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A realização do XIV Congresso Internacional da Propriedade 
Intelectual da ASPI foi um sucesso. O evento ocorreu nos dias 
19, 20 e 21 de março de 2014, no Mercure Grand Hotel Parque 
do Ibirapuera, com o título PROPRIEDADE INTELECTUAL 
TRANSFRONTEIRAS: JOGANDO COM O FUTURO. 

O XIV Congresso Internacional contou com a presença de 215 
participantes e representantes de vários países, dentre os quais 
Argentina, Colômbia, Portugal, Bélgica, Venezuela, Chile, Méxi-
co, Equador, Guatemala, Espanha, Paraguai, Uruguai e Estados 
Unidos.

Nesta ocasião foram discutidos temas atuais de alta relevância 
para a Propriedade Intelectual como a integração internacional 
da propriedade intelectual, espionagem internacional e seus re-
flexos anti-concorrenciais, biotecnologia moderna e agronegócio, 
entre outros.

Queria, em nome da ASPI, homenagear o presidente, José Car-
los Tinoco Soares, bem como os integrantes das duas comissões de 
trabalho que organizaram o XIV Congresso Internacional ASPI 
2014. A comissão científica, composta pelos colegas Alberto Ca-
melier, André Giaccheta, Antonio Carlos Siqueira da Silva, Clóvis 
Silveira, Daniel Adensohn de Souza, Denise Naimara Santos Ta-
vares, Ingrid Sguassabia Ferreira, Ismênia Barros, João Vieira da 
Cunha, João Vieira da Cunha, José Carlos Tinoco Soares, Karin 
Klempp, Kassia Reis de Paula, Kenneth René Ouchana Wallace, 
Leonardo Barém Leite, Letícia Provedel, Marcello do Nascimen-
to, Marcelo Nemer, Maurício Serino Lia, Neide Bueno, Newton 
Silveira, Patricia Silveira, Ricardo P. Vieira de Mello e Rogério 
Brunner. A comissão executiva, integrada pelos colegas Alexan-
dre Fragoso Machado, Daniel Adensohn de Souza, Fabrício Vi-
lela Coelho, Marcello do Nascimento, Marcelo Nemer, Patricia 
Silveira e Soraya Imbassahy de Mello.

Neste boletim, além dos costumeiros artigos e seções, demos es-
pecial destaque a esse importante evento, que além de propiciar 
atualização profissional e troca de experiências com os profissio-
nais mais experientes do país, foi uma ótima oportunidade para 
novos negócios e parcerias.
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XIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual ASPI 2014
Propriedade Intelectual Transfronteiras:

Jogando com o Futuro

Palestrante:  Antônio Márcio Buainain - UNICAMP

PALESTRA DE ABERTURA

ACONTECEU NA ASPI

Em 2014, o mundo estará olhando para o Brasil. O evento que 
será aqui sediado atrairá, como tem atraído, a atenção de importantes 
agentes econômicos internacionais.

Neste contexto, a ASPI orgulhosamente promoveu seu Congresso 
Internacional com um tema de enorme relevância para o empresariado: 
PROPRIEDADE INTELECTUAL TRANSFRONTEIRAS: JOGANDO COM O 
FUTURO.

O XIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual ASPI 
2014 tratou de assuntos notáveis como a integração internacional da 
propriedade intelectual, espionagem internacional e seus reflexos anti-
concorrenciais, biotecnologia moderna e agronegócio, entre outros.

O evento ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de Março de 2014, nas 
instalações do Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera, localizado 
no Ibirapuera, uma das regiões mais privilegiadas de São Paulo.

Veja, a seguir, resumo elaborado pelos moderadores de cada um 
dos painéis:
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A Propriedade Intelectual no Mundo Globalizado

PAINEL 1

BRASIL E A INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DOS SISTEMAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A internacionalização dos sistemas de proteção da Propriedade 
Industrial permite uma combinação de instrumentos estratégicos 
que resultam em verdadeiras vantagens competitivas para as 
empresas. Entenda o dinamismo dos sistemas de proteção e seus 
benefícios para empresas e clientes, com dicas estratégicas de 
proteção em nível global. 

Palestrante: James A. Larson - Hamre, Schumann,
 Mueller & Larson, P.C.

Palestrante: Albert Keyack - USPTO

Debatedor: Fernando de Castro Sá - Petrobrás

Moderadora: Leticia Provedel - Provedel Advogados

PAINEL 2

CONCORRÊNCIA DESLEAL: SEGREDOS E ESPIONAGEM INTERNACIONAL

O painel debateu o uso de conhecimentos, informações e se-
gredos comerciais de empresas de outro país, obtidos por meio 
da espionagem internacional praticada por agências secretas; 
ou seja, o impacto econômico da espionagem internacional, 
verdadeira prática de concorrência desleal. Debateu também 
as medidas que estão sendo tomadas para a proteção das 
informações sensíveis, no Brasil e em outros países.

Palestrante: José-Manuel Diogo - Agenda Setting e
 autor de As Grandes Agências Secretas

Palestrante: Demi Getschko - NIC.br

Moderador: Clovis Silveira - C&S InterPatents

ACONTECEU NA ASPI

O painel de abertura do evento contou palestrantes internacionais 
e a Petrobrás para explorar o tema. A Integração Internacional dos 
Sistemas de Propriedade Industrial, revelando como o dinamismo da 
integração dos sistemas de Propriedade Intelectual vem garantindo 
mecanismos de incremento na proteção dos bens intangíveis, permi-
tindo a agilização da concessão de registros e facilitando sua defesa 
em escala global. 

Os palestrantes James Larson (HSM&L), Albert Kayack (USPTO) 
e Fernando Sá (Petrobrás S.A.) demonstraram como instrumentos 
tais como a opção pelo patent highway tem beneficiado titulares 
de direitos da propriedade intelectual e discutiram os avanços 
e atrasos do atual sistema brasileiro, abrindo portas para um 
debate nacional quanto à incorporação desses mecanismos às 
práticas brasileiras. 

O Painel 2 abordou o tema geral CONCORRÊNCIA DESLEAL: 
SEGREDOS E ESPIONAGEM INTERNACIONAL, que foi dedicado à 
polêmica questão do uso de conhecimentos, informações e segre-
dos comerciais de empresas de outro país, obtidos por meio da 
espionagem internacional. O conferencista português José-Manuel 
Diogo, autor do livro. As Grandes Agências Secretas, lançado no 
ano passado, discorreu sobre. Os novos desafios da Inteligência 
e da Informação comentando os recentes  acontecimentos de es-
pionagem internacional, em especial contra o Brasil. Segundo ele, 
contudo, as próximas décadas serão de perda de poder na Europa 
e nos países do norte, o qual passará para o sul e para as novas 
economias, entre elas o Brasil.  Diogo analisou o Novo Mundo 

das informações”, com as ações dos hacktivistas, e comentou o 
programa Prism, imposto pelos Estados Unidos através da National 
Security Agency, para escutar e manter sob controle todo tipo de 
informações no mundo, encerrando com comentários sobre a Era 
Pós-segredos.  Em seguida, Demi Getschko, diretor presidente do 
Nic.br, conhecido como o papa da Internet no Brasil, abordou a 
questão da segurança física das informações e comentou a invia-
bilidade da sugestão do governo para a proteção das informações 
sensíveis, no Brasil, exibindo um mapa da infraestrutura global de 
mais de 300 cabos de fibra óptica submarinos que interligam a 
Internet mundial, a qual é controlada por um pequeno número de 
organizações.
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Atualidades e Desenvolvimento Nacional

Biotecnologia por ser a mais alta tecnologia da vida não tem 
limites. Nossa missão foi enfocar apenas alguns aspectos como: 
DNA, GENOMA, CULTIVARES, visando sua proteção como pa-
tente e chegando ao agronegócio.

