4. Sob o título de Vigência da Patente, a Lei da 
Propriedade Industrial foi sancionada prescrevendo 
que:- “Art. 40 – A patente de invenção vigorará pelo 
prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade 
pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do 
depósito. Parágrafo único: O prazo de vigência não será 
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 
7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 
contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de 
o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito 
do pedido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo de força maior”.

Sobreveio a Medida Provisória nº 2.105 de 26-01-
2001 que se converteu na Lei nº 10.196 de 14-01-2001, 
com a seguinte disposição:-

Art. 1. - A Lei nº 9279/96, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:-

“Art. 229. – Aos pedidos de patente em andamento”
Parágrafo único:- Aos pedidos relativos a produtos  

farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, 
que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 
1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de 
patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depó-
sito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, 
assegurando-se a proteção a partir da data da concessão 
da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do 
depósito no Brasil, LIMITADO AO PRAZO PREVISTO 
NO CAPUT DO ART. 40”.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Obs:- Chama-se a atenção para um fato de natureza pri-
mordial, qual seja,  que  o  Brasil  atendendo ao disposto no 
TRIPs promulgado pelo Decreto nº 1355, de 30-12-1994, que 
trata da proteção mínima ou período transitório, previsto pelo 

Art. 70, nº 08, ou seja:- “Quando um Membro, na data de en-
trada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder 
proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produ-
tos para a agricultura, em conformidade com as obrigações 
previstas no Art. 27, esse Membro:- a) estabelecerá um meio 
pelo qual os pedidos de patentes para essas invenções poderão 
ser depositados; b) aplicará a essas solicitações, os critérios de 
patenteabilidade. . .”, foi muito mais longe. Com efeito e no 
tocante ao Art. 27 que preceitua:- “que qualquer invenção de 
produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos será 
patenteável”, passou a proteger TUDO que seja “novo, envolva 
um passo inventivo e tenha aplicação industrial”. Não satis-
feito com essa abrangência fez constar no Art. 229 da Lei da 
Propriedade Industrial que “poderá ser depositado pedido de 
patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos 
por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, 
misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer natureza, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação”. Ao assim proceder, 
especificou claramente todas as possibilidades de se obter 
patentes nesse setor. 

A Lei nº 10.196/01, limitou todas essas possibilidades 
de obtenção à apenas os “produtos farmacêuticos e produtos 
químicos para agricultura”. Sim, limitou e retornou ao preco-
nizado pelo Art. 70, nº 8, do TRIPS, de forma injustificável 
e contraditória ao compromisso principal que assumiu da 
proteção total prevista pelo citado Artigo nº 27. E, mais ainda, 
de forma desastrosa, posto que “todos os demais” produtos 
discriminados no transcrito Art. 229, NÃO alcançam essa 
modificação da lei nova. Não alcançam, porque na aplicação 
de uma lei, o interprete deve se ater ao que contiver o seu 
“texto” e nada mais. Interpretar a lei segundo Barros Monteiro 
“é determinar-lhe o verdadeiro sentido. Interpretar é aprender 
a “mens legis”, o conteúdo espiritual da norma, seja para 
fixar-lhe corretamente o sentido, seja para determinar-lhe o 
respectivo campo de incidência” (Cf. Da interpretação da Lei, 
Washington de Barros Monteiro, Rev. da FDUSP, l962, V. 57, 
pág.) Fiquemos, portanto, com este último tópico e que diz 
respeito ao “campo de incidência”. Campo de incidência é 
exatamente o contido no texto que foi alterado, ou seja:- “Art. 
229. – Parágrafo único – Aos pedidos relativos a produtos far-
macêuticos e produtos químicos para a agricultura... limitado 
ao prazo previsto no “caput” do Art. 40”. E tanto isto é fato 
que por analogia ao Direito Penal, temos a devida explicação 
através do brocardo latino: “nullum crimen nulla poena sine 
lege”, isto é, não há crime sem lei anterior que o defina e por 
extensão óbvia, trazendo à baila um dito popular: “o que não 
está na lei não está no mundo”.    
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ARTIGO
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Em princípio, por óbvio, todo e qualquer pedido 
de patente, qualquer que seja o seu “objeto”, terá o 
prazo de vigência preconizado pelo Art. 40 e em caso 
de “demora”, o que se tornou uma constante perante o 
INPI, ou melhor, de vinte anos da data do depósito (se 
normal) ou de dez anos para as patentes de invenção e 
sete anos para os modelos de utilidade (se demorar).

Acontece, no entanto, que em face desse “acres-
centamento limitando o prazo”, apenas e tão somente 
para as patentes para “produtos farmacêuticos e pro-
dutos químicos para agricultura”, não importando a 
costumeira demora por parte do INPI, a sua vigência 
será de vinte anos da data do depósito.

A afronta ao Art. 5, “caput” da Constituição Federal 
é manifesta eis que beneficia as “patentes em todas as 
suas modalidades e para quaisquer objetos”, bem como 
aquelas descritas na observação acima, com prazo 
maior de vigência, porém, prejudica sobremaneira as 
“patentes para produtos farmacêuticos e produtos quí-
micos para a agricultura”. Fere, assim, o princípio da 
isonomia e o da capacidade de legislar corretamente.

5. Tendo em  mente  que  a  Constituição  Federal  
em  seu  Art.  5,  nº  XXIX, consagra que “a lei asse-
gurará privilégio temporário para sua utilização bem 
como proteção as criações industriais” e, por sua vez a 
Lei da Propriedade Industrial nº 9279/96, estabelece 
em seu Art. 2, “A proteção dos direitos de propriedade 
industrial efetua-se mediante:- concessão de patentes” 
e, por derradeiro o Art. 40, e o parágrafo único “deter-
mina o prazo de vigência”, tem-se como certo que, de 
um lado cabe à Administração “conceder” privilégios 
e, de outro, “estabelecer” o prazo de sua vigência.

Em se tratando de uma Autarquia Federal o INPI 
pratica “atos administrativos”, vinculados, natural-
mente, aos termos da lei.

Seguindo a lição de MEIRELLES, “ato administra-
tivo é toda manifestação de vontade da Administração 
Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato, adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria”.

Na classificação dos atos administrativos, encon-
tra-se o Ato Discricionário que à luz do citado Autor 
é “o que a Administração pode praticar com liberdade 
de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua 
conveniência, de sua oportunidade do modo de sua re-
alização”. Tem, portanto, a Administração a liberdade 
ali contida, porém, liberdade que deverá ser executada 
com o devido critério. E em assim sendo, continua o 

Autor “A discricionariedade está – doutrina Fletcher 
– em permitir que a autoridade administrativa escolha 
“entre as varias possibilidades de solução, aquela que 
melhor corresponda, no caso concreto ao desejo da lei, 
mas deverá estar estrita à observância da Lei” (Cf. Di-
reito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 
Ed. Rev. Tribunais, S.Paulo, 1966, pág. 174/5)

Em tendo liberdade de escolha a Administração 
deverá se ater, também, não só ao texto da Lei da 
Propriedade Industrial como também aos princípios 
estabelecidos pelos Tratados, Acordos, Convenções 
e outros que aderiu. Em atendendo aos ditames de 
todos esses, de pronto,  constatará  que  todos,  ab-
solutamente todos visam a “concessão de direitos de 
propriedade industrial” e jamais, em tempo algum à 
“restrição” dos mesmos direitos.

E, voltando ao mencionado Autor, apura-se que 
“Ato discricionário, portanto, quando permitido pelo 
Direito é legal e válido; ato ARBITRÁRIO é sempre e 
sempre ILEGÍTIMO e INVÁLIDO”.

Isto nos leva a concluir, de pronto, que a Adminis-
tração dando acolhimento às restrições impostas pela 
Lei nº 10.196/01, está praticando um “ato arbitrário”.  
Logo ilegítimo e inválido.

Sim, arbitrário, ilegítimo e inválido ao reduzir 
o prazo de vigência de patente para “produtos far-
macêuticos e produtos químicos para a agricultura”, 
possibilitando a “todas as demais” gozar do integral 
prazo de vigência preconizado pelo Art. 40 e seu pa-
rágrafo único. Ao assim proceder, olvida-se a Admi-
nistração que aderiu ao TRIPs e/ou ADPIC, ou mais 
particularmente, ao disposto no Art. 27 que trata da 
concessão da “patente para todas as suas modalida-
des”; que inseriu na Lei da Propriedade Industrial 
nº 9279/96, a permissão para a obtenção de patentes 
para “substâncias, matérias ou produtos obtidos por 
meios ou processos químicos, etc. . .“ e, que, para tal 
efeito, NÃO fez distinção ou restrição alguma quanto 
ao prazo de validade dessas patentes. 

Ora, se assim está consignado em um acordo 
internacional e amparado pela específica lei da pro-
priedade industrial, não se pode aceitar que outra lei 
posterior venha, eventualmente, restringir o prazo 
de vigência. Repita-se, restrição essa, apenas e tão 
somente para as patentes para “produtos farmacêuticos 
e produtos químicos para a agricultura”. 

Não se pode aceitar, primeiro, por ofensa à Cons-
tituição Federal sobre a igualdade de direitos, nos 
quais estão os de propriedade industrial e, segundo 
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porque “O ato discricionário praticado por autori-
dade incompetente, ou realizado por forma diversa 
da prescrita em Lei, ou informado de uma finalidade 
estranha ao interesse público, é ILEGAL e NULO. Em 
tal circunstância, deixaria de ser ato “discricionário” 
para ser “ARBITRÁRIO”. (Cf. obr. cit. pag. 65)              

Ao que a evidência demonstra trata-se de um ato 
que, agora, está sendo praticado de “forma diversa 
da prescrita em lei”, diante do previsto pelo Art. 40, 
parágrafo único e também, de um ato com “finalidade 
estranha ao interesse público”. Sobreleva este particu-
lar se considerarmos que as “patentes para produtos 
farmacêuticos e produtos  químicos  para  a agricul-
tura”  visam  essencialmente minorar os sofrimentos 
e possibilitar o encontro de novos produtos para o 
bem estar e condições de sobrevivência alimentar dos 
seres humanos. Para se chegar ao seu “desideratum” é 
público e notório que é necessário e indispensável:- 
a) investimento de alto valor; b) a participação ativa 
de cientistas, pesquisadores e/ou equivalentes; c) a 
existência de aparelhos, máquinas e equipamentos 
apropriados; d) testes em animais e seres humanos; e) 
um considerável espaço de tempo; f) a industrializa-
ção do produto através de preço acessível e compatível 
com todo esse aparato para que possam ser reembol-
sados os valores despendidos; g) que não obstante a 
faculdade de se explorar a patente que se encontrar 
em tramitação, o certo é que somente após a sua con-
cessão esta pratica se realiza com toda a segurança.

Pois bem e a Administração pública não vem 
cumprindo a sua obrigação primária, qual seja, a 
da concessão de uma patente em curto espaço de 
tempo. Patentes existem que levaram muito mais de 
uma “década”, para serem concedidas e durante todo 
esse longo interregno o seu titular ficou impedido 
de agir contra terceiros por não ter o titulo hábil e de 
contratar a sua exploração por terceiros.          

O que vem fazendo, atualmente, a Administração 
pública é, de um lado, conceder a patente em perfeita 
consonância com o parágrafo único do Art. 40 e, ao 
depois, de outro, propor Ação de Nulidade dessa pa-
tente sob a peia de ter infringido o preconizado pela 
Lei nº 10.196/01 quanto ao seu prazo de vigência, 
reduzindo-o ao contido no “caput” do Art. 40 da LPI.   

Ficar, nessas condições, o titular de uma patente 
para “produtos farmacêuticos e produtos químicos 
para agricultura” à mercê de uma lei restritiva e 
capenga que atinge somente esse tipo de patente, se 
nos avizinha ser como de fato e de direito é um ATO 
ARBITRÁRIO, ILEGÍTIMO, INVÁLIDO e NULO 

de pleno direito. Esta nulidade também se sobrepõe 
por outro aspecto de grande relevância que a seguir 
passará a ser abordado. 

6. “A “lei” é em geral a solene manifestação da 
vontade do povo.  Em  Direito Romano “lex” tem 
significado mais amplo do que o moderno e indica 
uma deliberação da vontade com efeitos obrigatórios”. 
“A lei pode ser definida como o preceito escrito, ela-
borada por órgão competente e forma previamente 
estabelecida, mediante o qual as normas jurídicas 
são criadas, modificadas e revogadas”. “Com Papiano 
“lex est commune praeceptum”, de forma sintética e 
objetiva, qual seja, “A lei é o preceito comum”, e, nada 
mais”. (Cf. Correa e Sciascia, Acquativa, apud: “Irre-
troatividade da Lei”, de José Carlos Tinoco Soares, in 
Rev. Dir. Privado, Ed. Rev. Tribunais nº 15, pág. 230).

Mas, como corolário dessas assertivas, para aquilo 
que  realmente  nos  interessa nesta espécie está con-
tido no brocardo latino “Lex prospicit non respicit”, o 
que vale dizer “as leis não tem efeitos pretéritos”, ou 
melhor, não atingem o passado elas “só valem para 
o futuro”.

AMARAL SANTOS sob o título de Classificação 
das Leis nos ensina que: “Costuma-se classificar as 
leis, segundo a natureza de suas disposições em SUBS-
TANTIVAS e ADJETIVAS. A doutrina, hoje em dia, 
prefere chamá-las de substanciais ou materiais e for-
mais ou instrumentais. SUBSTANTIVAS, substanciais 
ou materiais são aquelas que definem e regulam as 
relações e criam direitos. A esta categoria pertencem 
as normas de direito constitucional, administrativo, 
penal e as de direito civil e comercial, o que vale dizer 
que há normas substanciais de direito público e direito 
privado. Por ADJETIVAS, formais ou instrumentais 
se entendem aquelas leis que tem por objeto as leis 
substantivas. Existem para servir as leis substantivas, 
regulam a sua formação ou o seu desenvolvimento”. 
Mais adiante explica que: “Leis processuais ou leis 
do processo, e que formam o direito processual, são 
aquelas que regulam o exercício da função jurisdicio-
nal”. (Cf.  Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas 
de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 1997, Vol. 
I, pag. 23).

Resumidamente temos como certo que o Código 
Civil é uma lei substantiva, substancial ou material e o 
Código de Processo Civil e uma lei adjetiva, formal ou 
instrumental. Tanto a Lei da Propriedade Industrial 
nº 9279 de 14-05-1996, como também a Lei nº 10.196 
de 14-02-2001, são leis SUBSTANTIVAS, substanciais 
ou materiais. 
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O citado Mestre discorrendo sobre o “Princípio da 
Irretroatividade das Leis e as Leis Processuais”, doutri-
na que: “A lei nova atinge o processo em curso no ponto 
em que este se achar, no momento em que ela entrar em 
vigor, sendo resguardada a inteira eficácia dos ATOS 
PROCESSUAIS até então praticados”. Em seguida e 
sobre as Leis Processuais no tempo, assinala que são 
três os sistemas existentes: “1) Nestas condições, uma 
vez em curso, e sobrevindo uma lei nova, disciplinar-
-se-ia inteiramente por esta ou pela lei anterior. A ser 
regido inteiramente pela lei nova, tornando ineficaz os 
atos já realizados, e assim os efeitos  produzidos, poder-
-se-ia  dizer  que  a  LEI   PROCESSUAL tem efeito re-
troativo. 2) Sistema chamado das fases PROCESSUAIS, 
considera as varias fases PROCESSUAIS autônomas, a 
postulatória, a probatória, a decisória e a dos recursos. 
Em curso um processo, sobrevindo a lei nova, esta não 
disciplinaria a fase ainda não encerrada, que se regeria 
pela lei anterior. 3) Sistema. A lei nova respeita os atos 
PROCESSUAIS realizados, bem como os seus efeitos, 
e se aplica aos que houverem de realizar-se”. (Cf. obr. 
cit. Págs. 31/2) (grifou-se)           

Diante dessa abalizada e consagrada doutrina, não 
padece a menor dúvida que a “irretroatividade da lei” 
só alcança as LEIS ADJETIVAS ou PROCESSUAIS, 
não, porém, as leis substantivas ou materiais.

7. Tanto isto é fato que o Código da Propriedade  
Industrial,  sancionado  pela Lei nº 5772 de 21-12-
1971 deu lugar a nova Lei da Propriedade Industrial 
de nº 9279 de 14-05-1996 e em suas “Disposições tran-
sitórias e finais”, ou mais particularmente no tocante 
ao Prazo de VIGÊNCIA DA PATENTE, estabeleceu 
pelo Art. 235 que:- “É assegurado o prazo em curso 
concedido na vigência da Lei nº 5772 de 21-12-1971”.

Em comentando essa disposição DANNEMANN, 
e tendo por base uma decisão da 21ª. Vara Federal do 
Rio de Janeiro, proferida pela Des. Fed. Liliane Roriz, 
assim a transcreve:- “Aplica-se o referido dispositivo 
legal, apenas aos prazos procedimentais internos do 
órgão. Caso assim não se entendesse, estaríamos diante 
da absurda situação de a lei nova assegurar ao titular da 
patente – como se isso fosse um direito adquirido – um 
prazo de vigência menor do que o que a lei nova conce-
dia”. Resulta daí que, ao assegurar o prazo concedido na 
lei anterior o Art. 235, NÃO RESTRINGE o benefício 
de prazos mais longos determinados pela nova lei nos 
casos em que em 15-05-1997, já havia prazo em curso, 
iniciado na vigência da lei nº 5772/71”. (Cf. Proprieda-
de Intelectual no Brasil, Danneman, Siemsen, Bigler 
& Ipanema Moreira, Rio de Janeiro, 2001, pág. 476).

Realça-se que a Lei nº 5772/71 em seu Art. 24, de-
tinha a seguinte disposição:- “O privilégio de invenção 
vigorará pelo prazo de QUINZE ANOS, o de modelo 
de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo 
prazo de DEZ ANOS, todos contados a partir da data 
do depósito”.

Dando assim acolhimento ao previsto pelo Art. 
235 da Lei da Propriedade Industrial, acima comen-
tado, o INPI, passou a entregar as Cartas-Patentes, 
de todas as patentes requeridas sob a vigência da lei 
anterior, com o seguinte  acrescentamento:- PRAZO 
DE VIGÊNCIA:- 20 (vinte) anos contados a partir 
de   02-08-1993, (data do depósito), observadas as 
condições. Significa, portanto, que com o advento 
da Lei nova o titular da patente foi beneficiado com 
MAIS CINCO ANOS no prazo de sua vigência.

Em razão de todo o exposto a Lei nº 10.196 de 
14-02-2001, por ser uma LEI SUBSTANTIVA, por 
sua própria natureza NÃO tem o condão  de atingir 
os processos em curso na vigência da Lei nº 9279 de 
14-05-1996.