Palestrante: Roberto Barbosa de Almeida - EMBRAPA

Debatedora: Ana Claudia Mamede - Dannemann,
 Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Moderador: José Carlos Tinoco Soares
 Tinoco Soares & Filho Ltda

PAINEL 3

Biotecnologia Moderna - DNA, Genoma, Cultivares, Patentes e Agronegócio

Não obstante o longo âmbito do tema, e a Biotecnologia envolver 
os organismos vivos ou parte deles para fabricar ou modificar produtos, 
aperfeiçoar plantas e animais ou para desenvolver microorganismos 
para usos específicos. E, também por alcançar a maioria das ciências 
da vida, através da química, enzimologia, virologia, bacteriologia e 
imunologia, o certo é que se norteou pelo agronegócio posto que foi 
apresentada uma visão da importância que tem para o Brasil e quiçá o 
mundo a EMBRAPA. Sim, Embrapa que contribui e sobremaneira para 

a pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura. Embrapa que se dedica aos grãos e sementes oleaginosas, 
à produção da carne bovina, suína e aves, à produção do leite, com, 
inclusive, um considerável número de patentes nacionais e também 
no estrangeiro, dentre estas as que dizem respeito à nanotecnologia 
aplicada à fertilizantes. Enfim, aquela empresa que tira tudo da “ter-
ra” para modificar, aperfeiçoar, encontrar e inovar novos produtos 
destinados à nossa e a muitas outras “terras”.

PAINEL 4

Inovação, Transferência de Tecnologia e Parcerias P&D

O governo brasileiro já adotou a inovação como meta maior de 
sua política industrial. O lema do Plano Brasil Maior é “Inovar 
para Competir. Competir para Crescer”. Como estimular a 
inovação, a transferência de tecnologia entre universidades e 
empresas e como desburocratizar as parcerias entre entidades 
públicas e empresas privadas para atingir essa meta foi o tema 
que foi debatido neste painel.

Palestrante: Alexandre Venturini Lima
 Agência de Inovação da USP

Palestrante: Carlos Alberto Teixeira
 Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

Moderadora: Juliana Viegas - J L Viegas Ltda

O Dr. Alexandre Venturini Lima fez uma apresentação abran-
gente sobre a Universidade de São Paulo, responsável por cerca de 
30% da produção científica do Brasil, sendo considerada a mais 
produtiva Universidade do país. De fato, a USP apresenta números 
importantes: é titular de 843 pedidos de patentes, dos quais 105 
concedidos, 47 registros de software, 242 registros de marcas, 2 
registros de desenhos industriais e 15 registros de direitos autorais.

De maneira geral, o Estado de São Paulo é bem servido de infraes-
trutura para novas empresas de base tecnológica: conta com uma série 
de incubadoras, entre as quais: ParkTec, Esalq, Cietec, Supera, Habits e 
UNItec. E a USP oferece também 3 grandes parques tecnológicos: São 
Carlos, Jaguaré e Parque Tecnológico de Ribeirão Preto.

A partir da Lei de Inovação, de 2004, a USPpropõe-se a atualizar 
as suas diretrizes internas que regulam as atividades de pesquisa e 
inovação, para:

I – estimular o desenvolvimento e fortalecimento da ciência, 
tecnologia e inovação;

II – estender à sociedade os resultados da pesquisa desenvolvida;
III – estimular a transformação do conhecimento científico e 

tecnológico em inovações, contribuindo, dessa forma, com o desenvol-
vimento científico, cultural, tecnológico, econômico e social do Estado 
de São Paulo e do país;

IV – apoiar o uso social das criações desenvolvidas no âmbito das 
atividades universitárias, por licenciamento ou cessão, ou mediante 
transferência de tecnologia, de forma gratuita ou onerosa, respeitados 
os interesses legítimos dos pesquisadores e protegido, em qualquer 
caso, o patrimônio material e imaterial da Universidade;

V – garantir o reconhecimento da autoria de qualquer produto 
intelectual gerado no âmbito de suas Unidades e Órgãos, da forma 
que melhor reflita as contribuições de todos os participantes; 

ACONTECEU NA ASPI
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Instâncias Especializadas

PAINEL 5

Propriedade Intelectual na Justiça Especializada

Este painel abordou a experiência adquirida pelos magistrados 
dos Tribunais Especializados, nas esferas estadual e federal, 
nos julgamentos de ações envolvendo direito de propriedade 
industrial, especialmente marcas, concorrência desleal, pa-
tentes, desenhos industriais, entre outros. Enfocou, ainda, as 
vantagens da justiça especializada, com o aumento gradual 
do conhecimento concentrado na matéria e a consequente 
melhora das decisões.

Palestrante: Desembargador Federal André Fontes - TRF2

Palestrante: Ministro Massami Uyeda – ex - Ministro do STJ 

Debatedor: Fabiano de Bem da Rocha
 Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual 

Moderador: Alberto Camelier
 Camelier Advogados Associados

VI – partilhar com os criadores os ganhos econômicos obtidos com 
a exploração comercial das criações desenvolvidas, segundo critérios 
previamente fixados;

VII – observar, em qualquer caso, a prevalência do interesse pú-
blico e social sobre os retornos patrimoniais eventualmente obtidos 
na exploração comercial de suas criações.

O Dr. Carlos Alberto M. Teixeira apresentou o Instituto Nacional 
de Tecnologia - NT, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, criado em 1921, cuja missão é Participar do de-
senvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, 
da transferência do conhecimento e da promoção da inovação. O foco 
principal do INT é Promover o desenvolvimento de soluções completas 
por meio da agilidade e transversalidade das suas competências em 
Química, Materiais e Engenharia de Produtos e Processos, com foco nos 
seguintes temas estratégicos: Petróleo, Gás e Petroquímica, Energias 
Renováveis, Química Verde, Complexo Industrial da Saúde, Complexo 
Industrial da Defesa e Tecnologias Sociais.

Em 2013, o INT conta com setecentos funcionários de alto ní-
vel, dos quais 88 doutores, 108 mestres e 174 com especialização.

Segundo o Dr. Teixeira, não faltam recursos para investimentos em 
inovação, para elevar a produtividade e a competitividade da economia 
brasileira. Computando-se todas as fontes de recursos disponíveis, há 
um potencial de investimentos de R$ 32.9 bilhões para as várias ati-
vidades de P&D, sendo R$ 1 bilhão da EMBRAPII - Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial, R$ 300 milhões para infraestrutura 
laboratorial, R$ 470 milhões do Plano Brasil Maior / Pronatec, R$ 100 
milhões do Programa Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 
de Empresas PNI, R$ 250 milhões do Fundo Tecnológico para Apoio 
de Projetos Tecnológicos em Associação com Empresas FUNTEC, e R$ 
100 milhões para formação de recursos humanos.

A EMBRAPII, Organização Social OS, que inaugura um novo 
modelo para inovação industrial no Brasil, tem por objetivo promover 
estratégias de inovação decorrentes das necessidades empresariais, 
fortalecendo a produtividade e competitividade da indústria nacional; 
estimular instituições de PD&I a prospectar projetos empresariais e 
arranjos cooperativos para inovação e estabelecer um ambiente fa-
vorável à formação e capacitação de recursos humanos por meio da 
implantação dos Polos de Inovação.

Em seguida, o Dr. Teixeira esclareceu os objetivos da Lei do Bem, 
que criou incentivos fiscais para atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, e cujos objetivos são: conceder incentivos fiscais 
de apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação 
nas empresas, a fim de promover o desenvolvimento tecnológico do 
País; criar um ambiente favorável para que as empresas se sintames-
timuladas a investir em PD&I; diminuir os custos e compartilhar os 
riscos da atividade inovadora, de forma a atender ao interesse público 
de autonomia tecnológica e aumento de competitividade nacional;e 
induzir a atuação dos agentes econômicos privados na direção das 
necessidades de inovação identificadas e manifestadas como de 
especial interesse para o País.

Os resultados esperados são um aumento do número de em-
presas nacionais que efetivamente realizam atividades próprias 
de P&D; a adoção de mecanismos de pesquisas cooperativas, por 
parte dos atores, procurando associar competências e a partilha 
dos custos e dos riscos inerentes ao processo de inovação tecno-
lógica; o surgimento de novos modelos de interações, tais como: 
open innovation, parcerias tecnológicas,venture capital, dentre 
outras alternativas de parcerias; e tornar as empresas nacionais 
eficientes e competitivas para enfrentar a acirrada competição do 
mercado internacional.

O Painel 5 abordou o tema”Propriedade Intelectual na Justiça Espe-
cializada” e contou com as palestras do Ministro do STJ, Massami Uyeda; 
Desembargador Federal do TRF2, André Fontes e do Advogado Fabiano 
de Bem da Rocha, os quais discorreram acerca de suas experiências no 
trato da matéria, assim como as vantagens e desvantagens da adoção, 
por alguns entes federativos, da especialização de varas, câmara e turmas.

O estudo da propriedade intelectual, por ser escasso na sua 
origem (faculdades de direito) em todo o Brasil, causa aos futuros 

operadores do direito, em especial, os magistrados, séria deficiência 
de formação, dificultando o entendimento da matéria e, não raro, a 
má distribuição da justiça.

Nesse particular, houve consenso entre os participantes do 
painel de que a especialização da justiça promoveria, pelo menos 
na matéria em discussão, um constante crescimento do conheci-
mento pelo julgador, aumentando assim a segurança jurídica do 
jurisdicionado.

ACONTECEU NA ASPI
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PAINEL 6

Condutas Empresariais - O Novo Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 
função da nova lei e dos novos critérios para análise das con-
dutas e dos atos de concentração, tem como desafio avaliar 
e punir eventuais abusos de poder econômico cometidos por 
empresas, através de práticas que possam restringir ou eliminar 
a concorrência, tais como contratos e arranjos empresariais, in-
cluindo licenças de uso e outros abusos de direito de propriedade 
intelectual. Nesse painel, portanto,  foram debatidos o alcance, 
em profundidade e extensão, da atuação do CADE em relação 
às operações na área da propriedade intelectual. 

Palestrante: Ana de Oliveira Frazão - Conselheira do CADE

Debatedor: Celso Campilongo
 Campilongo Advogados Associados 

Moderador: Leonardo Leite - Almeida Advogados

“A idealização e a realização do painel comprovam o pionei-
rismo da ASPI e o seu poder de inovação em prol da propriedade 
intelectual, tendo ocorrido em um momento extremamente importante 
e oportuno, em função das novas atribuições e formato do CADE.  
O conselho já se vem dedicando com maior afinco e atenção à análise 
das condutas empresariais e acordos, de forma que contratos recentes 
envolvendo a propriedade intelectual e seus diversos formatos de licen-
ciamento e de parcerias, têm sido avaliados não apenas do ponto de vista 
específico e original, mas também sob a ótica da concorrência. Decisões 
recentes e polêmicas motivaram o painel que foi muitissimo presitigiado 
e elogiado pelos presentes.

Sugerido e moderado pelo advogado especializado em negócios e 
direito empresarial, e conselheiro da ASPI, Leonardo Barém Leite, o painel 
contou com a participação de dois dos maiores especialistas no assunto, 
tendo a Conselheira do CADE Dra. Ana Frazão realizado brilhante apresen-
tação e o renomado professor Dr Celso Campilongo trazido importantes 
pontos para reflexão, fomentando o debate.

A palestra da Conselheira Ana tratou fundamentalmente da relação 
entre a propriedade industrial e o Direito da Concorrência tanto sob a 
perspectiva das condutas, como sob a perspectiva das estruturas. Quanto 
a condutas, procurou mostrar que a propriedade intelectual exige uma 
adaptação da metodologia antitruste, inclusive no tocante ao mercado 
relevante, para considerar os reais efeitos da sua utilização nos mercados. 
Daí a necessidade de se observar aspectos como a eficiência dinâmica, a 

interconexão entre mercados e as devidas relações entre os mercados de 
pesquisa e desenvolvimento, os mercados de tecnologia e os mercados 
de bens e serviços. Quanto às estruturas, a palestra mostrou como os 
contratos de transferência de tecnologia, por exemplo, podem se revelar 
importantes formas de cooperação diferenciada entre os contratantes, 
com importantes impactos na ordem concorrencial, inclusive para efeitos 
da necessidade de notificação obrigatória de tais acordos. 

O Professor Celso, por sua vez destacou a tendência de aproximação 
entre o Antitruste e a propriedade intelectual, reforçando que não se 
trata de confundir esferas de competências bem definidas em Lei (do 
CADE e do INPI), mas de se reconhecer que, muitas vezes, a aplicação 
do Direito da Concorrência depende da prévia delimitação do alcance 
de determinado direito de propriedade intelectual. Não seria possível, 
assim, que a análise antitruste examinasse apenas a potencialidade de 
produção de efeitos anticoncorrenciais da conduta. Quando direitos 
de PI estiverem em jogo, primeiramente, o CADE deverá demonstrar a 
existência de um abuso daquele direito. Apenas depois disso abrir-se-á 
a possibilidade para examinar se, desse primeiro abuso, decorreria outra 
espécie de abuso de direito: o abuso de poder econômico. O legítimo 
uso de um direito de PI e do poder econômico a ele inerente é muito 
diverso de seu abuso específico (PI) e do abuso subsequente – de 
poder econômico (Antitruste). Sem fazer a distinção, pode-se sacrificar 
um dos principais objetivos tanto do antitruste quanto da propriedade 
intelectual: a tutela da inovação.”