Querer “limitar ou reduzir” o prazo de vigência 
das patentes para “produtos farmacêuticos e produtos 
químicos para agricultura” é atentar, frontalmente, 
contra o princípio da irretroatividade das leis. Sim, 
atentar contra esse princípio porque aplicou a Ad-
ministração, a seu favor, as disposições de uma “Lei 
Substantiva”. Lei substantiva, cujos efeitos serão vá-
lidos e eficazes, somente para os pedidos de patente 
“iniciados” após a data de sua entrada em vigor, e, 
não alcançando os pedidos de patente que foram 
depositados e tramitaram sob a lei anterior. E assim 
é porque à luz da lição de AMARAL SANTOS, para 
todos os efeitos legais e de direito só RETROAGE a 
“Lei Adjetiva ou Processual”, e, mesmo assim sob as 
três condições descritas no nº 06 supra.

8. Diante do exposto a Lei nova de nº 10.196/01, 
só produzirá os  seus  efeitos para com os pedidos de 
patentes depositados, após a data de sua entrada em 
vigor, ou seja, a partir de 14 de fevereiro de 2001, e, 
jamais RETROAGINDO para alcançar aqueloutros 
que se lhe foram anteriores.

Em adendo a esse entendimento está a Lei de In-
trodução ao Código (Dec. Lei nº 4657/42), a atestar 
em seu Art. 2, que: “Não se destinando à vigência 
temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue: § 1º. A lei posterior revoga a anterior 
quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior”.
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Pois bem, a Lei anterior NÃO foi revogada e nem 
sequer modificada, posto que não houve nenhuma 
declaração nesse sentido. Houve, isto sim, um “acres-
centamento”. Esse acrescentamento, como já demons-
trado à saciedade é, a nosso ver, ilegal e inadmissível. 
Logo, por óbvio, incompatível. Não se pode admitir 
o procedimento da Administração pela aplicação de 
uma Lei capenga, que afronta e Constituição Federal 
e foi mal redigida.

Por atitudes dessa natureza é que nos  encontramos  
em  posição  insignificante em relação aos pedidos de 
patentes dos demais países do mundo. 

9. É por esses e outros motivos que países existem 
que  já  desenvolveram,  de há muito a sua tecnologia, 
graças ao requerimento e a concessão de patentes, 
sem contudo estabelecer restrições indesejáveis. 
Numa pesquisa perfunctória apurou-se naqueles 
países que sabiamente optaram pela efetiva proteção 
e manutenção de direitos de patente que, atualmente 
se encontram em VIGOR, as seguintes:-

 Estados Unidos da América, até o ano de 2011 ........... 2.113.628 
 China ............................................................................. 696.939
 Korea ............................................................................. 678.005
 Alemanha ...................................................................... 527.917

Os “pedidos de patente” que foram requeridos nes-
ses mesmos países, e, somente no ano de 2011, foram 

respectivamente:- 247.750, 415.829, 138.034 e  73.216.
E, o Brasil para com os seus “nacionais”, não chega 

nem a casa das centenas de patentes concedidas e a 
um número irrisório de pedidos de patente. Acon-
tece, porém, que com essa abertura dada pela nova 
Lei da Propriedade Industrial e em face do Tratado 
de Cooperação em Matéria de Patentes PCT, o Brasil 
passou a receber dos Estados Unidos, da Europa e da 
Ásia um número considerável de pedidos de patente 
para a consequente extensão de sua proteção no 
Brasil. Releve-se que o número de patente para com 
os “produtos farmacêuticos, medicinais, químicos e 
similares”, predomina e de maneira gritante.

E, agora, o nada que temos em relação aos nacio-
nais e o pouco que provém do estrangeiro está sendo 
afetado, restringido e vilipendiado. 

Urge, portanto, que seja tomado o devido cuida-
do ao sancionar uma lei; que se espelhe na Decisión 
486 da Comunidade Andina; que se aproxime da 
Legislação de Cuba e que se detenha no Código da 
Propriedade Industrial de Portugal; que haja uma 
abertura por parte de nosso País para com todas as 
modalidades de proteção dos direitos de propriedade 
industrial, tal como ocorre, com os mencionados e, 
praticamente, em todos os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, ou melhor, sem o estabelecimento 
de restrições condenáveis e prejudiciais ao desenvol-
vimento da indústria nacional e ao almejado alcance 
de uma tecnologia apropriada. 
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A proteção via registro de desenhos industriais 
(DI) no Brasil, prescrita na Lei da Propriedade Indus-
trial,  é pouco prestigiada e talvez a menos estudada 
por nossa doutrina dentre os vários instrumentos de 
proteção. 

Adicionalmente, existem complexas intersecções 
entre arte, estética e funcionalidade, sutis porém im-
portantes,  que são muito pouco entendidas, quando 
não totalmente ignoradas, resultando em  tendências 
que passam ao largo das necessidades daqueles cujas 
obras são objeto de proteção a esse título: os designers.

Os itens que seguem são apenas alguns entre mui-
tos que merecem reflexão, mas que exemplificam as 
dificuldades encontradas no assunto.

O QUE É DESIGN

É comum que se faça referência à proteção por 
registro de DI como “proteção ao design”. Isso é total-
mente inadequado. Conforme esse mal-entendimen-
to, a palavra design significaria aspecto “agradável” 
ou “bonito”atribuídoa objetos, ambientes ou obras 
gráficas. Mas a palavra inglesa “design”, cuja tradução 
exata para o português não existe, é próxima a “pro-
jeto”, ou seja, design é algo muito mais amplo.

Embora haja um histórico de discussão sobre o 
uso dessa palavra no Brasil, traduzida como “desenho 
industrial”, já hoje é bem estabelecido o que significa:

“Disciplina que visa à criação de objetos, ambien-
tes, obras gráficas etc. que sejam ao mesmo tempo 
funcionais, estéticas e conformes com os imperativos 
da produção industrial. / Conjunto de objetos criados 
sob tais critérios.”

(http://www.dicionariodoaurelio.com/Design.
html)

A realidade do trabalho de um designer inclui, 
entre outros, concepção de um produto, avaliação 
de materiais, ergonomia, praticidade na montagem 
e desmontagem, facilidade no descarte respeitando 
o meio ambiente, preparação de protótipos, testes, 
preparação de especificações, melhores maneiras de 

Registro de Desenhos Industriais – Esse Desconhecido
Lucas Martins Gaiarsa 

Sócio de Gaiarsa, Ferreira e Meyer Propriedade Intelectual, advogado, 
engenheiro químico, Agente da Propriedade Industrial,  diplomado 
pelo CEIPI (Centre d’Études Internationales de la Propriété Indus-
trielle), Estrasburgo, França, pós graduado em Design de Movelaria, 
pelo SENAC-SP.

fabricar.  O item leigamente chamado de “beleza” do 
produto é apenas um item dentro da concepção do 
produto, mesmo que beleza seja algo subjetivo.

É sempre instrutivo perceber como a doutrina 
específica da área de design entende o significado 
dessa palavra:

Dito por quem é profissional do design, então, fica 
claro que se trata de uma atividade multidisciplinar, 
que se utiliza de vários conhecimentos e ferramentas, 
para chegar ao seu objetivo final, o objeto. 

Interessante notar nessa ilustração que a função 
simbólica, ou seja, a arte, é vista separadamente da 
função estética, do aspecto.  A noção leiga invaria-
velmente apresenta arte e beleza como sinônimos, 
algo muito discutido até meados do século passado, 
mas hoje superado– por exemplo buscar na internet 
o nome de Marcel Duchamp e sua obra “ A Fonte”, 
criada em 1917 – nada há ali de beleza no sentido 
tradicional da palavra.

A lei é clara, o registro de DI protege o aspecto 
visual perceptível de um produto, seja ele em 3 di-
mensões ou em 2 dimensões. Não protege o design, 
que é algo muito mais amplo do que apenas o efeito 
perceptível pelo sentido da visão  – tanto que o design 
também pode fazer uso de proteção via patentes mo-
delos de utilidade ou mesmo de patentes de invenção, 
mas essa discussão ultrapassa esta reflexão.

O QUE É ORNAMENTAL 

Outro aspecto polêmico dentro desse assunto é 
o real significado da palavra “ornamental”, tal como 
utilizada na definição legal de desenho industrial, no 
art. 95 da Lei da Propriedade Industrial:

Fonte: Design do Objeto: Bases Conceituais – João Gomes Filho – Ed. Escrituras, SP, 2006
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“Considera-se desenho industrial a forma plás-
tica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser 
aplicado a um produto, proporcionando resul-
tado visual novo e original na sua configuração 
externa e que possa servir de tipo de fabricação 
industrial.”

O significado comum da palavra “ornamental” 
relaciona-a a efeito decorativo, obtido  por um en-
feite, adorno, adereço ou ornamento. Mais uma vez 
surge a percepção leiga de uma condição de aspecto 
agradável, embelezamento, aformoseamento. “Quem 
tem bom gosto faz belos ornamentos” seria uma frase 
cabível ao se falar de efeito ornamental.

Novamente não há motivo para que se insira be-
leza ou arte na discussão. Assim como  gosto não se 
discute, “ornamental” na lei não carrega significado 
de beleza ou arte.

A lógica mostra que, no sentido empregado no 
texto da lei, ornamental é claramenteo contraponto 
de funcional, e nada mais do que isso.

Deflui da lei que o que caracteriza um desenho 
industrial é o seu destino. Sendo um objeto que se 
insere em um contexto técnico, ou industrial, seu uso 
não se tornar obra de arte, algo explícito no art. 98 da 
LPI: “Não se considera desenho industrial qualquer 
obra de caráter puramente artístico.” Destaque-se  o 
ênfase: “puramente artístico” , para não deixar dúvida 
que nessa exclusão a finalidade é totalmente artística, 
sem pretensões utilitárias ou funcionais.

Uma solução interessante para evitar a discussão 
envolvendo definições subjetivas foi adotada no 
OHIM (Organization for the Harmonization of the 
Internal Market), órgão da União Europeia, onde um 
requisito do aspecto visual do objeto passível de ser 
protegido é o chamado “caráter individual”, evitando 
que se busque qualquer definição sobre o que é beleza 
ou arte.

É importante dizer que essa é uma discussão 
inglória, pois nada que se diga sobre o assunto, e 
nenhum exemploque envolva a intersecção entre arte 
e tecnologia é totalmente estanque. Por exemplo: uma 
estátua pequena pode vir a ser funcional, como peso 
de papel, ou uma tela de Monet pode transcender seu 
caráter puramente artístico, quando serve de estampa 
para forração para milhares de poltronas de ônibus 
utilizados em transporte público. No outro sentido, 
antigas fitas cassete (imagem 1)  ou garrafas PET 
(imagem 2), objetos totalmente utilitários, tornam-se 

arte ao servir de matéria prima para esculturas, como 
nas imagens abaixo:

http://www.trendhunter.com/trends/cassette-skulls-brian-dettmer-recycles-old-
tapes-into-spooky-art

http://www.thisiscolossal.com/2012/06/giant-fish-sculptures-made-from-discarded-
plastic-bottles-in-rio/

Enfim, dentro da maior clareza possível que se 
possa balizar uma definição, um objeto capaz de 
ser protegido por registro de desenho industrial é 
necessariamente útil, mas apenas quanto aos seus 
aspectos funcionalmente inúteis – quais sejam, seus 
ornamentos.

QUANTO DE FUNCIONAL 

A doutrina vinda de outros países fala de separação 
entre os aspectos de funcionalidade e ornamentalida-
de para orientar a aceitabilidade de proteção de um 
objeto qualquer por registro de desenho industrial.

Nossa lei mesma entende assim, no art. 100 da LPI 
(nosso destaque adicionado):

“Não é registrável como desenho industrial:  
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto 
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ou, ainda, aquela determinada essencialmente por 
considerações técnicas ou funcionais.”

Existe uma dificuldade implícita na aplicação do 
texto grifado acima. Quanto que é “essencialmente”? 
Quanto de um objeto é essencialmente funcional, e 
quanto é essencialmente ornamental? Como se mede 
isso?

Por exemplo, em relação ao motor GT V8 de uma 
Ferrari F430 mostrado abaixo, quanto seria a parte 
ornamental (não funcional)?

Trata-se de um parafuso, objeto impossível de 
se discordar que seja utilitário e funcional. Tem um 
corpo cilíndrico dotado de rosca, e duas extremidades 
opostas, que são uma cabeça e uma ponta.

Não é sua funcionalidade que se busca proteger. 
Sua rosca não é ornamental, poistem forma total-
mente funcional.  Esse não é um parafuso qualquer, 
é um parafuso que se usa com madeira, e essa rosca, 
que começa em uma ponta fina  e depois aumenta, 
chama-se rosca soberba.

Verifique-se que a parte inferior da cabeça do pa-
rafuso é dotada de algumas linhas ou canaletas retas 
(indicadas pela seta vermelha), que não têm função, 
serventia ou objetivo técnico.

Tais linhas são itens desnecessários à funcionalidade 
do parafuso.

São ornamentos !!!!
Conclusão: esse parafuso não é integralmente 

funcional, uma fração do seu corpo é não funcional, 
em função de certos aspectos que não são“ditados 
essencialmente por considerações técnicas ou fun-
cionais”, quais sejam, seus ornamentos.

Em decorrência, a proteção obtida por um registro 
de DI é apenas e tão somente para parafusos dotados 
daquele aspecto não operacional (ou: funcionalmente 
inútil), de forma que não haverá impedimento legal 
à livre comercialização e uso de parafusos comuns, 
aqueles que não são dotados desse detalhe meramente 
estético.

Pergunta-se: qual seria a motivação que leva  um 
fabricante de parafusos a querer proteger dessa forma 
seus parafusos? Será a possibilidade de ter maiores 
vendas? Será suporte para marketing? Será um ca-
pricho tolo?

Resposta: essa pergunta não tem a menor relevân-
cia, uma vez que esse objeto obedece os requisitos 
da lei.

MODELO DE UTILIDADE VS DESENHO IN-
DUSTRIAL

Não deveria haver na mente do profissional de Pro-
priedade Industrial, qualquer dúvida sobre a diferença 
entre esses dois títulos da Propriedade Industrial. Mas 
o assunto não é simples, e as dúvidas são frequentes.

Em suma, o MU  protege forma funcional e o DI  
protege forma não funcional.

Há casos que não propõe maior dificuldade para 
se decidir o caminho a seguir para uma melhor 
proteção. É fácil associar MU à figura 1 abaixo, pois 

http://www.toda-racing.co.jp/en/product/engine.html

Para alguns, a resposta seria zero, pois tudo no 
motor é funcional.

Para outros, esse motor é pura poesia.
Obviamente, para efeito legal, ambas as respostas 

estão erradas.
Ao invés de discutir esse exemplo específico, mais 

complexo (como é a maioria dos casos do dia-a-dia...),  
é mais didático examinar outro, que permite apreciar 
mais  claramente essa avaliação do balanço funcional/
ornamental.

A figura abaixo corresponde a um caso real: 
trata-se do registro DI6800070-7, concedido pela 
publicação em 22/7/2008 na Revista da Propriedade 
Industrial no. 1959, sob o título “Configuração apli-
cada em cabeça de parafuso”:
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um canivete e cada um dos seus componentes são 
funcionais, ou seja, tem usos práticos. Assim como é 
fácil associar DI à figura 2 abaixo, que é uma garrafa, 
com uma aparência indiscutivelmente não funcional 
de um crânio.

Ora, o formato desse frasco, que lhe atribui essa 
praticidade,  não é o único que pode ter tal funcio-
nalidade - há muitas outras formas com faces laterais 
planas dotamum frasco dessa possibilidade funcional 
de tombamento.

Eis dois exemplos de frascos que funcionam da 
mesma forma, apesar de terem aparências totalmente 
distintas  daquela do tinteiro:

   

Fontes: Figura 1: http://www.akelasden.co.uk/store/Pocket%20Knives/Wenger-Evo-Scout-
Knife ,
Figura 2: http://seattletrademarklawyer.com/blog/2012/6/3/ninth-circuit-reverses-
functionality-finding-for-skull-shape.html

Pode ocorrer, e é extremamente comum, que um 
objeto tenha aspectos que permitam sua proteção 
tanto como MU quanto como DI, por exemplo como 
na imagem abaixo.

Trata-se de um tinteiro, um frasco contendo tinta 
para canetas tinteiro (hoje, objeto bastante raro). 

 Seu aspecto é característico, com itens de orna-
mentalidade, como se pode ver na imagem da esquer-
da – pode portantoser objeto de DI. 

Entretanto, como suas faces laterais tem superfícies 
planas, o tinteiro pode ser tombado, para facilitar 
seu uso – portanto pode ser objeto de MU. Surge aí 
a questão: mas essa mesma forma não é obrigatoria-
mente funcional, excluindo então a possibilidade de 
registro por DI?

USD668772 http://www.aiga.org/medalist-walterlandor/

Esse exemplo com 3 frascos com a mesma função, 
mas aspectos visuais distintos, proporciona uma de-
monstração da beleza de um registro de DI. De ma-
neira clara se pode ver que é perfeitamente possível ter 
variações sobre o ASPECTO (proteção por DI) sem 
variar a FUNÇÃO de um objeto (proteção por MU).
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REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS

Como se sabe, a ANFAPE – Associação Nacional 
dos Fabricantes de Autopeças é parte de um litígio 
que envolve as montadoras Fiat, Ford e Volkswagen, 
alegando abuso de poder econômico sustentado por 
registros de DI de partes de automóveis (rodas, calo-
tas, faróis, etc.).

Membros dessa Associação foram acionados por 
tais montadoras por comercializarem peças que in-
fringem seus DIs.

Alega ANFAPE que o consumidor que adquire 
automóveis dessas montadoras é obrigado a pagar 
preço estabelecido monopolisticamente por peças 
de reposição, sem ter alternativas de escolha. Assim, 
embora os DI sejam legítimos e licitamente obtidos, 
o exercícios dos direitos associados seria abusivo, pois 
permitiria um monopólio prejudicial ao consumidor.

Sem tomar partido nessa discussão, é importante 
mencionar um aspecto que não parece ter surgido 
até o momento.

Chama a atenção uma frase utilizada pelo presi-
dente da ANFAPE, em depoimento na CPI relativa à 
investigação de uma possível cartelização do mercado 
de autopeças de reposição, em 19/03/2013 (http://
www.jusbrasil.com.br/diarios/62826468/dosp-
-suplementos-10-12-2013-pg-102/pdfView):

“Então, a Fiat, a Ford e a Volkswagen querem o 
retorno de investimento do design, mas por que o 
consumidor tem que pagar várias vezes esse retor-
no? Quando ele compra o carro, escolhe o carro, ele 
já deve pagar um prêmio para a montadora sobre o 
design, por que tem que pagar várias vezes ao longo 
de vinte anos da vida útil de um veículo, toda vez que 
for comprar uma peça?”