As Novas Dimensões da Propriedade Intelectual

PAINEL 7

Naming Rights, Copa do Mundo e Infraestrutura

A proximidade da realização da Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos no Brasil, com as reformas e construções de novos 
estádios e arenas traz à tona a questão dos chamados naming 
rights. Este painel abordou a nova dimensão da propriedade 
intelectual e também a sua possível extensão ou aplicabilidade 
para outros espaços e elementos de infraestrutura, relacionados 
ou não aos esportes e outros grandes eventos.

Palestrante: Luis Eduardo Goffi e Dix - Grupo Allianz

Palestrante: Carlos Ari Sundfeld - GVLaw

Moderador: João Marcos Silveira - Jm Silveira & 
 Associados Propriedade Intelectual

ACONTECEU NA ASPI
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O painel debateu as novas formas de arte na sociedade moderna: 
na moda (vestuário e perfume) e na gastronomia (procedimen-
tos, sabor e aparência dos pratos). Pode o direito autoral albergar 
essas novas formas?

Palestrante: Mônica Guise Rosina - FGV 

Palestrante: Raphael Despirite - Restaurante Marcel 

Debatedor: Guilherme Carboni - Cesnik, Quintino e
 Salinas Advogados em São Paulo 

Moderador: Newton Silveira - Cruzeiro/Newmarc
 Patentes e Marcas Ltda

PAINEL 8

Novas Facetas do Direito Autoral

 10-Apr-14 12Apr-14 FICPI Kyoto JP FICPI Japan Symposium
 07-May-14 09-May-14 IACC Hong Kong CN IACC Annual Spring Conference
 10-May-14 14-May-14 INTA Hong Kong HK 136th Annual Meeting
 15-May-14 17-May-14 AIPLA Philadelphia US AIPLA Spring Meeting
 16-May-14 18-May-14 LESI Moscow RU Delegates Meeting
 18-May-14 21-May-14 LESI Moscow RU LESI Annual Conference
 18-Jun-14 20-Jun-14 ECTA Alicante ES ECTA Annual Conference
 05-Aug-14 05-Aug-14 ACHIPI Santiago CL VII Jornadas Achipi
 07-Aug-14 12-Aug-14 ABA Boston US ABA Annual Meeting
 24-Aug-14 26-Aug-14 ABPI S. Paulo BR XXXIV Congresso Internacional
 28-Aug-14 29-Aug-14 AAAPI Bs. Aires AR Annual Meeting

ACONTECEU NA ASPI

O Painel 7 abordou o tema “Naming Rights, Copa do Mudo e 
Infraestrutura” e contou com as palestras de Luis Eduardo Goffi 
e Dix, Superintendente de Marca e Ações de Relacionamento do 
Grupo Allianz no Brasil, que trouxe interessantes informações acer-
ca de aspectos dos contratos de naming rights sob ponto de vista 
empresarial, com base na vasta experiência do Grupo Allianz nesta 
área, tanto internacionalmente quanto, também agora, no Brasil, 
onde está prestes a ser inaugurada, em São Paulo, a Arena Allianz, 
e do Dr. Carlos Ari Sundfeld, professor fundador da Escola de Direito 

da FGV-SP, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público - 
SBDP, Doutor e Mestre em Direito do Estado pela PUC/SP, que nos 
brindou com uma excelente análise das questões jurídicas que se 
colocam para a utilização desse instituto com relação a bens públicos 
e contratos administrativos, apontando, de um lado, os benefícios 
que os contratos de naming rights podem (ou poderiam) trazer à 
Administração e à sociedade em geral e, de outro, os entraves ou 
dificuldades que dificultam ou, em alguns casos, inviabilizam a sua 
utilização na área pública.

A Prof. da FGV - Fundação Getúlio Vargas, Mônica Guise, apresen-
tou uma rica palestra acerca das questões que envolvem a aplicação 
do Direito Autoral às criações de moda, matéria em que a palestrante 
tem larga experiência.

Seguiu-se a apresentação do chef Raphael Despirite, do tradicional 
Restaurante Marcel. Raphael é um jovem e inovador chef que aplica 
a sua criatividade sobre o tradicionalismo do conhecido restaurante 
Marcel.

Ambas as palestras, por sua atualidade, despertaram o maior 
interesse do público presente.

Completou o quadro do painel, como debatedor, o advogado 
Guilherme Carboni, que tem se dedicado às questões atuais do direito 
de autor.

Apesar de o Painel VIII ser o último do Congresso ASPI, o público 
não arredou o pé interessado que estava nessas novas facetas do 
Direito Autoral.
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Enquanto isso…
Benny Spiewak
benny.spiewak@zcbs.com.br

INTERNACIONAL

Em Washington, D.C, EUA.Em 22 de abril, a 
Suprema Corte Norte Americana realizou sessão 
de sustentação oral no caso American Broadcasting 
Company, Inc. v. Aereo, Inc., U.S., No. 13-461. No 
caso, a autora, a Associação Norte-Americana de 
Radiodifusores e a ré, a empresa norte-americana 
Aereo, discutem se o sistema da Aero, que prevê a 
recepção, via internet, de retransmissões de progra-
mação televisiva infringe direitos autorais dos radio-
difusores. A decisão da Suprema Corte é aguardada 
para Junho. Inapelável, a avaliação final da Suprema 
Corte, se favorável a Aero, poderá alterar o modelo 
de negócio globalmente comum aos radiodifusores, 
ao permitir que novos agentes e empresas atuem 
no setor. Discute a ação se o conceito de “execução 
pública”, conforme determinado pela Lei de Direitos 
Autorais Norte Americana, seria aplicável ao sistema 
da Aero.  A Corte se mostrou dividida, com Juízes 
concordando com alegações dos radiodifusores, mas 
com outros tendendo a concluir que o sistema da 
Aero não conduz a “execução pública”, tampouco que 
sua existência “transmitiria” publicamente conteúdo 
oriundo da radiodifusão. Aguardemos...