Essa frase, ainda que pinçada dentre cerca de 200 
páginas de texto, demonstra claramente que “retorno de 
investimento do design” é mencionado com uma tonali-
dade que denota o seguinte: “Como justificar que alguém 
queira um retorno de investimento sobre... design?”Porque 
o design deveria ser integralmente pago no momento 
da compra do veículo, quando a tecnologia não é? Se 
a palavra “design” for substituída por “tecnologia”,  a 
dúvida do presidente da ANFAPE se desfaz?

Vamos comparar duas situações:
A - a montadora X detém uma patente de invenção 

sobre uma tecnologia relacionada a um farol.
B - a montadora X detém um registro de DI sobre 

um modelo de farol.

Com uma patente de invenção a montadora tem o 
direito de  impedir que aquele tipo de farol seja fabri-
cado ou comercializado, independente do modelo do 
veículo que vai utilizá-lo, independente se o mercado 
de autopeças é primário ou secundário.

Esse é o direito que uma patente atribui ao seu 
titular.

Com um registro de desenho industrial, a mon-
tadora tem o direito de impedir que aquele modelo 
de farol seja fabricado ou comercializado para deter-
minado modelo de veículo, no mercado secundário. 
Não há outro tipo de impedimento que o detentor 
desse DI possa impor a terceiros.

Esse é o direito que um registro de DI atribui ao 
seu titular.

Verifique-se, no entanto, que a frase do presidente 
da ANFAPE reclama, e pejorativamente coloca, que 
é injusto ou inadequado retorno sobre investimento 
em design, mesmo que a extensão de proteção seja 
muito mais limitada. Implicitamente, é como se re-
torno sobre inovação tecnológica fosse mais aceitável. 

Ou seja, inovação tecnológica, vá lá, a barreira 
criada é aceitável, mas design não vale tudo isso, é 
mais simples, mais fácil.

É correto ou aceitável que designseja visto como 
menos valioso que inovação tecnológica?  Porque?  
Porque o direito de exclusividade de uma patente é 
mais aceitável, se a base constitucional é a mesma?

Art. 5º, XXIX: a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, 
à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e 
a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômi-
codo País.

É intriganteo desprestígio atribuído ao design. 
Finalmente – se toda criação estética tem a pessoa 

do criador/designer na sua origem,  não há reflexos 
negativos dessa depreciação do design sobre suas 
criações, seja moral seja patrimonialmente?

COMENTÁRIOS FINAIS

Com alguns parágrafos quis-se mostrar que o 
assunto de design/desenhos industriais é complexo, 
e pouco discutido.  Seria importante ampliar a discus-
são dos direitos envolvidos no registro legal, do ponto 
de vista dos geradores dos objetos de proteção, que 
são os designers. Oxalá nossa minúscula contribuição 
tenha caminhado nesse sentido.
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Vivemos em uma sociedade em que o consciente 
coletivo, talvez externado especialmente pela mídia, 
dito como quarto poder, ou por esta inflado e conta-
minado, nos indica que o crime é um mal que precisa 
ser erradicado da humanidade.

Mas como já sugeria DURKEIN, esse mal é ine-
rente a própria natureza humana e, como tal, inato à 
nossa condição, portando permeará a nossa existência 
até o dia do juízo final.

A par dessa constatação, não só no Brasil, mas em 
todo o mundo, acompanhamos forças que enfrentam 
o crime como um mal cujo remédio é a pena, com a 
maior rigidez possível. É o banimento, a segregação 
como solução para o que foi concebido como um 
comportamento reprovável. Mata-se o paciente para 
eliminar-se o mal.

A evolução, quer da teoria geral do crime ou do 
próprio direito penal, enquanto ciência jurídico-dog-
mática, com o chamado pós-finalismo de WELZEL, 
tem como expoentes dois juristas que muito embora 
acolham o funcionalismo, o fazem partindo de pre-
missas diametralmente opostas.

O antagonismo do pensamento de ROXIN e 
JAKOBS, com todas as ressalvas técnicas possíveis, 
pode servir para ilustrar as duas correntes da socie-
dade que a despeito de reconhecerem o crime como 
um mal, optam por remédios distintos, quer quanto 
à dosagem, quer quanto ao seu “princípio ativo”.

Para alguns, como apontamos no início, o remédio 
deve ser a pena, traduzida como prisão, preferencial-
mente com a maior dosagem possível (até mesmo 
perpétua), ainda que mate o paciente, pouco impor-
tando se haverá ou não a cura. Aqui não raros são os 
que propalam a pena de morte como a única cura do 
mal. É a lei e a ordem que devem imperar.

Já outros, entendem que o remédio “pode” ser 
a pena-prisão, quando não houver alternativa mais 
apropriada, tendo como critério a avaliação da gra-
vidade da conduta reprovável e a recuperação do 
doente, com a cura do mal. Aqui a pena-prisão deve 
ser concebida em pequenas doses, escalonadas de 
acordo com a necessidade, tendo como objetivo a cura 
do mal e a reestruturação da paz social. É o império 
comandado pela valoração da conduta humana face 
a efetividade ou potencialidade de lesão à direitos 
consagrados, tendo como norte o equilíbrio entre 
punição, prevenção e ressocialização. O indivíduo é 
o centro, e não a norma.

Mas uma outra vertente da problemática caminha 
“par e passo” com os pensamentos (ou anseios) sociais 
acima: a tutela dos direitos individuais e agora, com 
maior entusiasmo, coletivos (ou supraindividuais), 
todos concebidos como bem jurídicos dotados de 
relevância penal.

Ora, se na guerra entre qual o remédio a ser mi-
nistrado temos como perspectiva a tutela de direitos 
individuais e coletivos penalmente relevantes sob o 
ponto de vista da harmonização da paz, da preser-
vação dos mais sagrados direitos das vítimas e da 
sociedade como um todo, nessa outra é o contrapeso 
ao uso excessivo de forças contra o transgressor da 
norma, que pode ser compreendido como o objeto 
onde se encontra o mal.

A Reforma do Código Penal e os Crimes contra a 
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Temos, portanto, a perspectiva da tutela dos di-
reitos do imputado, do investigado, do acusado, mas 
numa concepção garantista que de fato não se con-
trapõe aos direitos da sociedade em busca da cura do 
mal, mas enfatiza a conquista de todos contra o Estado 
autoritário e tirano, cujos resquícios ainda permeiam 
muitos estados e cuja expansão há não muito mais de 
60 anos ameaçou toda a humanidade.

E o direito penal é inegavelmente o campo onde to-
das essas forças se contrapõem e buscam exercer sobre 
a outra predominância. É o direito penal do amigo ou 
do inimigo que deve nos guiar? Mais penas ou menos 
penas? O bem x o mal? Endurecer? Criminalizar?

O aumento da criminalidade, como fenômeno 
global, parece guiar o senso comum para a neces-
sidade de aumento das penas. A evolução humana 
e o reconhecimento de novos valores, que passam 
a subir na escala de importância de nossas vidas, 
parecem impor gradativamente que sejam inseridos 
dentre aqueles que possuem proteção penal. E aqui 
nem sempre a escolha do legislador se dá por critérios 
empíricos, observando a característica subsidiária do 
direito penal como elemento do princípio da inter-
venção mínima.

Alguns chamam isso de expansionismo penal, e 
contra ele se insurgem. Outros apenas reconhecem 
a evolução do ser humano como reveladora de no-
vos direitos, novas conquistas, novas necessidades e 
novos valores. 

As mudanças sociais, por outro lado, também 
revelam o abandono de alguns valores, ou ao menos 
denunciam a degeneração de sua importância. São 
bens que com a evolução desceram na escala de im-
portância do ser humano, esvaziando os requisitos 
para a sua concepção como um bem jurídico dotado 
de relevância penal. A norma existe, mas o bem lá 
tutelado já não encontra importância. Foi banalizado, 
vulgarizado.

E como compatibilizar essas mudanças sociais com 
a legislação posta, especialmente quando muitas re-
presentam a transição de estados autoritários, déspo-
tas, militares, para estados democráticos de direitos, 
onde os direitos e garantias surgem como alicerce para 
vida em sociedade e para a harmonização da paz?

Entre nós, cujo Código Penal é da década de 40, por-
tanto período político que não guarda qualquer seme-
lhança com aquele que vivemos nos dias de hoje, encon-
tramos algumas tentativas de reestruturação integral da 
legislação, com diversos projetos que não triunfaram.

Diante de uma nova ordem, trazida especialmen-
te com a constituição de 1988, que passou a tratar 
direitos e garantias individuais e coletivos de forma 
enfática, proclamando e consagrando a sua proteção 
como alicerce de um estado social e democrático de 
direito, a solução encontrada foi a edição de deze-
nas, centenas de leis, que não apenas criaram novos 
crimes, mas disciplinaram regras gerais para sua 
aplicação, criando verdadeiras “partes gerais esparsas”.

Algumas dessas mudanças estão introduzidas no 
próprio Código Penal (merecendo destaque a reforma 
de 1984, ainda anterior à Constituição Federal), mas 
muitas se deram em leis especiais, trazendo uma di-
ficuldade enorme para o intérprete (e para o próprio 
destinatário da norma) em conhecer o sistema penal 
brasileiro e, portanto, o que é ou não crime.

Diante desse quadro, portanto da necessidade de 
reconhecimento de mudanças quanto a necessidade 
de tipificação de novas condutas, adequação das pe-
nas, descriminalização, alternativas à prisão e, sobre-
tudo, a reunião de toda legislação penal em um único 
código, harmônico e compatível com a constituição, 
é que foi criada, no senado, a Comissão de Reforma 
do Código Penal.

A comissão foi composta inicialmente por 17 
membros, sendo 04 membros do Judiciário (Minis-
tros do STJ Gilson Dipp e Maria Thereza Moura, o 
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Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro  José Muiños Piñeiro Filho, o Desembargador 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antonio 
Marques da Silva), 07 advogados (Antonio Nabor 
Areias Bulhões, Marcelo Leal Lima Oliveira, ambos 
do Distrito Federal; Emanuel Messias Oliveira Cacho, 
de Sergipe; Tércio Lins e Silva, do Rio de Janeiro; 
René Ariel Dotti, do Paraná, Marcelo Leonardo, de 
Minas Gerais e Gamil Foppel El Hireche, da Bahia),  
01 consultor legislativo do senado (Tiago Ivo Odon), 
01 defensora pública ( Juliana Garcia Belloque, de São 
Paulo), 01 professor (Luiz Flávio Gomes, de São Pau-
lo), 01 procuradora de justiça ( Luiza Nagib Eluf, de 
São Paulo), 01 procurador da república (Luiz Carlos 
dos Santos Gonçalves, de São Paulo) e 01 promotor 
de justiça (Marcelo André de Azevedo, de Goiás).

A presidência da Comissão foi encarregada ao 
Ministro Gilson Dipp e a relatoria ao Procurador da 
República Luiz Carlos dos Santos Gonçalves.

Importante destacar que de acordo com o histórico 
apresentado, a Comissão realizou a sua primeira reu-
nião de trabalho no dia 18 de outubro de 2011, tendo 
praticamente todas sido transmitidas pela TV Senado. 

De acordo com o relatório da comissão, os traba-
lhos foram guiados pela necessidade de “uma releitura 
do sistema penal à luz da Constituição, tendo em vista 
as novas perspectivas normativas pós-88”, tendo como 
tarefa, portanto, “a) modernizar o Código Penal; b) 
unificar toda a legislação penal esparsa; c) estudar a 
compatibilidade dos tipos penais hoje existentes com a 
Constituição de 1988, descriminalizando condutas e, 
se necessário, prevendo novas figuras típicas; d) tornar 
proporcionais as penas dos diversos crimes, a partir de 
sua gravidade relativa; e)buscar formas alternativas, 
não prisionais, de sanção penal”.

Para desenvolvimento dos trabalhos foram cria-
das 3 subcomissões, uma para cuidar da parte geral, 
outra da parte especial e a terceira da legislação ex-
travagante. 

A leitura do projeto revela uma modificação sig-
nificativa na legislação atual, trazendo algumas já há 
muito reclamadas e outras que certamente provocarão 
controvérsias que exigirão muita discussão. Essas, 
desde a divulgação do texto, já foram alvo de ácidas 
criticas de penalistas de peso, que em manifesto 
encabeçado por entidades de peso denunciam a im-
prestabilidade do texto e invocam um novo projeto, 
levando de fato a sua paralisação.

De todo modo, no que diz respeito aos Crimes 
contra a Propriedade Intelectual, ao que tudo indica 
tratada na subcomissão da legislação extravagante 
(já que apenas a violação de direito autoral integra 
nosso atual Código Penal), composta por Tiago Ivo 
Odon (relator), Gamil Foppel, Marcelo Leal, Marcelo 
Leonardo e Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, a lógica 
não foi outra: muitas mudanças, não apenas quanto 
às penas aplicáveis (cujo anseio se revela desde o PL 
333/99, apresentado pelo Deputado Kandir), mas 
quanto às próprias condutas consideradas criminosas, 
além de uma perceptível alteração quanto ao bem 
jurídico tutelado em alguns casos.

Essas mudanças trarão, caso o projeto seja apro-
vado tal como apresentado, danos irreparáveis aos 
direitos ligados à propriedade intelectual, na medida 
em que há não apenas a supressão de tutela funda-
mental para exercício de tais direitos no âmbito penal, 
que vigoram entre nós há décadas (prestigiados não 
apenas pela legislação nacional, mas por tratados 
internacionais dos quais o Brasil é signatário), mas 
falhas na redação das condutas tipificadas

Mas enfim, seriam as alterações, no que tange os 
crimes contra a propriedade intelectual, um avanço 
ou retrocesso?

A questão permite, como quase tudo no direito e 
na vida, olhares sob ângulos distintos e que portanto 
trarão respostas igualmente díspares.

A premissa que norteia o nosso pensamento é, 
como já afirmado em outras oportunidades, o da im-
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portância dos bens ligados à propriedade intelectual 
e a necessária inserção de sua tutela no campo penal.

De fato, se reconhecemos como papel fundamental 
do direto penal a proteção de bens jurídicos de maior 
relevância é inexorável a aceitação dessa assertiva.

Ora, ainda que a análise do bem jurídico no âmbito 
penal exija a visitação das lições dos maiores expoen-
tes da ciência penal, para compreensão do seu sentido 
e conceito, o ponto de partida para a posição adotada 
é o da absoluta relevância dos bens intelectuais para 
a humanidade e, portanto, da sua tutela no âmbito 
criminal.

E sob esse prisma o projeto tem dois reflexos dia-
metralmente opostos.

O primeiro representa um inquestionável avanço, 
na medida em que promove no âmbito legislativo o 
que se experimenta no mundo real, onde há muito 
tempo os bens intelectuais ocupam elevadíssimo grau 
de importância (e cuja escalada é crescente). 

O avanço, portanto, é traduzido no aumento das 
penas fixadas para violações dos bens intelectuais que, 
pelos argumentos expostos, é medida absolutamente 
condizente com a gravidade da conduta, tendo como 
norte a importância do bem violado. 

É claro que muitos outros argumentos poderiam 
ser invocados, no sentido de justificar a necessidade 
de majoração das penas, como a escalada da cri-
minalidade intelectual; a ineficácia da penalização 
atual; o prejuízo financeiro causado aos titulares 
dos direitos violados, consumidores e ao próprio 
estado; a proliferação de verdadeiras máfias, enfim, 
uma infinidade de argumentos de ordem fática e 
cuja comprovação está ao nosso alcance, bastando 
um simples passeio em qualquer centro comercial 
do Brasil e até mesmo em regiões “badaladas” com 
a da Avenida Paulista.

Mas tais apontamentos, ainda que absolutamente 
válidos, não subsistem sem a premissa maior que é 
da relevância dos bens jurídicos que estão sendo pro-

tegidos ou, nesse caso, violados. É essa a leitura que 
extraímos da observância ou constatação da escalada 
da criminalidade intelectual, e não o da utilização do 
direito penal como instrumento primário (em muitos 
casos lamentavelmente exclusivo) de controle social 
e de busca da paz.

A subsidiariedade, a fragmentariedade dentro do 
conceito da intervenção mínima sob esse enfoque 
apenas corroboram a necessidade de maior proteção 
no âmbito penal, endossados inclusive pela ineficácia 
das normas de natureza cível, cuja observação se faz 
necessária ao reconhecermos o direito penal com a 
última trincheira protetiva.

E nesse ponto a proteção do direito autoral parece 
ter recebido um alargamento, já que novas condutas 
foram criminalizadas (a despeito de redução de al-
gumas penas).

No entanto, o avanço, nesse aspecto, é ofuscado 
pelo retrocesso, que é representado basicamente por 
um ponto de vista da técnica legislativa e da inexplicá-
vel (e desastrosa) supressão de bens que há muito são 
protegidos entre nós e cuja importância é absoluta.

Quanto à técnica legislativa, o legislador acabou 
por construir tipos que não primam sequer por uma 
lógica quanto aos verbos (o que sugere uma análise 
acerca da inobservância do princípio da taxatividade e 
da própria legalidade),  além de simplesmente ignorar 
condutas extremamente relevantes.

Exemplo que chama a atenção é o da introdução da 
expressão “comercializar”, que passou a figurar como 
verbo típico fundamental, na maioria dos crimes, 
contrariando assim a redação atual, cuja técnica nos 
parece mais acertada, ao não deixar dúvidas acerca 
das condutas puníveis, posto usar os verbos “vender, 
expor à venda, oferecer, receber, ocultar, manter em 
estoque” etc.

Mas temos casos mais graves, onde condutas hoje 
típicas e cuja relevância é inquestionável,  simples-
mente deixam de existir. E não são poucos os exem-
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plos, como a punição de atos preparatórios à violação 
de patentes, ou ainda a violação por equivalência

O que dizer da proteção específica das indica-
ções geográficas, que SIMPLESMENTE desaparece, 
aparentemente sob o suposto argumento de estar 
“inserida” na redação do artigo 178 do Projeto, que 
é exatamente a redação do atual 194 da LPI? 

E aqui é um exemplo ímpar do desacerto: não há 
apenas supressão de bem extremamente relevante, 
mas de maneira absolutamente inexplicável o legis-
lador volta a usar os verbos típicos “vender e expor 
à venda”, e não o “novo” comercializar. O que então 
é comercializar, no contexto dos crimes contra a 
propriedade intelectual, segundo o PL? Não inclui 
venda e exposição?

Essa mesma “técnica” é observada na redação dos 
crimes de violação de direito autoral, onde o novo 
verbo “comercializar” não é utilizado, mas os atuais 
verbos típicos “vender, expor à vendar, manter em 
estoque....

E quais são os crimes que mais “sofreram” altera-
ções com o projeto?  

Os crimes de concorrência desleal são, de fato, 
os que mais sofreram com a nova redação trazida 
pelo projeto. Em primeiro lugar, houve de fato um 
“movimento” no sentido de deslocar o capítulo des-
ses crimes para o título dos crimes contra a ordem 
econômico-financeira, que no que pese algumas 
pontuais críticas, não é a mais emblemática ou preo-
cupante, na medida em que não há dúvidas acerca da 
questionável manutenção desses crimes sob o manto 
limitado da propriedade intelectual.

O que revela grande preocupação é, primeiramen-
te, o fato do projeto ter considerado essas condutas 
de menor gravidade, já que as penas culminadas aqui 
são menores, ou seja, diferem das fixadas para prati-
camente todos os tipos penais ligados à propriedade 
intelectual.

Ainda que a justificativa, insustentável, frise-se, 

tenha como apoio a escolha pela ruptura quanto ao 
reconhecimento dos bens protegidos pela lei, dis-
tanciando (pelo menos no código) da criminalidade 
intelectual, é inegável que o crime de concorrência 
desleal representa uma ofensa tal qual (senão ainda 
mais grave) àquelas ligadas a propriedade industrial e, 
portanto, exige-se a fixação de penas em, no mínimo, 
igual proporção.

Mas o critério da pena culminada não é o único 
aspecto negativo. Não. O retrocesso, na verdade, é 
“patente” (para usar um termo ligado ao tema), quan-
do observamos a supressão de mais de 60% (sessenta 
por cento) das condutas hoje típicas.

Em outras palavras, do atual rol de condutas tipifi-
cadas no artigo 195 da Lei de Propriedade Intelectual 
a grande maioria deixou de ser considerada típica, 
o que significa dizer que poderão tão e somente (e 
porque não eventualmente) serem perseguidas na 
esfera cível.

E a leitura das condutas que simplesmente desa-
parecem causa grande perplexidade, já que são tipos 
que protegem bem jurídicos cuja relevância não é 
“mínima” ou de segunda importância. Não.

Na realidade são condutas gravíssimas, que violam 
bens jurídicos importantíssimos e que nos últimos 
anos ou décadas, ao lado dos bens intelectuais, ga-
nharam ainda mais relevância no mundo, impondo, 
sem dúvida, a manutenção de sua proteção no âmbito 
penal e não o contrário.

No mais, o projeto ainda atinge de forma signifi-
cativa o processamento das ações penais envolvendo 
esses crimes, ao simplesmente extirpar as condutas 
cuja persecução penal se dá por meio de ações penais 
públicas1, o que afetará especialmente as hipóteses de 
violação de direito autoral, já que essa já é a regra nos 
crimes contra a propriedade industrial.

Avanço ou Retrocesso?
1 Com exceção da figura contida no parágrafo segundo do artigo 177,§2o., 

que hoje encontra a mesma previsão na LPI.
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1 . INTRODUÇÃO
O conhecimento do procedimento cognitivo é 

de extrema relevância para a correta aplicação das 
tutelas de urgência, que consistem em instrumentos 
utilizados para se garantir e/ou satisfazer a efetividade 
do direito material que se pretende alcançar ao final 
do processo, por meio do provimento jurisdicional.

E, como se sabe, a cognição nada mais é do que 
“um ato de inteligência, consistente em considerar, 
analisar e valorar as alegações e as provas produzidas 
pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as e direito 
que são deduzidas no processo e cujo resultado é o 
alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento 
do objeto litigioso do processo”.1

Além disso, para uma melhor utilização em cada 
caso, é de suma importância entender as diferentes 
espécies de cognição, a serem analisadas sob dois 
prismas postos em direções distintas: no sentido ho-

rizontal e no sentido vertical. Neste passo, temos que 
o primeiro sentido refere-se à extensão, amplitude, 
podendo ser ela plena ou parcial2, enquanto que no 
segundo sentido a cognição relaciona-se com a noção 
de profundidade, sendo ela exauriente, sumária ou 
superficial.3 4 E, é no sentido vertical que se requer 
maior atenção.

A cognição exauriente, como o próprio nome 
sugere, exauri, ou melhor, esgota a análise de cada 
um dos elementos que o julgador deverá apreciar, 
fazendo-o proferir um juízo de certeza.5

Já na cognição sumária - diferentemente da cog-
nição exauriente em que o juízo é de certeza jurídica 
-, o juízo é de probabilidade6, e que, portanto, requer 
algum tipo de prova. Ou seja, para que a tutela seja 
concedida com base na cognição sumária, há de ser 
provável a existência do direito afirmado, tendo de 
haver, ao menos, fortes indícios se sua existência.

Por fim, há ainda que se abordar a cognição su-
perficial ou rarefeita, cujo juízo é o de possibilidade7, 
portanto mais brando que o juízo de probabilidade 
da cognição sumária, que por sua vez é menos rígido 
que o juízo de certeza jurídica da cognição exauriente. 
Assim é que na cognição superficial, o julgador ao se 
deparar com uma questão, deve, apenas, olhar para as 
afirmações contidas no processo para, então, proferir 
uma decisão com base no juízo de verossimilhança 
das alegações.

Alexandre Câmara resume a questão ensinando 
que “no processo de conhecimento de rito ordinário, 
o provimento final – a sentença – é proferido com 
base em cognição exauriente. Consequência disto é 
que a liminar antecipatória dos efeitos da sentença 
deverá ser deferida com base em cognição sumária 
(um ‘degrau’ acima). Já no processo cautelar, em que 
o provimento final é a cognição sumária, a liminar 
deverá ser proferida à luz de um juízo de mera ve-
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rossimilhança, ou seja, cognição superficial”.8 Dito 
isto, observa-se que as tutelas de urgência devem ser 
concedidas, ou não, com base na cognição sumária.

Utiliza-se a expressão tutelas de urgência para 
designar o gênero, das quais são espécies a tutela 
antecipada e a medida cautelar, ambas caracterizadas 
pela necessidade de urgência da prestação jurisdicio-
nal de seus objetos.

A tutela antecipada nada mais é do que a produção, 
no início do processo, dos efeitos do pedido do autor 
– no todo ou em parte -, prestada com base no juízo 
de probabilidade, tendo o caráter satisfativo. Por sua 
vez, a medida cautelar9 é um procedimento judicial ca-
racterizado pela urgência, podendo ser pretendida em 
processo cautelar - de forma preventiva ou incidental -, 
ou até mesmo no processo principal – conhecimento 
ou executório -, e que tem por finalidade assegurar o 
resultado final que se busca obter no processo principal, 
garantindo a conservação das provas, coisas ou pessoas.

Dentre os requisitos para a concessão de ambas as 
espécies de tutelas urgentes, devem estar presentes o 
fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni 
iuris nada mais é do que a probabilidade do direito 
alegado. Já o periculum in mora consiste na necessida-
de da prestação jurisdicional de forma imediata, sob 
pena de que a demora excessiva do processo cause o 
perecimento do direito.

Nota-se, portanto, que os requisitos para a con-
cessão da medida cautelar são os mesmos daqueles 
exigidos para a concessão da tutela antecipada – ex-
ceto o abuso de defesa que não possui previsão na 
medida cautelar -, mas que, nem por isso, podem 
ser utilizadas como se tivessem igual função.10 Deve 
se ter em mente que, enquanto a antecipada requer 
uma prestação jurisdicional satisfativa – em relação 
ao direito material -, a prestação jurisdicional da 
cautelar é acautelatória – assecuratória do processo 
-, conforme o próprio nome sugere.11

2. DA DEMONSTRAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS 
E DO PERICULUM IN MORA EM MATÉRIA 
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como se sabe, o fumus boni iuris é “a aparência 
do bom direito que deverá ser consubstanciada pela 
comprovação efetiva”.12 Assim, no caso da proprieda-
de intelectual, quando o demandante alega que possui 
um bem imaterial protegido por este ramo do direito, 
e que este bem está sendo violado por terceiro, terá 
de fazer prova de suas afirmações.

Neste sentido, o titular de uma marca, de um dese-
nho industrial ou de uma patente, deverá apresentar 
nos dois primeiros casos o certificado de registro, e 
no terceiro caso a carta-patente, todos expedidos pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 
autarquia federal especial responsável pela concessão 
dos direitos de propriedade industrial.

Já no caso do direito autoral, poderá ser apresenta-
do o registro da obra junto ao órgão competente. Con-
tudo, o registro é mera faculdade do autor, nascendo 
o seu direito juntamente com a obra, e protegido 
independentemente da existência daquele. Por esta 
razão, poderá o autor apresentar qualquer documento 
que evidencie que é ele o autor da obra reclamada.

Aliado a comprovação do direito sobre o objeto de 
proteção, caberá também ao demandante apresentar 
provas de que o contrafator está se utilizando inde-
vidamente do seu bem imaterial.

No caso da marca, pode ser um produto ou uma 
nota fiscal contendo a marca contrafeita. Na esfera 
do direito autoral, pode ser um exemplar da obra 
violadora. No desenho industrial, o demandante 
poderá obter fotografias do desenho do objeto in-
frator. A questão se complica um pouco no caso da 
patente, onde dependendo de sua natureza, a prova 
da violação exige algo além da mera apresentação do 
objeto contrafeito. Para tanto, se faz necessário uma 
perícia técnica.13
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Por fim, cumpre esclarecer que também poderá ser 
caracterizado o fumus boni iuris no caso dos direitos 
industriais - como a marca, o desenho industrial e a pa-
tente - contendo, apenas, o pedido pendente de análise.

Nesses casos, o demandante haverá de apresentar 
outras provas para que o conjunto probatório se torne 
suficiente para a demonstração do fumus boni iuris, 
como “por exemplo, quando um pedido de registro 
de marca está pendente de análise pelo INPI, já tendo 
sido lançado o produto com a marca no mercado e, 
agindo com má-fé, um concorrente lança no mesmo 
mercado produto idêntico com marca idêntica ou 
similar, havendo, neste caso, claras evidências de atos 
de concorrência desleal”.14

Neste mesmo sentido, o artigo 130, inciso III da 
Lei nº 9.279/96 assegura ao depositante do pedido de 
registro da marca o direito de zelar por sua integridade 
material e moral. Este artigo tem interpretação extensi-
va para os demais direitos industriais. Pois, se assim não 
fosse, o depositante – que possui uma expectativa de 
direito -, correria sérios riscos de quando concedido o 
seu direito, este já haver perecido por não ter tido a pos-
sibilidade de resguardá-lo perante terceiros infratores.

Por sua vez, o periculum in mora, especialmente 
na propriedade intelectual, tem crucial aplicação 
e importância para na proteção do bem imaterial. 
É sabido que o processo judicial costuma demorar 
bastante tempo até que chegue ao seu final, e, isto, é 
realmente importante para que se estabeleça o pleno 
contraditório. Ocorre que, por vezes, o bem imaterial, 
de natureza frágil em relação aos bens materiais, mui-
tas vezes não pode aguardar até que seja proferido o 
provimento jurisdicional final, sob o risco de perecer.

Assim, por exemplo, não se pode permitir que o 
infrator durante todo o tempo do processo, conti-
nue a sua pratica lesiva aos direitos do demandante, 
causando-lhe denegrimento, desprestígio e até mesmo 
o perecimento de seu direito.

Comprovando-se o fumus boni iuris, em se tratan-
do de propriedade intelectual, o periculum in mora, 
normalmente, há de estar caracterizado, ainda que 
implicitamente, pois, caso não seja dada de imediato 
uma resposta judicial, esta omissão poderá gerar gra-
ves danos ao titular dos direitos, danos estes muitas 
vezes incalculáveis e irreparáveis.

Para Marinoni o dano é irreparável ou de difícil 
reparação quando ele não poderá ser precisamen-
te calculado.15 Neste sentido, pode-se dizer que as 
medidas de urgência na propriedade intelectual não 
se conectam ao dano, e sim do perigo causado pelo 
ato ilícito. Pois, que, o dano é um patamar posterior 
decorrente do ilícito.

Ocorre que o bem imaterial não pode aguardar a 
ocorrência do dano para poder receber a tutela. Para 
a preservação adequada desses bens, a tutela há de 
ser preventiva, ao menos quanto ao dano. “Logo, o 
dano não é pressuposto da tutela inibitória, pois, em 
sendo prospectiva e preventiva, há possibilidade de 
o dano não ser efetivo”.16

Isto, pois, significa dizer que o julgador não poderá 
deixar de conceder a medida de urgência caso não seja 
comprovado o dano.17 Portanto, “frise-se que a tutela 
inibitória antecipada não exige a alegação de dano, 
embora admita essa alegação como mera faculdade 
do autor, destinada a formar o convencimento do juiz 
de maneira mais fácil”.18

Portanto, caracterizado o ato ilícito, ou, estando 
este na iminência de ocorrer, configurado estará o 
periculum in mora, que aliado ao fumus boni iuris, 
permite a aplicação da tutela adequada ao bem objeto 
da propriedade intelectual.

3. ASPECTOS PARA A CONCESSÃO DAS
TUTELAS URGENTES INAUDITA ALTERA PARS

A liminar a ser concedida na medida cautelar, deve 
passar por um juízo de possibilidade, cuja valoração se 
limita a aparência de verdade das afirmações do deman-
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dante. Portanto, tem-se aqui a cognição superficial, es-
pécie de cognição vertical menos aprofundada possível.

Especialmente na propriedade intelectual, se 
justifica a concessão da liminar inaudita altera pars. 
Isto, pois, caso o demandado tome conhecimento da 
ação antes mesmo da realização da medida requerida, 
poderá ele agir de forma a ocultar a violação que se 
busca caracterizar, retirando a eficácia de uma futura 
ação de conhecimento.

Isto poderá ocorrer em face aos direitos industriais 
e autorais. Como exemplo, pense-se em um vendedor 
de produtos contrafeitos de uma determinada marca. 
Caso ele tome conhecimento da ação, poderá destruir, 
esconder ou comercializar rapidamente os seus pro-
dutos, desaparecendo com as provas da infração. De 
igual modo, uma fábrica clandestina de DVDs piratas, 
poderá paralisar a sua produção e escoar todas as 
mercadorias pirateadas.

Nesses casos, a medida cautelar caso venha a ser 
deferida, não terá nenhuma eficácia, e, consequen-
temente, a sua finalidade de assegurar o direito para 
uma futura ação de conhecimento, ficará compro-
metida. Ademais, caso a liminar não seja concedida, 
o perigo iminente poderá ser convertido em dano.

De igual modo como ocorre na liminar em medi-
da cautelar, a tutela antecipada também poderá ser 
concedida sem a citação do demandado, estando tal 
possibilidade expressa no artigo 461, § 3º do Código 
de Processo Civil. Entretanto, ao contrário do que 
ocorre na liminar em medida cautelar, cujo juízo é o 
de possibilidade – cognição superficial -, para que a 
tutela antecipada possa ser concedida na forma inau-
dita altera pars, o julgador deverá realizar o juízo de 
probabilidade – cognição sumária.

Para Tinoco Soares, isto se dá em razão de que o 
infrator poderá se beneficiar da citação, realizando 
por todos os meios a ocultação das provas do seu 
ilícito, e que, por consequência, a antecipação da 
tutela perderá o seu efeito principal, o da surpresa.19

4. DA IMPORTÂNCIA DAS TUTELAS DE 
URGÊNCIA NA DEFESA DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

“Porquanto, diferentemente do que ocorre com 
os bens tangíveis, os bens de propriedade industrial, 
essencialmente intangíveis, por não estarem jungidos 
a um suporte físico podem ser utilizados simultane-
amente por uma pluralidade de pessoas.”20 Assim é 
que o bem imaterial, difícil de ser controlado, deve 
receber uma tutela específica a fim de evitar danos a 
sua reputação.

Como se pode observar, é extremamente neces-
sária e fundamental para a preservação do bem ima-
terial objeto da propriedade intelectual, a prestação 
jurisdicional de forma imediata e eficaz, estancando 
a violação em curso21, ou ainda, evitando aquela imi-
nente de acontecer.

Caso esta tutela não seja prestada adequadamen-
te – no tempo correto e força coercitiva suficiente -, 
o titular dos direitos intelectuais poderá vir a sofrer 
graves danos, podendo até mesmos culminar na perda 
do seu objeto, e dependendo da importância deste, 
acarretar o fim de sua atividade empresarial.

É nítido que o titular dos direitos intelectuais 
não poderá aguardar até o provimento jurisdicional 
definitivo, sob pena de ser “obrigado a conviver no 
mercado com terceiro que explora indevidamente o 
seu bem imaterial, sem ter suportado os investimentos 
necessários para desenvolvê-lo”.22

São inúmeras as consequências da infração aos 
direitos intelectuais, que quanto mais persistentes no 
tempo, maior será o estrago causado ao titular dos 
direitos, a ponto de se tornarem irreversíveis.

Pode, por exemplo, um contrafator se utilizar de 
uma marca semelhante ao do titular, para assinalar 
as mesmas atividades. O caso poderá se agravar 
ainda mais quando o infrator copia o trade dress das 
embalagens do produto original. Este fato pode gerar 
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uma depreciação da marca registrada, ainda mais se 
o produto contrafeito é de baixa qualidade. Com o 
tempo, além do denegrimento da marca que ocasiona 
a sua perda do valor de mercado, sucede outro fator, 
a diminuição das vendas do produto original, e com 
isso, a diminuição nos lucros do titular da marca 
registrada.

No exemplo dado, caso o produto contrafeito não 
seja de má qualidade, poderá surgir outro evento, o 
desvio de clientela. Da mesma forma que no primeiro 
caso, o desvio de clientela levará a diminuição das 
vendas e, consequentemente, do lucro.

Além disso, “em havendo dois objetos ou produtos 
iguais ou semelhantes no mesmo mercado, por em-
presas distintas, dará margem a uma terceira empresa 
ou quarta para assim também proceder, porque estas 
últimas admitirão que por negligência do titular ou 
demora no julgamento por parte do Poder Judiciário, 
estarão também nas mesmas condições de participar 
desse mercado”.23

Outra consequência drástica para as marcas regis-
tradas é a perda da sua distintividade, ou seja, a sua 
degeneração, e “que, futuramente, pode ser reconhe-
cido como elemento de uso da coletividade e gerar 
prejuízos incalculáveis, pois qualquer interessado 
poderá fazer uso dos termos que compõe a marca 
que ‘nasceu’ distintiva e perdeu distintividade pelo 
uso contínuo por empresas diversas, não tendo sido 
coibidas em tempo hábil”.24

Isto igualmente ocorrerá no caso de um produto 
protegido por patente ou desenho industrial. Caso 
haja a demora na resposta do judiciário, o produto 
protegido não será mais comercializado com a ex-
clusividade garantida por lei, dividindo o mercado 
e trazendo descrédito ao seu produto que, até então, 
era único.

Por vezes, o contrafator irá auferir ainda mais 
lucro do que o titular dos direitos intelectuais, haja 

vista que o primeiro poderá comercializar a merca-
doria contrafeita por um preço bem menor do que a 
original, pois não teve custos de investimentos para 
aquela criação.