Em Genebra, Suíça.Em 11 de abril o Escritório 
Regional Africano para Propriedade Intelectual 
(ARIPO) obteve decisão positiva no nível interna-
cional ao aprovar novo projeto de lei para proteção 
de variedades vegetais. Como próximo passo, o escri-
tório planeja organizar, ainda em 2014, Conferência 
Diplomática, que funciona como instância legislativa 
final para a aprovação de normas vinculando diversos 
Estados. Se aprovada, a norma que poderá vincular 
todos os países membros da ARIPO, quais sejam, 
Botswana, Gambia, Gana, Quênia, Lesoto, Malaui, 
Moçambique, Namíbia, Serra Leone, Libéria, Ruanda, 

Somália, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâm-
bia e Zimbabwe. O intuito principal do tratado é o 
de garantir a proteção dos cultivadores, assegurando 
que haja o desenvolvimento sustentável de novas 
variedades no território africano. A proteção às va-
riedades se estenderá pelo prazo de 20 anos, contados 
da concessão do direito, sendo de 25 para variedades 
arbóreas e vinhas.

Em Nova Deli, Índia. Permanecem tensas as re-
lações entre o Governo indiano e as multinacionais 
farmacêuticas. O leitor dessa coluna lembrará que, 
em 2013, relatamos a decisão da Suprema Corte 
indiana que confirmou a não patenteabilidade de 
determinada invenção de multinacional suíça, a partir 
do entendimento de que a invenção não atenderia a 
critério de “eficácia”. Desde então, há o sentimento 
entre as multinacionais farmacêuticas de que a Índia 
está incorporando obstáculos à inovação farmacêu-
tica. O entendimento da Suprema Corte, em síntese, 
questiona a patenteabilidade do chamado uso incre-
mental de medicamentos, ou seja, a possibilidade de 
patenteamento de determinada invenção que já esteja 
patenteada, se identificada nova aplicação, formula-
ção ou finalidade. Na última semana de abril, gigante 
farmacêutica norte-americana, em encontro com o 
Embaixador da Índia nos EUA reportou que a série 
de medidas regulatórias e legislativas contrárias às 
inovações farmacêuticas afeta o interesse da indústria 
de investir na Índia. Também em abril, o Governo 
norte-americano iniciou procedimento que, no li-
mite, suspenderá privilégios no comércio bilateral 
com a Índia, se finalmente determinado que o País 
desrespeita normas internacionais afetas à Proprie-
dade Intelectual. O Governo brasileiro acompanha 
atentamente a discussão, já que medidas legislativas 
e regulatórias sobremaneira assemelhadas àquelas 
indianas estão em discussão por aqui.
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Em Recurso Especial (REsp. 1.249.718/CE) rela-
tado pelo Exmo. Ministro Sidnei Beneti, a 3ª Turma 
do STJ proferiu importante acórdão, que tende a ser 
um marco nas questões envolvendo a ocorrência da 
chamada “Importação Paralela”, regulada no Brasil 
através do Art. 132, III, da Lei de Propriedade In-
dustrial (LPI).

A importação paralela é caracterizada quando 
terceiros não detentores de direitos de propriedade 
industrial ingressam com produto no mercado nacio-
nal sem o consentimento do titular desses direitos ou 
de seu licenciado autorizado. 

O caso concreto envolvia a disputa entre o titu-
lar de famosas marcas de bebidas alcoólicas e sua 
licenciada no Brasil, contra empresa nacional que 
por diversos anos importou seus produtos sem auto-
rização expressa, mas também sem sofrer qualquer 
resistência. 

O litígio se instaurou após a contratação pela 
titular da marca de uma distribuidora exclusiva de 
seus produtos no Brasil, que, conjuntamente, ingres-
saram na via judicial visando impedir a importação, 
por qualquer meio, de suas bebidas de forma alheia 
à sua rede de exclusividade, recusando-se, ainda, ao 
fornecimento destas à importadora não autorizada. 

Por sua vez, a importadora não autorizada contra-
atacou também pela via judicial através de demanda 
que visava restabelecer seu acesso à importação das 
bebidas, além de reparação por lucros cessantes, de-
correntes dos prejuízos amargados com a recusa do 
fornecimento. 

STJ Profere Relevante Decisão Envolvendo os
Limites de Vedação à Importação Paralela

José Eduardo Pieri - jvp@bmapi.com.br
Diego Mattos Osegueda - dom@bmalaw.com.br

Sob o ponto a vista do direito marcário, o acórdão 
do STJ culminou por afastar equívocos que vinham 
sendo incorridos pelos Tribunais de Justiça Estaduais 
em matéria de importação paralela. 

Merece destaque o reconhecimento expresso da 
“exaustão nacional” dos direitos de exclusividade do 
titular da marca, opção do legislador no momento 
final da definição do texto definitivo da LPI. Segundo 
este princípio, o titular da marca poderá impedir a 
comercialização ou o ingresso de qualquer produto 
identificado por seu sinal no mercado brasileiro, ha-
vido sem sua atuação direta ou consentimento (tácito 
ou expresso). 

Com isso, terceiro que adquirir produtos no ex-
terior para revenda no Brasil poderá ser impedido 
de comercializá-los em nosso mercado, desde que 
a transação estrangeira não tenha envolvido dire-
tamente o titular da marca naquele país ou um de 
seus distribuidores autorizados. Nesses casos ficará 
entendido que a titular da marca obteve benefícios 
com a comercialização no exterior, esgotando-se seus 
direitos de exclusividade e desconsiderando-se a ne-
cessidade de sua autorização expressa para ingresso 
dos produtos no Brasil.

Destaca-se também o afastamento do tratamento 
dado pelos Tribunais na aplicação do Art. 132, III, 
da LPI, no que se refere à originalidade dos produ-
tos importados. A importação paralela pressupõe o 
debate sobre produtos lícitos adquiridos de forma 
alheia ao consentimento do titular da marca, não 
havendo sequer a necessidade de perquirir se tratam 
de produtos contrafeitos. 

O caso das bebidas terminou com julgamento par-
cialmente favorável às partes envolvidas. A titular dos 
direitos marcários logrou impedir a importação para-
lela de seus produtos. Já a importadora não autorizada 
teve acolhida a indenização, cobrindo o período entre 
a primeira e última recusa do fornecimento, sob o fun-
damento de que a negativa havida seria contraditória 
ao consentimento tácito dado pela titular da marca 
durante o longo período em que foram adquiridas 
suas bebidas junto às suas distribuidoras autorizadas 
no exterior, sem qualquer resistência, aplicando-se 
as regras antitruste previstas nos Art. 20 e 21 da Lei 
Antitruste (Lei 8.884/94).

ARTIGO
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ARTIGO

Dada a proximidade da copa do mundo de fute-
bol muito tem se discutido acerca do que se pode ou 
não veicular como propaganda de produto ou servi-
ço sem que se incorra em ilícito.

É que a “Lei Geral da Copa” (12.663/12) traz pro-
teção especial a um conjunto de marcas da FIFA, 
que tiveram tramitação relâmpago no INPI e estão 
concedidas e em pleno vigor, oponíveis contra quem 
quer que faça uso das expressões protegidas.

Mais que o próprio trâmite acelerado, que não se 
coaduna com o tempo normal de concessão de uma 
marca pelo INPI, que é muito mais moroso, o que 
chama a atenção é que as marcas foram concedidas 

Propaganda na Copa e o
Marketing de Emboscada por Associação

como de “alto renome”,o que significa que gozam de 
proteção não apenas quando aplicadas a evento es-
portivo, mas em qualquer categoria de produtos ou 
serviços em todo o território nacional.