No direito autoral o cenário não é diferente. Com a 
falta de proteção, fábricas clandestinas produzem aos 
montes CDs e DVDs piratas, causando prejuízos aos 
produtores e aos artistas, que além de não auferirem 
os royalties das vendas de suas obras, tem menor 
poder de negociação com as produtoras.

Portanto, como se pode observar, é de extrema 
importância a utilização das tutelas de urgência para 
que se evite as graves consequências que o início e 
a continuação da violação causarão ao titular dos 
direitos intelectuais.

5. DA IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DO BEM IMATERIAL EM 
FACE À REPARAÇÃO PATRIMONIAL

Os direitos intelectuais tem por objeto o bem ima-
terial, que torna difícil não só o seu controle e proteção, 
como também, depois de ocorrida a violação, a quan-
tificação do dano para a reparação patrimonial devida.

Dessa forma, não rara são às vezes em que a repa-
ração pecuniária é insatisfatória, e em quase todos os 
casos não é possível restabelecer os status quo ante. 
Como é sabido, os prejuízos em violação ao bem 
imaterial tendem a ser tão graves a ponto de serem 
irreparáveis.

Athos Gusmão corrobora com este entendimento 
afirmando que “pendente o processo, e até que en-
tregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem 
objeto do litígio pode sofrer danos ou desaparecer; 
a marca de comércio pode continuar a ser indevi-
damente usada, com a perda de prestígio e clientela 
ao seu legítimo titular; a manutenção do ‘statu quo’ 
implicará quiçá o perecimento do próprio direito 
afirmado pelo demandante, e assim por diante”.25
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Por esta razão, os direitos intelectuais necessitam 
de serem preservados antes que ocorra a violação. 
Mas, caso esta já esteja em andamento, é preciso uma 
determinação judicial rápida e eficaz na coibição da 
continuação da prática delituoso, para que se evite o 
agravamento do dano já causado.

Pense em uma marca registrada de um determi-
nado produto, sendo este o responsável pela maior 
parte das vendas da empresa, e, consequentemente, 
do lucro. Em sendo a sua marca e o trade dress de suas 
embalagens copiados por terceiros por meio de um 
produto de semelhante função, e caso não seja coibida 
de imediato a sua produção e comercialização, podem 
ocorrer diversos fenômenos como depreciação da 
marca, perda do valor do produto, diminuição de 
vendas, perda de clientela, etc.

Agora, imagine a continuação desta violação por 
um período de dois ou três anos – tempo mínimo em 
que normalmente é proferida a sentença no processo 
de conhecimento. Certamente, todas as consequên-
cias negativas mencionadas anteriormente serão po-
tencializadas, acarretando danos de difícil reparação 
ou mesmo o perecimento do direito. Razão pela qual 
a ação inibitória perdeu o seu objeto – a preservação 
do bem violado -, tornando-se uma mera ação de 
reparação de danos.

Contudo, a empresa que tinha naquele produto 
o seu principal ativo, deixará de funcionar, ou na 
melhor das hipóteses diminuirá o seu potencial de 
funcionamento, o que gerará inúmeras consequências 
negativas para os seus empregados, fornecedores, 
comerciantes, etc.

Portanto, não coibir imediatamente uma violação 
ao bem imaterial quando presentes os requisitos 
autorizadores para a concessão da medida urgente 
pleiteada, é o mesmo que admitir que a ação inibitória 
nos casos de propriedade intelectual possa se resumir 
em uma ação de reparação de danos.

Ocorre que não se pode aceitar isso, sob pena de 
não se considerar relevante o direito da propriedade 
intelectual. A reparação de danos deve ser cumulada 
com a ação inibitória, que é a primeira – e, principal 
– tentativa na preservação do bem. Somente depois 
de estancada a violação, é que se deve partir para a 
reparação pecuniária dos danos causados no período 
em que persistiu a infração. Assim é que a própria lei 
dá preferência à preservação do bem em face da mera 
reparação de danos, conforme determina o artigo 461, 
§1º do Código de Processo Civil.

Além disso, é no mínimo uma diligência árdua a 
apuração do valor em espécie que representaria, por 
exemplo, o desvio de clientela, para uma possível re-
paração. Isso se estende a quantidade de produtos que 
uma empresa conseguiu comercializar, e que a outra 
deixou de vender. O quanto em dinheiro que valeria 
a reparação da perda da distintividade da marca. E, 
ainda que fosse possível responder a estas perguntas, 
a reparação patrimonial não seria suficiente para 
restabelecer o status quo ante.

Portanto, não se pode relegar a proteção do bem 
imaterial para segundo plano, sob pena de ser coni-
vente com a deterioração dos direitos intelectuais, 
que se se resumiriam em mera reparação de danos.

6. DA IRREVERSIBILIDADE DAS TUTELAS 
CONCEDIDAS

Uma questão de que se valem os julgadores para a 
não concessão das tutelas de urgência é a irreversibi-
lidade do provimento caso venha a ser concedido.26 
Ora, pois, é evidente que qualquer que seja a decisão 
proferida – concedendo ou não as tutelas urgentes -, 
haverá a irreversibilidade do provimento.

Concedida a tutela de urgência, por exemplo, no 
caso da determinação da abstenção da produção e 
comercialização de um determinado produto de uma 
empresa, sob alegação de que este produto viola os 
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direitos intelectuais de outra empresa, de fato, os pre-
juízos que poderão ser causados a primeira empresa 
serão irreversíveis.

Contudo, isto não pode ser motivo para a não con-
cessão da tutela urgente. Cabe ao julgador ser atento e 
responsável ao interpretar e valorar os elementos que 
lhe foram apresentados, dentro, é claro, da cognição 
sumária. Nesses casos, não se pode exigir-lhe o juízo de 
certeza. Haverá de sopesar as alegações e provas e deci-
dir pela proteção ao direito que lhe pareça mais razoável.

Obviamente, a concessão da tutela de urgência 
que futuramente se revele injusta, causará grandes 
prejuízos à empresa sob a qual recaiu a condenação 
provisória. Mas, ainda assim, o julgador não poderá 
se escusar de decidir.

Caso contrário, quem suportará o prejuízo é o 
demandante, que por vezes, verá o seu direito pe-
recer por inércia do julgador, que não quis decidir 
por receio de proferir uma decisão equivocada, 
equivocando-se por sua omissão.

Essa tarefa árdua do julgador pode ser substan-
cialmente amenizada pelos dispositivos legais que 
lhe permitem arbitrar caução no caso de concessão 
das medidas.27

Portanto, a irreversibilidade do provimento juris-
dicional não poderá servir de escusa para o julgador, 
que tentando resguardar o demandado prejudica o 
demandante. Deve, pois, examinar os fatos e provas 
apresentados com base na cognição sumária, e res-
guardar o direito que lhe aparente ser mais verdadeiro. 
Ainda assim, caso persista a dúvida, o julgador poderá 
conceder a medida pleiteada arbitrando, para tanto, 
uma caução adequada.

7. CONCLUSÃO
Iniciou-se o presente trabalho apresentando um 

pouco dos conceitos de cognição e tutelas de urgência, 
onde se buscou destacar que estas últimas devem ser 

analisadas sob o prima da cognição sumária.
Para tanto, a cognição sumária, em sendo um juízo 

de probabilidade, exige a comprovação do fumus boni 
iuris e periculum in mora, requisitos comuns a ambas 
as espécies de tutelas de urgência.

De outro modo, há a possibilidade da conces-
são de liminar em medida cautelar, em que esta 
deverá ser pautada no juízo de possibilidade, 
cognição superficial. E, assim como ocorre na tu-
tela antecipada, a liminar em cautelar poderá ser 
deferida na forma inaudita altera pars. Todavia, 
no caso da tutela antecipada, ainda que sem a ci-
tação do demandado, a cognição será a sumária.

E, como ficou consignado, os bens intelectuais, 
quando presentes os requisitos autorizadores, devem 
receber a tutela urgente que se revelar adequada, para 
que possam ser preservados.

Tal tutela de caráter preventivo e inibitório deve 
prevalecer em razão de qualquer outra forma de 
proteção, a exemplo da reparação patrimonial. Pois, 
que, devido a sua natureza, os bens intelectuais 
necessitam de serem resguardados imediatamente, 
sob pena de ocorrer em grave dano ou seu pereci-
mento. Além de que, a mera reparação pecuniária 
não se mostra adequada para reparar os prejuí-
zos sofridos pelo titular dos direitos intelectuais.

Frisa-se ainda que a questão da irreversibilidade 
não pode servir de fundamento para a não conces-
são das medidas em tela, tendo em vista o prejuízo 
gerado pelo não provimento, que também poderá 
ser irreversível.

Por todo o exposto, conclui-se que o domínio 
do conhecimento da cognição, possibilita a correta 
aplicação das tutelas de urgência, nos casos onde o 
objeto a ser tutelado é o bem imaterial, que por sua 
natureza, exige uma resposta rápida do judiciário, a 
fim de garantir a efetividade do processo e a preser-
vação do direito material.
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9. Notas de Rodapé

1  WATANABE, Kazuo. Cognição no Processo Civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 67.

2  No plano horizontal, leva-se em conta a amplitude dos elementos que com-
põe o objeto da cognição. Assim, será ela plena quando analisados todos os 
componentes do trinômio estudado, e parcial quando se limita a análise de 
alguns desses componentes.

3 Posicionamento defendido pelos doutrinadores Kazuo Watanabe, Luiz 
Guilherme Marinoni, Alexandre Câmara, dentre outros.

4 Em contraponto a esta doutrina, destaca-se Giuseppe Chiovenda, que clas-
sificou a cognição em ordinária e sumária, e suas respectivas subespécies. 
(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. V. 1. 
Campinas: Bookseller, 1998. p. 174-275).

5 Para Alexandre Câmara, “todo juízo de certeza é, em verdade, um juízo de 
verossimilhança”. E explica: “é que o juiz, em sua atividade cognitiva, afirma 
que dado fato é verdadeiro quando alcança aquele grau de convencimento 
que lhe é outorgado por uma máxima verossimilhança. A certeza a que 
se refere aqui, portanto, não é uma certeza psicológica, mas uma certeza 
jurídica”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 
V. 1. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 280-281).

6 Alexandre Câmara trata de explicar a questão, que aparenta ser confusa, 
aproveitando os ensinamentos de Calamandrei: “Os conceitos de possi-
bilidade, verossimilhança e probabilidade são, em verdade, muito próxi-
mos, sendo mesmo comum que sejam empregados como sinônimos. Não 
parece, porém, que esta seja a melhor forma de se interpretar estes ter-
mos. Assim é que opto por dar a estes três conceitos o sentindo que lhes 
da Calamandrei, em obra clássica já referida: possível é aquilo que pode 
ser verdade; verossímil é aquilo que tem a aparência de verdade; por fim, 
provável é aquilo que se pode considerar como razoável, ou seja, aquilo 
que demonstra grandes motivos para fazer crer que corresponde à verdade. 
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Apresentam-se, pois, estes três termos como uma escala em direção à certe-
za: a mais tênue das três figuras é a possibilidade (capaz de excluir, apenas, 
os fatos impossíveis de terem ocorrido). Um pouco mais forte é a verossi-
milhança (que se afigura como aparência de que o fato ocorreu) e, por fim, 
a probabilidade, algo como uma quase-certeza”. E continua: “É de se notar, 
por fim, que em razão da diversidade conceptual anteriormente apontada 
entre possibilidade, verossimilhança e probabilidade, não parece correto 
afirmar que a cognição sumária permite um juízo de verossimilhança.” 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil.22ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 281-282).

7 Ou como Alexandre Câmara também prefere chamar, um juízo de verossi-
milhança. “É de se notar aqui que a cognição superficial, e não na cognição 
sumária, que haverá verdadeiro juízo de verossimilhança”. E, o doutrinador 
vai além, ao afirmar que “a utilização indevida desta palavra no caput do 
art. 273 do Código de Processo Civil pode induzir o intérprete em erro, 
uma vez que a hipótese ali versada, tutela antecipada, é exemplo típico de 
cognição sumária”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Proces-
sual Civil. V. 1. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 283).

8 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. 1. 22ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 283.

9 “Medida que se propõe para assegurar a eficácia de um processo distinto. 
Pode ser instaurada antes ou no transcorrer do processo principal, e deste 
é sempre dependente. Divide-se em típica e atípica.” (PAULO, Antonio. Pe-
queno Dicionário Jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 228).

10 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. 1. 22ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 459-460.

11 Neste mesmo sentido, destaca-se a seguinte passagem na obra de Theoto-
nio Negrão: “A antecipação da tutela serve para adiantar, no to ou em parte 
os efeitos pretendidos coma sentença de mérito a ser proferida no final. Já 
acautelar visa garantir o resultado útil do processo principal”. (NEGRÃO, 
Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 43ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 912). 

12 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes Contra a Proprieda-
de Industrial. Jurídica Brasileira, 1998. p. 112.

13  “A complexidade decorrente na apuração da violação de tecnologia, comu-
mente só será observada por expert da área da peculiar, e, assim, afasta – 
aparentemente – o fumus boni iuris na percepção do magistrado que não se 
sentirá apto na concessão da liminar pleiteada.” (BARBOSA, Pedro Marcos 
Nunes. Uma visão Analítica Acerca do Contencioso Judicial de Patentes. In 
Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de 
Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 60).

14 BARCELLOS, Milton Lucídio Leão; CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj. 
Medidas de Urgência x Preliminary Injuctions na Propriedade Industrial 
– Breve Análise de Direito Comparado. In Capítulos de Processo Civil na 
Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 311.

15 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 156.
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Proteção da Propriedade Industrial em Juízo. In Capítulos de Processo Civil 
na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 238

17 “Quando se diz que a ação inibitória não comporta a discussão do dano, 
deseja-se evidenciar que o juiz não pode deixar de conceder a tutela ante-
cipada (ou mesmo a tutela final) em razão de não ter sido demonstrado o 
dano.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 156).

18 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12ª ed. São Paulo: 
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para obstar a continuação ou reparação do ilícito. Assim, por exemplo, a 
tutela pode ser concedida para impedir a repetição do uso de uma marca 
comercial de propriedade do autor. Nada impede, ademais, que o juiz pos-
sa, por exemplo, conceder a tutela para impedir a comercialização de uma 
revista que, com sua publicação, já lesou de forma irreparável, em uma de-
terminada medida, o direito do autor. Essa tutela, como é óbvio, destina-se 
a impedir novos ilícitos, e não a viabilizar o ressarcimento do dano, pois é 
dirigida ao futuro e não ao passado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Ante-
cipação da Tutela. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 154).

22 MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação da Tutela na Proprieda-
de Industrial. In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. 
Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.

23 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes Contra a Proprieda-
de Industrial. Jurídica Brasileira, 1998. p. 135.

24 BARCELLOS, Milton Lucídio Leão; CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj. 
Medidas de Urgência x Preliminary Injuctions na Propriedade Industrial 
– Breve Análise de Direito Comparado. In Capítulos de Processo Civil na 
Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 309.

25 CERQUEIRA, Athos Gusmão. Da Antecipação de Tutela. 4ª ed. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2002. p. 2-3. 

26 Este entendimento é atribuído à norma do artigo 273, §2º do Código de 
Processo Civil: “Art. 273. (...) § 2o Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.” 
(BRASIL, Código de Processo Civil Brasileiro. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973).

27 Assim é, que o artigo 804 do Código de Processo Civil, e o artigo 209, §1º 
da Lei nº 9.279/96, estabelecem a caução. (BRASIL, Código de Processo 
Civil Brasileiro. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973) e (BRASIL, Lei da 
Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho abordará tema de considerá-
vel relevância para os titulares de direitos marcários 
e demais envolvidos na efetivação/proteção destes 
direitos – a (in)existência de prazo para anulação de 
registros de marca obtidos de má-fé.

A questão em comento tem sua origem no artigo 
6 bis, 3) da Convenção da União de Paris (CUP), o 
qual foi introduzido no texto convencional quando 
da sua revisão em Haia em 19251. O referido artigo foi 
alterado nas revisões seguintes da CUP2, possuindo, 
atualmente, a seguinte redação, conforme a revisão de 
Estocolmo de 1967 (promulgada através do Decreto 
nº 75.572/1975):

Artigo 6 bis
1) Os países da União comprometem-se a 
recusar ou invalidar o registro, quer adminis-
trativamente, se a lei do país o permitir, quer 
a pedido do interessado e a proibir o uso de 
marca de fábrica ou de comércio que constitua 
reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis 
de estabelecer confusão, de uma marca que a 
autoridade competente do país do registro ou 
do uso considere que nele é notoriamente co-
nhecida como sendo já marca de uma pessoa 
amparada pela presente Convenção, e utilizada 
para produtos idênticos ou similares. O mesmo 
sucederá quando a parte essencial da marca 
constitui reprodução de marca notoriamente 
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conhecida ou imitação suscetível de estabelecer 
confusão com esta.
(...)
3) Não será fixado prazo para requerer o can-
celamento ou a proibição de uso de marcas 
registradas ou utilizadas de má fé.

O artigo 6 bis, 1) da CUP trata da proteção às 
marcas notoriamente conhecidas. Neste sentido, de 
acordo com as regras de hermenêutica, segundo as 
quais uma norma não pode ser analisada fora de seu 
contexto, tem-se que o prazo previsto no item 3 do 
mencionado artigo refere-se a sinais registrados/uti-
lizados de má-fé e que constituam violação de marcas 
notoriamente conhecidas.

Assim, para melhor compreensão da matéria, 
analisaremos adiante alguns aspectos relacionados ao 
instituto da marca notoriamente conhecida.

2. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Além da previsão no artigo 6 bis, 1) da CUP, a Lei 
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) garante 
proteção à marca notoriamente conhecida, conforme 
se infere do seu artigo 1263.

A primeira peculiaridade da marca notoria-
mente conhecida é a proteção conferida à mesma 
sem a necessidade de ser objeto de registro no 
país onde se requer a proteção. Trata-se de uma 
clara exceção ao princípio do “first to file”, o que 
inclusive levou o INPI a não aplicar o artigo 6 bis 
da CUP por muito tempo, sob a alegação de não 
ser compatível com o sistema atributivo vigente no 
Brasil. No entanto, é preciso observar que o esco-
po do instituto é justamente evitar a utilização de 
brechas no ordenamento jurídico para a realização 
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de práticas fraudulentas. Assim, a previsão contida 
no referido dispositivo convencional não é oposta 
ao sistema atributivo.

Corroborando a assertiva acima, Faria Correa as-
severa que “não há antinomia alguma. A norma do art. 
6bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra 
a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo 
regulador de situações abusivas”4.