Vale dizer que as marcas concedidas pela Fifa o 
foram quase instantaneamente e em seu grau máxi-
mo de proteção, abrangendo todas as categorias de 
produtos e serviços.

Some-se a esse fato o de que a LGC conceitua o 
‘marketing de emboscada” que é figura legal que traz 
as consequências potencialmente mais danosas ao 
anunciante e à qual se dedica esse artigo, de maneira 
muito abrangente.

É que, com a amplitude de proteção dada às mar-
cas registradas pela FIFA no INPI e dado o texto da 
própria LGC a respeito do marketing de emboscada 
tem-se que o anunciante se depara com o seguinte 
dilema imposto pela lei:

“Marketing de Emboscada por Associação 

Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou servi-
ços, com o fim de alcançar vantagem econô-

Eduardo Dietrich e Trigueiros

“Nascido em Santos, SP, em 1967, formou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC) em 1992. Possui mestrado em Direito 
Ambiental pela Universidade Católica de Santos (PUC). É 
membro da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP. Sua 
atuação profissional concentra-se nas áreas de propriedade 
intelectual, direito ambiental, direito civil e representações 
junto ao CONAR - Conselho de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária. Fluente em inglês e tem boa desenvoltura em ale-
mão, francês, italiano e espanhol.”
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mica ou publicitária, por meio de associação 
direta ou indireta com os Eventos ou Símbo-
los Oficiais, sem autorização da FIFA ou de 
pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a 
acreditar que tais marcas, produtos ou servi-
ços são aprovados, autorizados ou endossados 
pela FIFA:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre 
quem, sem autorização da FIFA ou de pessoa 
por ela indicada, vincular o uso de Ingressos, 
convites ou qualquer espécie de autorização 
de acesso aos Eventos a ações de publicidade 
ou atividade comerciais, com o intuito de ob-
ter vantagem econômica.”

Esse artigo de lei é reforçado pelas “Diretri-
zes FIFA”, que é uma cartilha distribuída pela pró-
pria, que basicamente ilustra situações de “isso 
pode”/”isso não pode”.

A cartilha é um bom indicativo de como a pró-
pria FIFA interpretará as situações potencialmente 
conflituosas.

É assim que o titular de uma marca ou aquele que 
quiser divulgar seu produto ou serviço pode ficar 
deveras receoso de, ao usar o verde e amarelo, ou 
sua marca, em um produto, em um website, em um 
aplicativo de smartphone, ou em uma propaganda, 
por não saber quais os limites impostos pela lei.

Críticas e agruras da lei postas às parte, porque já 
deveras debatidas com propriedade e profundidade, 
cabe sua leitura em busca de uma solução que paci-
fique interesses e entregue maior certeza jurídica ao 
anunciante.

A solução vem da leitura atenta do artigo de lei, 
que contém condicionante implícita, que é a chave 
da questão.

Propõe-se que o anunciante responda às seguin-
tes questões:

– haverá divulgação de marcas e/ou produtos e 
serviços?

– o fim dessa divulgação é a obtenção de vanta-
gem econômica direta ou indireta?

– haverá referência à Copa do Mundo de futebol?
Respondidas a essas perguntas, o resultado pode 

ser confrontado com o texto da lei, em especial ao 
que dispõe o artigo 32, na parte final.

O efeito condicionante para que se verifique a 
ilicitude do ato vem assim descrito: “induzindo ter-
ceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou ser-
viços são aprovados, autorizados ou endossados pela 
FIFA”.

Caso haja o risco de restar caracterizada a asso-
ciação porque terceiros seriam induzidos a acredi-
tar, então esses terceiros devem ser informados ex-
pressamente que tal associação não existe porque as 
marcas, produtos e serviços do anunciante não são 
“aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA”.

Assim seria afastada a condicionante de tipici-
dade do ilícito previsto no artigo 32, através de um 
“Aviso Legal”, para esclarecer que patrocinadores/
anunciantes não têm relação de patrocínio com as 
partidas de futebol ou com o evento esportivo, seus 
patrocinadores e suas marcas registradas oficiais, 
respectivas entidades, federações e confederações.

A figura do “Aviso Legal”, em seu sentido de me-
nor rigor técnico conhecido como“Disclaimer”, fun-
cionaria como uma excludente de tipicidade, por ex-
pressamente informar ao público alvo do anunciante 
a não associação do objeto do anúncio com o evento 
e suas ramificações legais.

Veja-se como o “aviso” é conceituado no “Voca-
bulário Jurídico” de De Plácido e Silva: “Em acepção 
geral, é a palavra aplicada para significar toda e qual-
quer espécie de comunicação, declaração, informação 
ou conselho, prestados por uma pessoa a outrem. Tais 
avisos podem ser verbais, por escrito, em carta-mis-
siva ou por comunicação inserta na imprensa, em 
quaisquer dos casos, sempre, neste sentido de levar a 
alguém, interessado em certo assunto, a comunicação, 
a declaração, a informação ou o conselho, sobre fato 
que lhe deva ser comunicado.”

Normalmente esse “Aviso legal” é aposto na pri-
meira página, ou frame, ou em evidência ao pé de 
uma fotografia ou gráfico de propaganda e visa co-
municar.

Por meio dele o anunciante declara a negativa de 
intenção expressa de associar-se ao que a lei veda, 
comunicando esse fato ao público.

ARTIGO
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Omer Tene, Professor do Stanford Center for Inter-
net and Society e Fellow do Future of Privacy Forum, 
é um dos principais especialistas em privacidade no 
mundo. Segundo ele, 2013 foi o ano da privacidade.1 
Discordo de Omer. Não porque esteja enganado, mas 
sim porque ele não vive e trabalha no Brasil. Para nós, 
asseguro, o ano da privacidade será 2014.

Conta Omer que, nos Estados Unidos, o ano de 
2013 terminou com o site “dictionary.com” elegendo 
a palavra “privacidade” como a palavra do ano. Que o 
tema “privacidade” fez as manchetes do The New York 
Times e do The Washington Post. Que chefes de Esta-
do se viram ora assombrados, ora embaraçados pelo 
tema, o que resultou na aprovação, pela Organização 
das Nações Unidas, de Resolução regulando a maté-
ria.2 Para Omer, ainda, sem esconder um breve suspiro 
de alívio, 2013 foi o ano de alforria dos profissionais de 
privacidade, já que foi o ano em que passou a ser pos-
sível dizer “trabalho com privacidade” sem gerar sem-
blantes de interrogação em uma conversa informal.

Algo muito diferente do que aconteceu no Brasil? 
Não. Então, por que eleger 2014 como o ano da pri-
vacidade no Brasil? O motivo é simples: 2014 será o 
ano em que seremos regulados.