Outra exceção decorrente da proteção à marca 
notoriamente conhecida diz respeito ao princípio 
da territorialidade. O referido princípio é mitigado 
na medida em que ao titular da marca notoriamente 
conhecida é assegurada proteção em todos os países 
signatários da Convenção de Paris, mesmo que a 
marca não seja registrada ou sequer usada.

O fundamento por trás da exceção ao mencionado 
princípio, que é decorrente do princípio da territo-
rialidade das leis e, por conseguinte, da soberania 
nacional, é justamente o mesmo que fundamenta a 
exceção ao princípio do “first to file”, qual seja, evi-
tar fraudes escoradas pela Lei, o que provavelmente 
ocorreria caso não houvesse tal disposição.

Questão a ser refletida é o momento em que se 
pode considerar que uma marca adquiriu suficiente 
fama para receber o status de notoriamente conhe-
cida, fazendo jus à proteção do instituto em comen-
to. Sobre este ponto, o Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio, mais conhecido como TRIPs (Trade-
-Related Aspects of Intellectual Property Rights)5, 
trouxe em seu artigo 16.2 disposição que pode servir 
como uma diretriz para a verificação da notoriedade 
dos sinais marcários:

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de 
Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a 
serviços. Ao determinar se uma marca é noto-
riamente conhecida, os Membros levarão em 
consideração o conhecimento da marca no se-
tor pertinente do público, inclusive o conheci-

mento que tenha sido obtido naquele Membro, 
como resultado de promoção da marca.

Com o apoio da doutrina e da jurisprudência, o 
TRIPs estatui que a notoriedade exigida para inci-
dência do artigo 6 bis da CUP é a notoriedade seto-
rial. Dessa forma, não se faz necessário que a marca 
possua elevado nível de conhecimento em todos os 
setores da sociedade, mas somente em seu ramo de 
atividade, ou seja, entre os consumidores usuais do 
produto ou serviço.

Outra questão relevante refere-se ao local onde 
deve ser verificado o reconhecimento da marca. É 
suficiente que o sinal seja notoriamente conhecido 
no país de origem do titular ou este conhecimento 
deve ocorrer no país em que se requer a proteção?

O artigo 6 bis, 1) da CUP confere proteção à “marca 
que a autoridade competente do país do registro ou 
do uso considere que nele é notoriamente conhecida 
como sendo já marca de uma pessoa amparada pela 
presente Convenção”. Portanto, para que a tutela possa 
ser invocada, é preciso que a notoriedade ocorra no 
país em que o litígio se verifica.

Dessa forma, se a marca for notoriamente co-
nhecida apenas em seu país de origem, não gozará 
das benesses do referido dispositivo convencional 
nos demais países membros da CUP. Como observa 
Stephen Ladas6, a notoriedade em outros países é 
indiferente, tendo relevância apenas a existente no 
país do uso indevido.

O objetivo da norma em referência é impedir o 
enriquecimento de usurpadores de signos marcários 
à custa de investimentos alheios, o que caracteriza 
clara prática de concorrência desleal. Neste sentido, 
Bodenhausen, um dos maiores intérpretes da Con-
venção de Paris, leciona que:

This exceptional protection of a well-known 
mark has been deemed to be justified because 
the registration or use of a confusingly similar 

ARTIGO



33A

QUEVEDO & PONCE
ESTUDIO JURIDICO

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

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

Apartado 17-01-600
QUITO – ECUADOR

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

mark will in most cases amount to an act of 
unfair competition, and may also be considered 
prejudicial to the interests of those who will be 
misled.7

Por fim, deve ficar consignado que, para aplicação 
do artigo 6 bis, 1) da CUP, faz-se imprescindível o 
preenchimento dos seguintes requisitos: (i) que o país 
onde se requer proteção seja membro da Convenção 
de Paris; (ii) que haja possibilidade de confusão en-
tre as marcas; (iii) que os produtos sejam idênticos, 
similares ou afins; (iv) que a marca que fundamenta 
a pretensão seja notoriamente conhecida; e (v) que a 
impugnação seja feita dentro do prazo de 5 anos ou 
que o registro ou o uso seja imbuído de má-fé.

No que se refere à impugnação de registros mar-
cários pleiteados de má-fé, analisar-se-á adiante o 
possível conflito entre o artigo 6 bis, 3) da CUP, que 
prevê a impossibilidade de fixação de prazo para o 
cancelamento de tais registros, e o artigo 174 da LPI, 
segundo o qual “prescreve em 5 (cinco) anos a ação 
para declarar a nulidade do registro, contados da data 
da sua concessão”. Primeiramente, entretanto, cumpre 
tecer alguns comentários acerca da natureza do prazo 
disposto no artigo 174 da LPI.

3. NATUREZA DO PRAZO PARA 
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA

Em que pese a redação do artigo 174 da LPI 
estatuir que o prazo para interposição de ação de 
nulidade de registro de marca “prescreverá” em cinco 
anos, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que 
o referido artigo prevê um prazo decadencial, e não 
prescricional.

A prescrição nada mais é do que uma “sanção” ao 
titular de um direito que permaneceu inerte em re-
lação à sua violação por terceiros. Após determinado 
prazo previsto em lei, perde a possibilidade de efetivar 

o seu direito, ou seja, extingue-se a sua pretensão 
contra o violador do direito.

Conforme ensina José Carlos Tinoco Soares em 
artigo sobre prescrição e decadência no Direito da 
Propriedade Intelectual:

A “prescrição” é a determinação expressa em 
lei, pela qual o legislador fixa o limite para que 
o titular do direito possa exercê-lo, sob a con-
dição de que não haverá em hipótese alguma 
possibilidade de dilatação. É a regra que regu-
la o espaço de tempo dentro do qual poderá 
exercer o seu direito. É a maneira pela qual a 
lei estabelece um determinado período em que 
o titular de direito poderá reivindicá-lo para 
si. É o espaço decorrente do dies a quo e que 
culmina com o dies ad quem para que o titular 
do direito adquira a propriedade do mesmo. É o 
limite de tempo em que o titular do direito pode 
exercê-lo e findo o qual perde toda prerrogati-
va de agir, pela inépcia, pela negligência, pelo 
descaso ou pela demonstração tácita de não 
querer, efetivamente, fazer uso desse direito.8

Já a decadência constitui-se na extinção, em ra-
zão do decurso do tempo, do próprio direito em sua 
substância (o qual “nasceu” com prazo determinado 
de eficácia), e não da pretensão de efetivação de um 
direito. Em outras palavras, a decadência se refere a 
direito potestativo que, se não exercido em determi-
nado período de tempo, é extinto sem que para isso 
se tenha que cogitar de violação de direito da parte.

Vale destacar, ainda, que os prazos prescricionais 
estão normalmente relacionados a ações conde-
natórias, que visam a realização de uma prestação 
por parte do demandado. Por outro lado, os prazos 
decadenciais são encontrados em ações de natureza 
constitutiva, que objetivam constituir uma situação 
jurídica nova.
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Sobre a natureza do prazo para interposição da 
ação de nulidade de registro de marca, brilhante é o 
ensinamento de Fábio Konder Comparato:

A ação de nulidade do registro de sinais distin-
tivos é a manifestação de um direito formador 
judicial. Por meio dela, o autor invade a esfera 
jurídica de outrem – o titular do registro -, de 
modo a extinguir os direitos decorrentes desse 
registro, sem que ao seu titular se peça ou se exi-
ja prestação alguma. O titular da marca põe-se, 
diante do autor, em estado de sujeição. As ações 
de nulidade, como salienta a melhor doutrina, 
são de natureza constitutiva e não meramente 
declaratória. A sentença não se limita a verificar 
a existência do vício insanável do negócio jurí-
dico, mas o desconstitui em todos os seus efeitos 
ex tunc. Não havendo, por conseguinte, nessa 
ação o exercício de nenhuma pretensão, no 
sentido técnico do vocábulo, pois nada se exige, 
nem se espera do titular do registro, não há que 
se falar em prescrição e sim em decadência. 9

Assim, considerando que a ação de nulidade de 
registro de marca possui natureza jurídica de ação 
constitutiva negativa, resta claro que, apesar da reda-
ção dada ao artigo 174 da LPI, o prazo em discussão 
é decadencial e não prescricional.

4. REGISTROS MARCÁRIOS PLEITEADOS 
DE MÁ-FÉ E O PRAZO PARA RESPECTIVA 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL

Como mencionado anteriormente, a inexistência 
de prazo prevista no artigo 6 bis da CUP está neces-
sariamente vinculada à condição de “notoriamente 
conhecida” da marca que se pretende proteger. Este 
é o posicionamento majoritário tanto da doutrina 
quanto da jurisprudência pátria, em que pesem os 
entendimentos em sentido contrário expostos pelo 
Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Proprie-
dade Intelectual10 e em algumas decisões judiciais11.

Outro requisito que se faz imprescindível é a má-fé 
do titular que pleiteou, junto ao INPI, registro para 
sinal sabidamente de terceiro. O Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região já teve a oportunidade de afirmar 
que “o dispositivo em questão reclama prova contun-
dente do vício de vontade, uma vez que no campo do 
direito - a má-fé não se presume - tirante, é claro, casos 
excepcionais, literalmente previstos em lei, (...)”12.

Dito isso, passa-se a analisar a possível antinomia 
entre as disposições do artigo 6 bis, 3) da CUP (ine-
xistência de prazo para cancelamento de registros 

pleiteados de má-fé) e do artigo 174 da LPI (fixação 
de prazo decadencial de cinco anos para requeri-
mento de declaração judicial de nulidade de registro 
marcário).

Inicialmente, deve ficar consignado que o caso em 
comento não representa um conflito entre uma nor-
ma de direito internacional e uma norma de direito 
interno. Como se sabe, um tratado internacional, 
após aprovado pelo Congresso Nacional e promul-
gado pelo Presidente da República, passa a integrar 
o ordenamento jurídico pátrio, detendo status de lei 
ordinária. Ou seja, nestes casos, o sistema jurídico 
não distingue a norma de direito interno e a norma 
originária de tratado internacional – trata-se de um 
só ordenamento. Essa é a orientação da teoria mo-
nista, a qual é predominantemente empregada pela 
jurisprudência de nossos tribunais.

Assim sendo, qualquer possível conflito entre 
as regras da CUP e da LPI deve ser interpretado de 
acordo com as regras de solução de antinomias entre 
normas de mesmo nível hierárquico. Tércio Sampaio 
Ferraz Jr. define a antinomia jurídica como:

a oposição que ocorre entre duas normas con-
traditórias (total ou parcialmente), emanadas 
de autoridades competentes num mesmo âm-
bito normativo que colocam o sujeito numa 
posição insustentável pela ausência ou incon-
sistência de critérios aptos a permitir-lhe uma 
saída nos quadros de um ordenamento dado.13

Neste diapasão, afastado o critério hierárquico, 
tem-se disponíveis para a solução do presente con-
flito os critérios cronológico (lex posterior derogat 
legi priori) e da especialidade (lex specialis derogat 
legi generali). Observando-se o critério cronológico, 
a regra da LPI de 1996 teria revogado o disposto no 
artigo da CUP, cuja última revisão foi internalizada 
em nosso ordenamento em 1975. Por outro lado, se-
gundo o critério da especialidade, a norma especial 
da CUP deve prevalecer sobre a norma geral da LPI.

Nota-se que o artigo 6 bis, 3) da CUP é especial em 
relação ao artigo 174 da LPI, pois este trata do prazo 
para impugnação de qualquer registro de marca, ao 
passo que aquele dispõe sobre o prazo (ou melhor, 
sobre a inexistência de prazo) para impugnação de 
registros de marcas notoriamente conhecidas e 
cujos requerimentos foram efetuados de má-fé.

Filiamo-nos ao posicionamento defendido por 
Lélio Denícoli Schmidt14 e Liliane do Espírito Santo 
Roriz de Almeida15, que, amparados pelo magistério 
de Norbeto Bobbio, defendem a prevalência do cri-
tério da especialidade, deixando claro que ambas as 
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normas vigoram paralelamente no sistema jurídico 
brasileiro, não havendo que se falar em revogação de 
uma norma pela outra.

Com efeito, Bobbio assevera com brilhantismo que:

De duas normas incompatíveis, uma geral e 
uma especial (ou excepcional), prevalece a 
segunda: lex specialis derogat generali. Tam-
bém aqui a razão do critério não é obscura: lei 
especial é aquela que anula uma lei mais geral, 
ou que subtrai de uma norma uma parte de sua 
matéria para submetê-la a uma regulamentação 
diferente (contrária ou contraditória).16

E, ao tratar do conflito entre os critérios cronoló-
gico e da especialidade, o referido mestre ensina que 
tal conflito:

tem lugar quando uma norma anterior-especial 
é incompatível com uma norma posterior-geral. 
Tem-se conflito porque, aplicando o critério da 
especialidade, dá-se preponderância à primeira 
norma, aplicando o critério cronológico, dá-
-se prevalência à segunda. Também aqui foi 
transmitida uma regra geral, que soa assim: Lex 
posterior generalis non derogat priori speciali. 
Com base nessa regra, o conflito entre critério 
de especialidade e critério cronológico deve 
ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral 
sucessiva não tira do caminho a lei especial 
precedente.17

Vale destacar que o critério da especialidade está 
previsto em nosso texto constitucional, fazendo-se 
desnecessário tecer maiores esclarecimentos sobre a 
sua relevância. O artigo 5º da Carta Magna consagra 
o princípio da isonomia ou igualdade lato sensu, reco-
nhecido como cláusula pétrea, pelo qual a lei deve tra-
tar de maneira igual os iguais e de maneira desigual 
os desiguais. É neste trecho que reside o princípio da 
especialidade, que deverá sempre prevalecer sobre o 
cronológico, estando justificado esse domínio.

Parece-nos claro que o texto constitucional ampara 
o tratamento diferenciado previsto pela CUP no que 
se refere à inexistência de prazo para interposição de 
ações de nulidade contra registros obtidos de má-fé 
(em oposição ao prazo de cinco anos disposto na 
LPI), pois, assim, trata situações diversas (má-fé vs. 
ausência de má-fé) de forma diferenciada.

5. CONCLUSÃO

Tratando-se o artigo 6 bis, 3) da CUP de norma es-
pecial e o artigo 174 da LPI de norma geral, conclui-se 
que ambas encontram-se vigentes em nosso ordena-
mento jurídico, cada qual dentro dos seus respectivos 
âmbitos de incidência.

Obviamente, deve-se respeitar os limites de 
abrangência da norma especial e da norma geral, 
evitando-se, de um lado, que o que é excepcional 
seja generalizado e, de outro, que a norma geral seja 
indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas 
disposições especiais18.
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Há tempo, o mercado se voltou para a produção de 
produtos à base de insumos obtidos da biodiversidade, 
particularmente as indústrias cosméticas, farmacêuticas 
e biotecnológicas, seguindo a tendência do desenvolvi-
mento sustentável.

Os extratos vegetais, tais como cera de carnaúba, 
açaí, andiroba e maracujá, representam a grande maioria 
de insumos naturais que têm sido utilizados em vários 
produtos disponíveis no mercado.

No Brasil, a matéria é regulada pela Medida Provi-
sória 2.186-16, que, mais particularmente, estabelece 
definições e regras para acesso ao chamado patrimônio 
genético, aos conhecimentos tradicionais associados 
ao patrimônio genético e repartição de benefícios 
oriundos desse acesso. A Medida Provisória também 
criou o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGEN), órgão subordinado ao Ministério do Meio-
-Ambiente, de caráter deliberativo e normativo, res-
ponsável por decidir sobre as solicitações de acesso 
e repartição de benefícios. A aplicação da Medida 
Provisória conta subsidiariamente com algumas Orien-
tações Técnicas, atualmente totalizando cerca de 40.

A Medida Provisória define em seu art. 7º, incisos 
IV e V, o acesso ao patrimônio genético como sendo:

(...) a obtenção de amostra de componente do pa-
trimônio genético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, 
visando à sua aplicação industrial ou de outra 
natureza. 

E o acesso ao conhecimento tradicional associado 
como sendo:

 (...) a obtenção de informação sobre conhecimen-
to ou prática individual ou coletiva, associada ao 
patrimônio genético, de comunidade indígena 
ou de comunidade local, para fins de pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico ou bio-
prospecção, visando sua aplicação industrial ou 
de outra natureza.

O princípio da Medida Provisória é que benefícios, 
monetários ou não, sejam repartidos com aqueles que 
forneceram o material da biodiversidade e conheci-
mento tradicional associado. Duras penalidades são 
previstas caso o acesso não seja efetuado conforme suas 
disposições, tais como: multa; apreensão do produto; 
suspensão de venda; interdição total ou parcial do esta-
belecimento; suspensão e cancelamento de registro da 
patente, licença ou autorização, entre outras. O valor 

As implicações da proteção dos recursos genéticos,
conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios

Ana Claudia Mamede Carneiro

Sócia do escritório Dannemann Siemsen

da multa pode chegar até R$ 50.000,00 e, no caso de 
reincidência, o valor é dobrado.

Apesar de estar em vigor desde 2000, a Medida Pro-
visória começou a ser discutida de forma mais intensa 
com o início da “Operação Novos Rumos – Fase I” do 
Ibama, em agosto de 2010, por meio da qual entidades 
nacionais e internacionais foram multadas por suposta-
mente contrariarem as disposições dessa Medida. Curio-
samente, essas entidades foram aquelas que tentavam, 
junto ao CGEN, seguir as disposições da complicada 
Medida Provisória e, como resultado, foram multadas.

Em junho de 2012, teve início a “Operação Novos 
Rumos – Fase II”, por meio da qual 70 empresas nacio-
nais e estrangeiras e 30 instituições de pesquisa foram 
multadas por suposto acesso ilegal ao patrimônio Ge-
nético - leia-se “componente da biodiversidade” - sem 
a repartição de benefícios com o provedor. 

Diante desses fatos, a indústria tem intensificado 
seus esforços para melhor entender e conviver com 
a insegurança jurídica trazida por meio de diferentes 
fóruns de discussão e junto ao CGEN.

Os questionamentos são numerosos e complexos. A 
título de exemplo, apontamos dois deles, que têm sido 
alvo de intensas discussões:
 (I)  uma vez que uma indústria tenha obtido o com-

ponente da biodiversidade de um distribuidor 
comercial, que por sua vez também pode ter 
obtido por outro distribuidor, como saber qual 
o provedor do material da biodiversidade? Com 
quem os benefícios supostamente deveriam ser 
repartidos?

 (II) quando a propriedade do componente da bio-
diversidade -utilizado no produto da indústria 
obtido por métodos de fabricação convencio-
nais- já é de domínio público, como se verifi-
caria o desenvolvimento tecnológico definido 
na Medida Provisória?

Respostas para perguntas como essas não são fáceis 
e estão sendo construídas pouco a pouco. O fato é que a 
indústria precisa ficar muito atenta às discussões sobre 
o uso de recursos da biodiversidade em seus produtos 
e processos para que não corra o risco de sofre as pena-
lidades previstas na Medida Provisória, e pior, não ser 
considerada como biopirata. 