O Brasil é o único país membro do G20 que ainda 
não promulgou leis especificas para tutelar o direito 
à privacidade de dados pessoais. Em termos genéri-
cos, a matéria é regulada por disposições contidas na 
Constituição Federal (art. 5º, incisos X e XII) e no 
Código Civil (art. 21).

Referidos dispositivos, seja por se limitarem ao 
estabelecimento de princípios, seja por restringirem-
se à tutela de direitos individuais, são dotados de 
eficácia jurídica limitada. Em outras palavras, valem 
de pouca coisa na prática. Verdade que há outras leis 
e regulamentos que tratam da privacidade, mas o 
fazem em contextos específicos, e.g. quanto ao sigilo 
fiscal e bancário, às comunicações, bases de dados de 
consumidores e prontuários médicos.

Este cenário institucional vinha se modificando a 
passos lentos. Contudo, pelo mesmo motivo que levou 
Omer Tene a eleger 2013 como o ano da privacidade, 

2014: O Ano da Privacidade no Brasil
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– Poli); Membro do Comitê de Propriedade Intelectual da 
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qual seja, as denúncias de espionagem americana 
feitas por Edward Snowden, o processo de regula-
mentação se acelerou.

Aqui, dentre outras medidas tomadas pelo Poder 
Executivo, solicitou-se ao Legislativo a promulgação 
de leis asseguradoras do direito à privacidade. A res-
posta dada pelo Congresso foi incluir no, já célebre, 
Marco Civil da Internet (Projeto de Lei nº 2.126/11) 
uma série de dispositivos sobre o tema. Referidos 
dispositivos foram transpostos ipsis litteris do ante-
projeto de Lei de Privacidade de Dados Pessoais que 
se encontrava ainda em fase de estudos no Ministério 
da Justiça. Segundo declarações da Presidência da 
Câmara dos Deputados, o Marco Civil da Internet 
poderá ser aprovado ainda em fevereiro.

Resulta disso que o Brasil está à beira de importante 
mudança institucional em matéria de privacidade. Ao 
longo de 2014, o País passará a contar com marco re-
gulatório de privacidade de dados pessoais que rivaliza 
em rigidez com aqueles dos Estados Unidos e Europa.

Dentre as mudanças esperadas, a mais significati-
va será a criação de órgão regulador específico para 
fiscalizar a conduta das empresas e instituições que 
processam dados pessoais.

Destas, passará a ser exigido, durante a coleta, 
processamento e transferência de dados pessoais, 
o cumprimento de normas de conduta e segurança 
específicas. Praticamente qualquer companhia que 
possua um website, fan page em redes sociais e/ou 
colete dados pessoais por meios eletrônicos será 
obrigada a observar tais requisitos. Apenas a título 
exemplificativo, as punições em caso de violação 
podem incluir a suspensão das atividades de coleta 
e/ou processamento de dados e a aplicação de multas 
que podem chegar a 10% da receita anual do infrator.

Neste cenário, todas – ou quase todas – as empresas 
que lidam direta ou indiretamente com o público deve-
rão iniciar ou dar novo fôlego aos seus procedimentos 
de compliance em matéria de privacidade e segurança 
da informação. O grau de complexidade desses proce-
dimentos será significativo, envolvendo profissionais 
de Tecnologia da Informação, marketing (incluindo 
marketing social), auditoria, Advocacia, dentre outros.

Por tudo isso é que fica fácil discordar de uma 
autoridade mundial em matéria de privacidade. 2013 
foi o ano deles. 2014 será o nosso ano da privacidade.

1 Disponível em: <https://www.privacyassociation.org/privacy_
perspectives/post/2013_the_year_of_privacy>.

2 Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-
america-25441408>.
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Acompanhamos diuturnamente pela imprensa, 
todo o trâmite legislativo relacionado ao chamado 
“MARCO CIVIL DA INTERNET”, que culminou 
com a sanção pela Presidenta Dilma do PCL 21, de 
2014, no dia 23 de abril de 2014, durante a abertura do 
congresso internacional sobre governança da internet 
intitulado “NETMUNDIAL”.

É inegável o cunho político que permeou o Marco 
Civil, cujo projeto de lei somente ganhou caráter de 
urgência após o vazamento de informações confi-
denciais do governo brasileiro pelo ex-consultor da 
Agência de Segurança Nacional dos EUA, Edward 
Snowden. Por outro lado, não podemos desprezar 
alguns aspectos positivos do Marco Civil, cujo projeto 
foi objeto de inúmeras audiências públicas e alvo de 
ampla participação popular.

Por essa razão, optei por utilizar esse espaço para 
abordar sobre o espírito da norma, seus anseios e 
fundamentos que ensejaram suas disposições, em 
detrimento do exame aprofundado dos principais 
aspectos inovadores trazidos pelo texto legal, quais 
sejam; a implementação da chamada NEUTRALI-
DADE DA REDE, segundo a qual será assegurado 
tratamento igualitário entre os usuários da rede, assim 
como a PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE e da 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO dos mesmos.

Para tanto, basta observarmos o que dispõe o 
CAPÍTULO I do Marco Civil, onde estão previstos 
os fundamentos e princípios que, segundo o legisla-

Marco Civil da Internet – Prelúdio da Normatização 
Nacional Sobre Direitos e Deveres no Ambiente Virtual

Luiz Ricardo de Almeida
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FESP/SP. Cursando Especialização em Direito Digital e das 
Telecomunicações pela Universidade Mackenzie. Advogado 
Associado da Ricci Propriedade Intelectual.

dor, deverão nortear a atuação no ambiente virtual. 
Vejamos os princípios e fundamentos mais relevantes:

	 •	 Respeito	à	liberdade	de	expressão;
	 •	 Exercício	da	cidadania	em	meios	digitais;
	 •	 Finalidade	social	da	rede;
	 •	 Proteção	da	privacidade	e	segurança;
	 •	 Preservação	da	natureza	participativa	da	rede	

e da liberdade dos modelos de negócio;
	 •	 Promoção	do	acesso	à	informação;	dentre	outros.

Com efeito, ao interpretarmos tais elementos pre-
vistos entre os arts. 2º e 6 º do Marco Civil, é possível 
compreendermos as razões que culminaram nos 
demais dispositivos legais relacionados aos direitos, 
garantias e deveres dos usuários, previstos a partir 
do art. 7º.

Nesse sentido, a chamada NEUTRALIDADE DA 
REDE, prevista no art. 9º, que veda aos fornecedores 
de pacotes de dados a discriminação de qualquer 
usuário em razão do conteúdo, origem ou destino 
dos dados contratados e utilizados, advém de 4 dos 6 
princípios acima indicados, ou seja, de todos aqueles 
que propagam e disseminam a finalidade social e a 
natureza participativa da rede.

Ao difundir tais princípios e fundamentos, na 
hipótese de se permitir eventual tratamento discri-
minatório no tocante ao conteúdo dos pacotes pelos 
usuários, estaríamos diante de um contra senso em 
relação a um dos principais princípios do Marco Ci-
vil, já que, nessa hipótese, não seria assegurado aos 
usuários o livre uso, exercício e acesso à internet em 
condições igualitárias e isonômicas.