Cabe observar que a preocupação sobre o tema atinge 
diversos países ricos em biodiversidade, que compar-
tilham suas experiências em eventos internacionais. 
Um desses eventos de grande repercussão será a Con-
ferência das Partes 12 (COP-12) para a Convenção da 
Diversidade Biológica (CDB), na República da Coréia, 
que ocorrerá de 6 a 17 de outubro de 2014. É preciso 
ficarmos atentos e acompanhar os resultados.
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No âmbito das operações societárias é de extrema 
importância a realização de uma investigação prévia e 
detalhada sobre os aspectos jurídicos da empresa-alvo 
antes do fechamento de qualquer negócio, investi-
gação essa que é conhecida como “due diligence” ou 
auditoria legal. A “due diligence” tem como principal 
objetivo fazer um levantamento dos ativos e direitos 
da empresa, apontar as contingências legais e os riscos 
para a operação a ser realizada, proporcionando um 
panorama para o interessado dos principais aspectos 
legais da empresa-alvo.

No atual mercado globalizado com enfoque para 
tecnologia e informação, a propriedade intelectual se 
tornou um desses principais aspectos legais analisados 
pelos dirigentes das operações, em razão dos altos 
valores que os ativos intangíveis podem atingir, bem 
como da função estratégica desses para as empresas, 
com destaque para as marcas. O objetivo do presen-
te artigo é apontar, em linhas gerais, os principais 
aspectos a serem analisados com relação às marcas 
quando da realização de uma “due diligence”, à luz da 
legislação brasileira.

A marca no Brasil tem validade de 10 (dez) anos, 
contados a partir da data da sua concessão pelo Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), 
prazo este que é prorrogável por períodos iguais e 
sucessivos. As formas de apresentação de uma marca 
podem ser: (i) nominativa (palavras); (ii) figurativa, 

Considerações sobre “Due Diligence” na Área de Marcas 
à Luz da Legislação Brasileira

quando for representada apenas por desenhos ou 
símbolos; ou (iii) mista, quando for caracterizada 
pela combinação de letras e desenhos.

Quando da leitura de um relatório de “due dili-
gence” em propriedade intelectual, deve-se primei-
ramente observar quais e quantos são os registros e 
pedidos de registro de marcas constantes do portfolio 
da empresa-alvo, seja no Brasil ou no exterior. Não 
são raras as situações em que as empresas-alvo sequer 
depositam pedidos de registro de marca junto ao 
INPI de sinais distintivos de extrema importância 
para seu negócio, fazendo uso dos mesmos de forma 
indiscriminada e sem qualquer proteção.

Destaque-se ainda que o Brasil adotou o sistema 
atributivo de direitos, ou seja, o uso exclusivo de 
uma marca e a prerrogativa de impedir terceiros de 
fazer o seu uso somente são conferidos por meio 
do registro validamente expedido pelo INPI, e não 
pelo uso, conforme acontece nos Estados Unidos, 
por exemplo, que é um país adepto do sistema 
declarativo de direitos. Portanto, a empresa in-
teressada em fechar uma operação deve levar em 
consideração que pedidos de registro são mera ex-
pectativa de direito, não sendo possível inclusive o 
cômputo e remessa de royalties no caso de licenças 
de uso de marcas.

Dessa forma, dependendo da complexidade e 
importância das marcas para a operação, é altamente 
recomendável a realização de um relatório de “due 
diligence” detalhado com os andamentos de cada 
um dos processos e respectivas chances de sucesso 
em cada procedimento administrativo, tais como 
análise de oposições e processos administrativos de 
nulidade propostos por terceiros. Detalhes sobre o 
pagamento das taxas de concessão e prorrogação 

Tatiana Campello Lopes e
Vivian Sapienza Cardozo

A primeira é sócia e a segunda é advogada do setor de 
Propriedade Intelectual do Demarest Advogados.
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dos registros também devem ser analisados, para 
que se verifique se as marcas que serão mantidas ou 
abandonadas de acordo com o plano de negócios da 
empresa-alvo.

Outro ponto que deve ser observado é se as mar-
cas são efetivamente utilizadas pela empresa-alvo, 
uma vez que, de acordo com a Lei 9.279/96 (“Lei da 
Propriedade Industrial”), caducará o registro, a reque-
rimento de qualquer pessoa com legítimo interesse 
se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na 
data do requerimento (i) o uso da marca não tiver 
sido iniciado no Brasil; ou (ii) o uso da marca tiver 
sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos con-
secutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido 
usada com modificação que implique alteração de seu 
caráter distintivo original. Para tanto, recomenda-se 
solicitar cópias das notas fiscais, faturas, propostas ou 
eventuais outros documentos que possam comprovar 
o efetivo uso das marcas durante esse período após a 
concessão do registro.

Por fim, ao analisar as informações constantes 
do relatório de auditoria, os dirigentes das empresas 
devem levar em consideração que os pedidos de 
registro de marca recentemente depositados, bem 
como andamentos e providências recentemente 
atendidas podem não ser apontados  em uma busca 

independente no banco de dados do INPI, uma vez 
que tais informações dependem da atualização das 
publicações semanais da Revista da Propriedade 
Industrial. 

Se possível, é importante solicitar à empresa-alvo 
relatório completo contendo todas as informações 
relacionadas com as marcas da empresa, tais como 
cópias de eventuais oposições, recursos administra-
tivos, certidões judiciais, ações judiciais, notificações, 
contratos de licenciamento, taxas dos pedidos de 
prorrogações das marcas e parecer dos advogados da 
empresa-alvo sobre os aspectos relevantes das marcas, 
seja no Brasil ou no exterior.  

 Assim, diante do exposto, para fins de fechamento 
de uma operação, deve-se observar principalmente os 
seguintes aspectos com relação às marcas da empresa 
alvo: (i) quantos e quais são os registros e pedidos de 
registro de marca; e (ii) quais são as possíveis contin-
gências nesse portfolio, tais como questionamentos 
ações de terceiros e caducidade em razão do desu-
so. Ressalte-se que no caso de a operação envolver 
transferência de controle ou reorganização societária, 
deve-se observar, ainda, eventuais restrições nos res-
pectivos contratos de licença de uso de marca e nos 
outros contratos envolvendo direitos de propriedade 
intelectual, se for o caso.
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“CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO 
DE USO DE EMBALAGEM. RECURSO ESPECIAL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO 
EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE RE-
GISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.

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

2. A finalidade da proteção ao uso das marcas é 
dupla: por um lado protegê-la contra o proveito eco-
nômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, 
por outro, evitar que o consumidor seja confundido 
quanto à procedência do produto.

3. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito 
de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no 
INPI, que confere ao titular o direito real de proprie-
dade sobre a marca.

4. Confere-se, entretanto, ao depositante o direito 
de zelar pela integridade material ou reputação da 
marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 
9.279/96, configurando o interesse processual.

5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1292958/
RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 03/09/2013) 

***

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL. EMPRESARIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RAMOS DIS-
TINTOS. COLIDÊNCIA DE MARCAS. NÃO 
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não havendo identidade entre os ramos em 
que cada uma das sociedades empresárias atua, “haja 
vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda 
de solados para calçados para indústrias do ramos, 
enquanto a apelada comercializa peças de vestuário 
e acessórios de moda para consumidores finais”, bem 
como inexistindo confusão ou concorrência desleal, 
não está configurada colidência de marcas, capaz de 
ensejar a procedência dos pedidos formulados na ação 
de abstenção de uso de marca empresarial cumulada 
com indenização por danos morais e materiais.

Coordenador: André Zonaro Giacchetta
azgiacchetta@pn.com.br
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2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgRg no 
AREsp 56791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2103)

***

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
- PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA - INDEFE-
RIDO PELO INPI COM BASE NO ART. 124, VI, DA 
LEI 9.279/96 - RECURSO PROVIDO 

I – Alega o INPI que a expressão ‘SUPERCUTS’ é 
o agrupamento de duas expressões da língua inglesa, 
“SUPER” e “CUT”, podendo ser traduzida para o por-
tuguês como “SUPER CORTES”, guardando relação 
direta com a prestação de serviços que visa identifi-
car, de cuidado com os cabelos e de corte de cabelo, 
conforme especificação do registro nº 821.325.256. 

II - Colhe-se dos autos que a empresa SUPER-
CUTS INC possui o registro da expressão em dezenas 
de países, espalhados pelos diversos continentes, 
desde 18 de outubro de 1988, data de concessão do 
primeiro registro nos EEUU, onde possui milhares de 
lojas do tipo ‘franchise”, demonstrando tratar-se de 
expressão consagrada em seu segmento de mercado, 
distintiva, portanto, em sua língua de origem. 

III - Diante de tal contexto, comungo plenamente 
com o entendimento do douto Magistrado, que deu 
aplicação ao princípio “telle quelle” da CUP, previsto 
no artigo 6º quinquies, que diz que qualquer marca 
de fábrica ou de comércio regularmente registrada no 
país de origem será admitida para registro e protegida 
na sua forma original nos outros países da União, 
filiando-me inteiramente com suas conclusões. 

IV - Apelação e Remessa Necessária improvidas.” 
(TRF 2ª Região, apelação  200951018095277, Rel. 
MESSOD AZULAY NETO, julgado em 26/11/2013)

***

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AGRA-
VO RETIDO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DE-
SENHO INDUSTRIAL. NOVIDADE. ESTADO DA 
TÉCNICA. PUBLICAÇÃO. PERÍODO DE GRAÇA. 

I - Não há que se falar em cerceamento de defesa, 
nem tampouco em necessidade de realização de nova 
perícia, considerando-se que, do cotejo dos autos, 
constata-se que a prova pericial produzida foi devida-
mente elaborada, tendo sido apresentado laudo pericial 
detalhado, em relação ao qual as partes e seus assisten-
tes técnicos tiveram acesso e prazo para se manifestar. 
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II - De acordo com o art. 96 da Lei 9279/96, “o 
desenho industrial é considerado novo quando não 
compreendido no estado da técnica”, sendo este de-
finido em seu parágrafo primeiro como “tudo aquilo 
tornado acessível ao público antes da data de depósito 
do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qual-
quer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste 
artigo e no art. 99”.

III - O parágrafo 3º do artigo em comento ressalva 
que “não será considerado como incluído no estado 
da técnica o desenho industrial cuja divulgação te-
nha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias 
que precederam a data do depósito ou da prioridade 
reivindicada, se promovida nas situações previstas 
nos incisos I a III do art. 12”. 

IV - Havendo tal divulgação com publicação 
ilustrada datada de onze meses antes do depósito do 
desenho industrial, excedendo o prazo de 180 dias 
acima indicado, constata-se que o desenho industrial 
resta desprovido de novidade, eis que compreendido 
no estado da técnica.

V - Recurso de apelação, remessa necessária e 
agravo retido desprovidos.” (TRF 2ª Região, apela-
ção  200951018109045, Rel. MARCELO PEREIRA 
DA SILVA, julgado em 26/11/2013)

***

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA. 
EXPRESSÕES DIET SHAKE. EXCLUSIVIDADE 
NO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. ART 124, 
VI, DA LEI 9.279/96. 

I - Embargos de declaração opostos sob ale-
gação de omissão no v. acórdão julgados proce-
dentes pelo E. STJ, objeto do Recurso Especial 
interposto por NUTRILATINA LABORATÓ-
RIOS LTDA. 

II - A decisão colegiada, com supedâneo no art. 
124, VI, da Lei 9.279/96, determinou que as expres-
sões “DIET” e “SHAKE” não são passíveis de uso ex-
clusivo, pois são palavras de uso comum, insuscetíveis 
de apropriação, devendo o INPI anotar nos demais 
pedidos de registro que porventura venham a ser 
deferidos, a restrição quanto à exclusividade de uso 
dos referidos termos no conjunto ou isoladamente, 
porquanto guardarem relação com o produto que 
visam distinguir. 

III - Não há que se falar em “secondary meaning”, 
diante do teor da decisão que concluiu pela natureza 
descritiva das expressões. 

IV - Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. 
V - Embargos declaratórios parcialmente providos, 

para sanar o vício, de forma a integrar o conteúdo do 
julgado, com a presente fundamentação, mantendo, 
entretanto, o inteiro teor do acórdão embargado”. 
(TRF 2ª Região, apelação   200351015004003, Rel. 
PAULO ESPÍRITO SANTO, julgado em 29/10/2013)

***

“Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Embargos 
de Declaração que teve o seu seguimento negado. 
Obrigação de Não Fazer c. c. Indenização. Proprie-
dade Industrial. Procedência. 

I - Lide com o precípuo escopo de impedir a utili-
zação das marcas das Autoras, que não se confunde 
com a proteção de símbolos e insígnias dos Clubes 
de Futebol. Ilegitimidade Ativa não caracterizada. 

II - GLOBO S/A detém com exclusividade o di-
reito de desenvolver e explorar toda e qualquer ação 
promocional alusiva ao Campeonato Brasileiro de 
Futebol. 

III - Primeira Autora instituiu o Concurso denomi-
nado “MUSA DO BRASILEIRÃO”, a ser exibido em 
qualquer programa produzido por ela e suas afiliadas. 
Marca registrada junto ao INPI. 

IV - Agravante reconhecendo que realizou o 
concurso chamado “GATAS DO BRASILEIRÃO”. 
Concorrência desleal demonstrada, com a utilização 
de marca alheia. Exegese do inciso V do artigo 195 
da Lei n.º 9.279/96.

 V - Proteção à marca tem o objetivo de afastar 
a concorrência desleal, criando a possibilidade de 
confusão objetiva, em clara violação aos dispositivos 
da Lei de Propriedade Industrial. Precedente Colendo 
Sodalício.

 VI - Exploração econômica de marca alheia deve 
ser objeto de ressarcimento. Inteligência do artigo 
209 do texto legal antes mencionado. Danos materiais 
demonstrados. 

VII - Ausência de qualquer omissão, obscurida-
de e/ou contradição no V. Acórdão, para justificar 
a interposição de Aclaratórios. Impossibilidade de 
prequestionamento em via de Embargos de Declara-
ção. Evidentemente inconformismo da Embargante 
com a solução dada pelo Colegiado, que deve ser 
enfrentada em sede própria. Impertinência dos Em-
bargos autoriza a aplicação do caput do art. 557 do 
C.P.C. c.c. art. 31, inciso VIII do Regimento Interno 
deste Tribunal. Tese supra é a mesma do V. Aresto 
proferido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, 
apreciando Agravo do § 1° do art. 557 do Digesto 
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Processual, interposto no Mandado de Segurança 
n?° 425/00. Negado Provimento.” (TJRJ, apelação 
0474746-77.2011.8.19.0001, Des. REINALDO P. 
ALBERTO FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 
11/12/2013)

***

“Comercial. Civil. Propriedade industrial. Obri-
gação de fazer. Indenização. Uso indevido de ele-
mentos de identificação de marca sedimentada no 
mercado. Signos distintivos. Conjunto-imagem. 
“Trade Dress”. Art. 5º, inciso XXIX, da CRFB/88. 
Concorrência desleal. Art. 195 da Lei nº 9.279/96. 
Dano moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Ação 
proposta pela Petrobrás Distribuidora S/A (BR) 
em face de posto de serviços registrado na Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), mas com “Bandeira 
Branca”, isso implicando no fato de que ele seja con-
corrente direto da autora, atuando na mesma faixa 
do mercado. Sentença de procedência, ratificando 
antecipação de tutela já concedida (fl. 98), que de-
terminara que o réu procedesse à descaracterização 
do padrão visual característico do “trade dress” da 
BR, a saber, as testeiras, as bombas de combustível, 
etc., direitos devidamente registrados no INPI (fls. 
37/54), no prazo de dez dias, pena de pagamento 
de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização de 
danos morais, de custas processuais e de honorários 
advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por 
cento) do valor da condenação. Sentença correta. 
Trata-se de uma imitação do conjunto-imagem das 
instalações de centenas de autos-postos da autora, 
os quais guardam em suas testeiras (cobertura do 
posto) as cores verde, amarela e branca, o uniforme 
dos seus frentistas, etc., sendo esses os maiores di-
ferenciadores entre a BR e os demais agentes neste 
mercado. Inteligência do art. 122 da Lei nº 9.279/96. 
Notificação extrajudicial infrutífera. Reconheci-
mento quanto a estar caracterizada a concorrência 
desleal decorrente de conduta reprovável, tendente a 
confundir o consumidor. Conjunto probatório onde 
se destacam as fotografias insertas na exordial (fls. 
04, 07/09) e acostadas às fls. 63/64. A jurisprudência 
é uníssona no sentido de que ocorre a violação ao 
chamado “trade dress” quando um concorrente do 
detentor da marca devidamente registrada não copia 
exatamente a marca ou o desenho industrial deste, 

mas imita ainda que sutilmente uma série de caracte-
rísticas do produto ou até mesmo o modus operandi 
da prestação de um serviço, isso sendo suficiente 
para gerar confusão aos consumidores. E, como a 
prática de concorrência desleal (art. 195 da Lei nº 
9.279/96) configura verdadeiro ato ilícito, os danos 
materiais e morais advindos à autora deverão ser 
indenizados pelo réu, a teor do que prevê os arts. 186 
e 927 do Código Civil. Circunstância que pode gerar 
repercussão negativa, inclusive na esfera moral, sen-
do a Indenização devida, assim como a multa impos-
ta por eventual inobservância de comando judicial 
que antecipou os efeitos da tutela. “A pessoa jurídica 
pode sofrer dano moral” (Verbete nº 227 da Súmula 
do STJ). O montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), tal como foi arbitrado na sentença recorrida, 
guardou harmonia com o princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, devendo por isso mesmo ser 
mantido. Honorários fixados em consonância com 
o disposto no art. 20 do CPC. Precedentes do TJERJ 
e do STJ. Recurso a que se nega provimento.” (TJRJ, 
apelação 0186712-18.2008.8.19.0001, Des. MARIO 
ASSIS GONCALVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 
27/11/2013)

***

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTI-
CA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEU 
PROVIMENTO AO RECURSO DAS DEMANDAN-
TES PARA CONCEDER A LIMINAR. IRRESIG-
NAÇÃO DA RÉ. Versa a hipótese sobre a concessão 
de liminar, nos autos da medida cautelar de vistoria, 
busca e apreensão, ajuizada com o propósito de coibir 
a reprodução ilegítima dos programas de computador 
de titularidade das ora agravadas. Na hipótese, a deci-
são do Magistrado de 1º Grau indeferiu a liminar, em 
sede de medida cautelar de vistoria, busca e apreensão, 
fundamentando-se na ausência dos requisitos do art. 
273 do CPC, mostrando-se, portanto, contrária à lei. 
Assim, passo à análise dos requisitos para o deferi-
mento da liminar na hipótese. No caso, verifica-se a 
presença do fumus boni juris, vez que a tutela cautelar 
perseguida decorre do direito constitucionalmente 
protegido de fiscalização do aproveitamento econô-
mico dos programas de computador como espécie do 
gênero de tutela da propriedade intelectual. Incisos 
XXVII e XXVIII do art. 5º da CRFB. Com efeito, a 
regulamentação infraconstitucional sobre a proteção 
da propriedade intelectual de programa de computa-
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dor também assegura a providência cautelar requerida 
ao disciplinar, no art. 13 da lei nº 9.609/98. Art. 842 do 
CPC. O interesse em questão também se mostra plau-
sível de tutela do processo principal, em face da larga 
utilização dos referidos softwares pela sociedade em 
geral, sendo possível, segundo as regras de experiência 
comum, que alguns os utilizem inobstante a ausência 
de licença para tanto, causando prejuízo econômico 
aos detentores da  propriedade  intelectual.  Trata-se 
de cautelar específica, cuja função precípua é produ-
zir amparo probatório para ação futura, mediante a 
elucidação de situação fática concernente ao uso de 
programas de computador. Periculum in mora que 
advém do dano potencial caracterizado pelo risco 
que corre o processo principal de não ser útil por falta 
de amparo probatório ante a facilidade técnica de se 
apagar os programas instalados nos computadores, 
prejudicando, assim, o exercício do direito fiscali-
zatório sobre o regular aproveitamento econômico 
das referidas obras. Ao contrário do alegado pela ora 
agravante, deve-se ressaltar que a decisão que conce-
deu a liminar foi extremamente minuciosa ao definir 
como deveria ser realizada a diligência. Insta salien-
tar que eventual abuso e litigância de má-fé das ora 
agravadas devem ser apreciados pelo Juízo de 1º Grau, 
sendo certo que eventual análise dessas questões por 
esta Câmara configuraria supressão de instância, o 
que é vedado. Precedentes do E. STJ e desta Corte. 
DECISÃO QUE SE MANTÉM. DESPROVIMEN-
TO DO RECURSO.” (TJRJ, agravo de instrumento 
0030428-09.2013.8.19.0000, Des. ANDRE RIBEIRO, 
21ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2013)

***

“DIREITO COMERCIAL - PROPRIEDADE IN-
DUSTRIAL  – AÇÃO COMINATÓRIA C/C 
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - RE-
VELIA CARACTERIZADA - PRESUNÇÃO 
RELATIVA DE VERACIADADE DOS FATOS 
ALEGADOS - DESENHO  INDUSTRIAL REGIS-
TRADO NO INPI - IMITAÇÃO PELA PARTE 
REQUERIDA - PROVA - ÔNUS DO AUTOR 
- AUSÊNCIA - RECURSO NÃO-PROVIDO. 
a) A revelia não enseja a presunção absoluta dos 
fatos alegados, mas relativa, sendo necessária a 
verossimilhança entre as alegações fáticas e o teor 
dos documentos que instruem a inicial. Existindo 
coerência entre as circunstâncias descritas na inicial 
e as provas produzidas, tem-se como presumida 
a veracidade dos fatos afirmados na inicial. Por 

isso só haverá confissão ficta decorrente da reve-
lia se o contrário não resultar da prova dos autos.   
b) Pela simples comparação visual entre as fotos junta-
das aos autos e os desenhos industriais de titularidade 
do autor não há como aferir se as cornetas produzidas 
pela ré são idênticas às dos desenhos registrados.   
c) Não havendo prova nos autos de que os produtos 
da apelada reproduzem desenho industrial de pro-
priedade do autor/apelante, não há que se falar em ato 
ilícito capaz de gerar indenização, motivo pelo qual 
a improcedência dos pedidos iniciais é medida que 
se impõe.” (TJMG, apelação 1.0027.09.200538-1/001, 
Rel. Des. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, julgado 
em 04/10/2013)

***

“Processual. Pedido de tutela antecipada restrito 
ao impedimento do uso da embalagem atual do colí-
rio fabricado pela ré. Decisão, contudo, que foi dada 
com flagrante superação desse objeto, proibindo a 
comercialização do próprio produto. Caráter ultra 
petita reconhecido. Agravo provido nesse ponto. Pro-
priedade industrial. Concorrência desleal. Demanda 
de obrigação de não fazer cumulada com pedido in-
denizatório movida pela fabricante do Colírio Moura 
Brasil em face da do Colírio Neo Brasil. Pretensão 
de tutela antecipada para impedir a utilização da 
embalagem atual do produto da ré. Ausência, con-
tudo, de verossimilhança. Embalagens que não são 
radicalmente semelhantes, sendo as cores utilizadas 
comuns em produtos desta espécie e de todo modo 
com tons diferenciados, além de as imagens serem 
também díspares. Clara por outro lado a perspectiva 
de dano reverso, com impacto em termos de mercado 
e de reorganização da produção, certamente mais 
relevante que o da convivência durante algum tempo 
das marcas. Tutela antecipada concedida revogada. 
Agravo da ré provido.” (TJSP, agravo de instrumento 
0100644-97.2013.8.26.0000  Rel. Des. FABIO TABO-
SA, julgado em 02/09/2013)

***

“VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Condena-
ção. Configurada. Provas dos autos que demonstram 
a autoria e materialidade delitiva, sem a necessidade 
de individualização dos sujeitos passivos, titulares 
dos direitos autorais ou seus representantes, cujas 
obras foram ilícita e clandestinamente reproduzidas. 
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Princípios da insignificância, da adequação social e 
da intervenção mínima não aplicáveis. A facilidade 
de acesso à rede de computadores, ou a pequena 
quantidade de cópias apreendidas não exonera o cri-
me.” (TJSP, apelação 0042753-17.2009.8.26.0564, Rel. 
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, 3ª Câmara de 
Direito Criminal, julgado em 21/01/2014)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO 
DE SOFTWARES SEM LICENÇA OU AUTORIZA-
ÇÃO. VIOLADO DIREITO PATRIMONIAL DO 
AUTOR PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PRO-
DUTO PROTEGIDO. SUSPEIÇÃO DO PERITO JU-
DICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. 
ATUAÇÃO DO PERITO EM OUTROS PROCESSOS 
SIMILARES NÃO O TORNA SUSPEITO. PROVA 
PERICIAL QUE CONSTATA A REPRODUÇÃO 
INDEVIDA DOS PROGRAMAS DE COMPUTA-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE 
REFUTAR TAIS CONCLUSÕES. INDENIZAÇÃO 
FIXADA EM OITO VEZES O VALOR DE CADA 
UM DOS PROGRAMAS INDEVIDAMENTE UTI-
LIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 
DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. Processual Civil. 
Suspeição do perito. Alegação somente ofertada em 
contestação à ação principal, nada obstante a ante-
rior manifestação da ré para regular impugnação. 
Inocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 
e 138, inciso III e § 1º do CPC. Preliminar Rejeitada. 
Ação de indenização pelo uso indevido de programas 
de computador interposta pela Microsoft Corpora-
tion. Indenização que deve levar em consideração 
as finalidades reparatória e repressiva. Incidência 
da indenização tomando-se por base a quantidade 
de programas indevidamente utilizados. Valor da 
indenização fixada em oito vezes o valor de cada um 
dos programas indevidamente utilizados pela ré. 
Sentença devidamente fundamentada. Motivação do 

decisório adotada como julgamento em segundo grau. 
Inteligência do art. 252 do RITJ. Recurso não provi-
do.” (TJSP, apelação 0272379-43.2009.8.26.0000, Rel. 
EDSON LUIZ DE QUEIROZ, 5ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 16/01/2014)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA AN-
TECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FA-
ZER. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE VEICULAÇÃO 
DE PEÇA PUBLICITÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO 
DE DIREITO AUTORAL, POR CONTA DE SUPOS-
TA ASSIMILAÇÃO INDEVIDA DE IDEIA E CON-
CEITO PUBLICITÁRIOS. VEROSSIMILHANÇA 
E FUNDADO RECEIO DE LESÃO, REQUISITOS 
PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. O discurso da 
parte autora-agravada é verossímil, ao revelar forte 
indício de que as corrés, uma delas ora agravante, não 
tiveram sua autorização para veicular peça publicitá-
ria ao mercado automobilístico com o teor de slogan 
pela autora concebido, como também se constata uma 
certa assimilação de locução (vocábulo pronominal 
“tudo”) na propaganda atualmente desenvolvida pela 
agravante, atuante na mesma marca para a qual o 
produto publicitário inicial da autora-agravante havia 
sido destinado. Não se conhece, por unanimidade, a 
suscitada ilegitimidade passiva ad causam, visto que 
ainda não examinada pelo juízo a quo. Recurso não 
provido na extensão conhecida, vencido o 2º Juiz, que 
dava provimento na extensão conhecida.” (TJSP, agra-
vo de instrumento 2023958-30.2013.8.26.0000, Rel. 
PIVA RODRIGUES, 9ª Câmara de Direito Privado, 
julgado em 17/12/2013)

***

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS 
IMATERIAIS. Da concessão da assistência judiciária 
gratuita.

I - No caso em análise é oportuno destacar que na 
Lei nº. 1.060/50 não está previsto o benefício da assis-
tência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Entretanto, 
a Carta Magna, no seu artigo 5º, XXXIV, garante a 
todos o direito, independente do pagamento despesas 
processuais, o acesso à Justiça. 

II - Assim, ainda que se trate de pessoa jurídica, 
cabe ao julgador decidir quanto à concessão ou não 
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do benefício, atentando as peculiaridades do caso 
concreto. Entendimento pacificado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº. 481. 

III - A parte agravante trouxe aos autos a declara-
ção anual do simples nacional (fls. 76-90), demons-
trando resultado econômico-financeiro em torno de 
R$ 2.000,00 mensais de receita bruta auferida, o que 
autoriza o benefício pleiteado. Mérito dos recursos 
em exame.

IV - A  propriedade  industrial  tem proteção 
constitucional, visando estimular o progresso téc-
nico e científico, considerando o interesse social e 
econômico do país. A par disso, em vista de uma 
maior proteção ao autor da criação industrial, bem 
como a especificação e desenvolvimento da matéria, 
foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como 
Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o 
âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos 
à propriedade industrial. 

V - A Lei de Propriedade Industrial determina 
que a propriedade da marca se adquire pelo registro 
validamente expedido, o qual garante ao titular o 
seu uso exclusivo em todo o território nacional. O 
mesmo diploma legal estabelece a proteção confe-
rida pelo registro, assegurando ao titular a possi-
bilidade de zelar pela sua integridade material ou 
reputação

VI - A aquisição dos produtos de terceiro não 
atesta a boa-fé da demandada, diante do irrisório 
valor de venda daqueles. Segundo tais documentos, 
um calção era revendido por R$ 25,00, valor em 
muito inferior aos reconhecidamente praticados 
pela postulante, sendo tal fato de conhecimento 
público e notório. 

VII - No que tange à prova do dano moral, por se 
tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstra-
ção do prejuízo, na medida em que possui natureza 
compensatória, minimizando de forma indireta as 
conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele 
do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que 
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faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, 
é o denominado dano moral puro. 

VIII - A postulante é pessoa jurídica, possuindo 
estabelecimento comercial, cuja preservação dos 
requisitos que constituem a esta universalidade de 
bens e direitos é essencial para manutenção de sua 
prática comercial usual. Portanto, a utilização por 
outra empresa da mesma marca gera prejuízos de 
monta, em especial, quanto ao nome comercial e a 
imagem, na medida em que a preservação do nome 
junto aos clientes é de suma importância. 

IX - O valor a ser arbitrado a título de indenização 
por dano imaterial deve levar em conta o princípio 
da proporcionalidade, bem como as condições da 
ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além 
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por 
fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 
dano não se transforme em ganho desmesurado, 
importando em enriquecimento ilícito.

X - Releva ponderar, ainda, que, quando da ocor-
rência de um dano material, duas subespécies de pre-
juízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, 
ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da 
diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lu-
cros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão 
do ato ilícito. 

XI - Não é juridicamente possível indenizar ex-
pectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos 
de ordem material devem ser devidamente compro-
vados, o que não ocorreu no caso em tela. 

XII - O julgador não está obrigado a se manifestar 
sobre todos os artigos de lei invocados pelas partes, 
bastando que aqueles referidos no corpo da decisão 
sejam suficientes para a resolução do caso submetido 
à apreciação, de sorte que não merece prosperar o 
prequestionamento formulado. Dado provimento 
ao recurso da demandada e dado parcial provimen-
to ao apelo do postulante.” (TJRS, apelação cível 
70057408114, 5ª Câmara Cível, Rel. JORGE LUIZ 
LOPES DO CANTO, julgado em 18/12/2013)
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DIREITOS AUTORAIS
A FÁBRICA. ÓTICAS HIGH TECH

Mês/Ano Julgamento: OUTUBRO/2013
Representação nº: 247/13

Autor(a): Fotoptica
Anunciante: HTO Comércio de Óculos e Lentes

Relator(a): Conselheira NelcinaTropardi
Câmara: Primeira e Terceira Câmaras

Decisão: Sustação
Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 27, 32, 43 e 50, 

letra “c” do Código

Resumo: A Fotoptica denuncia ao Conar o que considera 
ser uso de elementos publicitários de sua propriedade em cam-
panha da ótica A Fábrica, veiculada em rádio e TV na Bahia. 

Nas peças publicitárias, além das mesmas cores usadas 
anteriormente em anúncios da ótica “Fábrica de Óculos” 
- empresa adquirida pela Fotoptica -, são utilizadas em 
locução expressões como “voltou”, “trouxe de volta”, “já 
conhecida” e “tava com saudade”, todas remetendo, no 
entendimento da Fotoptica, à reputação adquirida pela 
marca agora de sua propriedade. Considera a denunciante 
que, desta forma, a campanha pode induzir o consumidor 
à confusão. Houve medida liminar de sustação concedida 
pela relatora do processo enquanto aguardava pela defesa.

Nessa, a HTO Comércio de Óculos e Lentes argumenta 
que a Fotopticadetém direitos apenas sobre a expressão “Fá-
brica de Óculos”, e não sobre “Fábrica”. Informa que regis-
trou pedido de marca “A Fábrica - Óticas High Tech” junto 
ao Inpi em junho. Nega prática de concorrência desleal.

A relatora propôs a sustação, sem entrar no mérito do 
uso indevido de marca de terceiro. Para ela, é indiscutível 
que a campanha-alvo da representação transmite a mensa-
gem de que uma velha conhecida dos consumidores está de 
volta ao mercado, o que não corresponde à verdade, a anun-
ciante tentando pegar carona na reputação de uma marca 
que não lhe pertence. Seu voto foi aceito por unanimidade.

VERACIDADE
COCA-COLA - ENERGIA POSITIVA

Mês/Ano Julgamento: OUTUBRO/2013
Representação nº: 032/13, em recurso extraordinário
Autor(a): Conar, mediante queixa de consumidores

Anunciante: Coca-Cola
Agência: W/McCann

Relator(a): Conselheiros Ernesto Rodrigues e 
José Tadeu Gobbi

Câmara: Terceira Câmara, Câmara Especial de 
Recursos e Plenária do Conselho de Ética

Decisão: Arquivamento
Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra “a” do Rice

Resumo: Campanha em várias mídias da Coca-Cola, 
com o título acima, atraiu reclamação de três consumido-
res, residentes em Belo Horizonte (MG), Sorocaba (SP) e 
Rio (RJ). Eles consideraram as peças publicitárias inade-
quadas por enfatizar características nutricionais do refri-
gerante de maneira vaga e indeterminada, especialmente 
pelo uso da expressão “energia positiva”. Posteriormente, 
o Conar recebeu manifestações contrárias à campanha 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça e da Secretaria Extraordinária 
de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura do 
Rio de Janeiro.

Em suas defesas, anunciante e agência afirmam que 
os termos da campanha são incapazes de levar o consu-
midor a erro, pois são totalmente claros ao divulgar de 
forma destacada a quantidade de calorias existentes nas 
embalagens dos produtos e estas trazerem todas as infor-
mações nutricionais exigidas. O mesmo ocorre no site da 
campanha, no qual são disponibilizados inúmeros dados. 
Lembram as defesas o histórico da Coca-Cola em iniciati-
vas de estímulo à vida saudável e explicam o conceito de 
“balanço energético”, assim como o desenvolvimento da 
campanha, oferecendo ao consumidor alternativas para 
“gastar” as calorias ingeridas no consumo do refrigerante. 

Em primeira instância, a decisão do Conselho de Ética 
foi pela alteração, seguindo recomendação do relator do 
processo. Para ele, a campanha carece de uma explicação 
mais precisa do que seria “energia positiva”. Argumenta que 
a associação da expressão a um produto num anúncio em 
que calorias são quantificadas torna praticamente inevitá-
vel a leitura imprecisa e enganosa de que aquele produto, 
de alguma forma, oferece benefícios à saúde. Para ele, peças 
como o filme para TV da campanha “promovem mágica ao 
transformar o ônus (123 calorias) em suposta vantagem, 
como se calorias fossem um aditivo premium da bebida”. 
Considera também que anunciante e agência põem em 
risco o prestígio da informação publicitária ao tentar 
desconstruir a associação do consumo de seu refrigerante 
à obesidade e outros males com o impreciso predicado 
“energia positiva”. Sua recomendação, de que a expressão 
em tela seja eliminada da campanha ou seu uso não seja 
associado à marca, foi aprovada por maioria de votos.

Coca-Cola e W/McCann recorreram e conseguiram 
reverter a decisão na Câmara Especial de Recursos, que 
deliberou, por maioria, pelo arquivamento. Escreveu o 
autor do voto vencedor: “Em sua arquitetura criativa, o 

comercial, de forma legítima e regular, tenta associar ao 
consumo do produto o conceito de energia positiva. O 
que o comercial faz é incentivar o dispêndio dessa energia 
com exercícios, ações positivas, prazerosas e divertidas. 
É natural a preocupação da sociedade com o excesso de 
consumo de produtos de baixo valor nutricional e alto 
valor calórico, mas entendo que essa preocupação não deve 
transpor a fronteira que leve ao cerceamento da liberdade 
comercial e criativa, numa espécie de tutela antecipada 
sobre a capacidade do consumidor de saber o que é bom 
ou não para a sua saúde”.

Por ter sido adotada por maioria de votos, a recomenda-
ção da Câmara Especial de Recursos possibilitou o recurso 
extraordinário, remetendo, por iniciativa da direção do 
Conar, a decisão final sobre o caso à Plenária do Conselho 
de Ética. Lá, por maioria de votos, o arquivamento foi rati-
ficado, prevalecendo recomendação idêntica à manifestada 
quando do recurso ordinário.
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JANTAR DE COMEMORAÇÃO 30 ANOS ASPI E POSSE NOVA DIRETORIA
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO 30 ANOS ASPI