No entanto, reitere-se que, nesta hipótese supra, 
não estaríamos falando em supressão do direito ao 
exercício da rede pelo usuário, mas tão somente numa 
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outorga desigual dos mecanismos de utilização da 
rede (como velocidade ou quantidade do fluxo de 
dados transmitidos) aos usuários.

Ocorre que, se por um lado tal proposição vai de 
encontro a alguns dos princípios fixados pelo Marco 
Civil (como por exemplo, a finalidade social da rede), 
por outro, afronta outro preceito previsto não só no 
próprio Marco Civil, como também na Constituição 
Federal (ex.: a defesa da livre iniciativa e concorrên-
cia), já que limitará, por exemplo, a saudável concor-
rência entre os operadores da internet (sobretudo, 
dos provedores), que estarão impedidos de oferecer 
eventuais benefícios em prol de seus clientes ou par-
ceiros comerciais.

Outro princípio basilar difundido pelo Marco 
Civil é o de assegurar AMPLA PRIVACIDADE ao 
usuário e proteção dos dados trafegados na rede, 
cujos dispositivos previstos na lei sobre o tema são 
maioria, estando elencados nos capítulos II e III do 
Marco Civil.

Somente no art. 7º, 7 dos 13 incisos dizem respeito 
ao presente tema, a saber:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício 
da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguin-
tes direitos:

I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, 
sua proteção e indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;

II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas co-
municações pela internet, salvo por ordem judicial, 
na forma da lei;

III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações 
privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

(...)
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados 

pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 
aplicações de internet, salvo mediante consentimento 
livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas 
em lei; VIII – informações claras e completas sobre 
coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção 

de seus dados pessoais, que somente poderão ser 
utilizados para finalidades que:

(...)
IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, 

armazenamento e tratamento de dados pessoais, 
que deverá ocorrer de forma destacada das demais 
cláusulas contratuais; 

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que 
tiver fornecido a determinada aplicação de internet, 
a seu requerimento, ao término da relação entre as 
partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória 
de registros previstas nesta Lei;

(...)
Ademais, é em relação à última pilastra do Marco 

Civil (LIBERDADE DE EXPRESSÃO) que reside o 
aspecto mais controvertido da lei.

O primeiro deles diz respeito ao mecanismo para 
a suspensão e reparação de abusos praticado na rede, 
o qual, na minha singela opinião, privilegia o ofensor 
em detrimento da vítima, particularmente quanto à 
imediata cessação da conduta arbitrária.

Isso porque, ao assegurar a prevalência do princí-
pio da proteção da privacidade (incluindo-se a preser-
vação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem), no art. 10º o legislador condicionou a dis-
ponibilização dos registros de acesso e de conteúdo de 
determinada violação, à concessão de ordem judicial 
específica, excetuadas as hipóteses em que a violação 
abranger conteúdo de nudez ou pornográfico.

Embora se reconheça que o tema é bastante 
espinhoso, especialmente quanto à aferição pelos 
provedores se determinado conteúdo denunciado 
representaria ou não uma violação de direitos, o 
condicionamento desta análise e respectiva decisão, 
exclusivamente, pelo Poder Judiciário, implicará uma 
série de inconvenientes, tais como:
 
a) A sobrecarga de lides submetidas ao já moroso 

Poder Judiciário;
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 b) A oneração à vítima quanto a contratação de 
advogado especializado; e, principalmente,

 c) A demora na supressão do ilícito, o que, no 
universo cibernético, é extremamente danoso 
e possivelmente irreversível;

Em se tratando de um tema controvertido, uma 
provável solução para tal impasse consistiria, por 
exemplo, na criação de um procedimento adminis-
trativo de baixa complexidade em que, uma vez for-
mulada uma denuncia, o provedor deveria notificar o 
ofensor e, na hipótese do mesmo permanecer silente 
e/ou de não discordar dos fundamentos trazidos pela 
vítima denunciante, o conteúdo ilícito seria definiti-
vamente removido.

Por mais que uma liminar judicial em determina-
das hipóteses seja concedida rapidamente, ou seja, 
dentro de 48 a 72 horas, ainda assim tal medida não 
se compara com a vantagem temporal e econômica 
que um procedimento extrajudicial preliminar pro-
porcionaria à vítima, já que qualquer minuto a menos 
em que um conteúdo irregular permanecer online 
poderá representar muito ao ofendido e ao próprio 
ofensor, em matéria da subsequente reparação devida.

Outro elemento negativo sobre esse tema refere-se 
a clara limitação das responsabilidades por parte dos 
provedores, em especial dos provedores de conteúdo 
ou de aplicações, bem como a restritiva delimitação do 
período de guarda dos registros de acesso e conteúdo.

Ambas as medidas contrariaram a recente e mo-
derna orientação jurisprudencial que vem estipulando 
responsabilidade solidária aos provedores de conte-
údo, quando permanecem imotivadamente inertes 
após sua devida ciência sobre a violação, além de 
fixar o ônus pelo armazenamento de tais dados pelos 
provedores, por período bem superior ao do Marco 
Civil - cerca de 3 anos.

É inegável que a redução de tal ônus aos provedores 
(6 meses aos provedores de aplicações e de 1 no aos 

provedores de acesso) implica numa limitação ao 
exercício do direito da vítima em propor as medidas 
que assegurem a preservação dos dados do conteúdo 
ilícito e de seu responsável, pouco importando se os 
provedores tenham sido notificados previamente, ou 
não, o que já vinha se consolidando nos Tribunais.

Pelo exposto, por mais que o projeto tenha decorri-
do de um notório movimento político encampado pelo 
Governo, cuja tramitação legislativa que culminou em 
sua sanção se deu em tempo recorde, sem que tenha 
havido um debate mais amplo no Senado a fim de sanar 
algumas imperfeições aqui ilustradas, não há como 
negar que o saldo final de suas disposições foi positivo.

Tal conclusão decorre do fato de que, até então, não 
havia nenhuma legislação específica que regulamen-
tasse as ações e suas implicações praticadas especifi-
camente no âmbito da internet, de modo que todas 
as decisões até aqui aplicadas pelo Poder Judiciário 
sobre o tema decorreram, exclusivamente, da analo-
gia e interpretação de dispositivos legais análogos, 
as quais, por mais que o balanço até aqui analisado 
seja positivo, delimitar a análise e decisões sobre um 
conflito, tão somente ao crivo interpretativo do ma-
gistrado, certamente poderá criar decisões frágeis e 
que não reflitam a correta distribuição da justiça ao 
caso concreto, criando-se, assim, subsequentemente, 
uma orientação jurisprudencial torta e injusta.

Por essa razão, não se pode negar que o pioneiris-
mo do Marco Civil se prestará, na pior das hipóteses, 
em delimitar os principais e fundamentos gerais que 
o legislador nacional pretendeu impor à sociedade, 
os quais refletem, inclusive, algumas disposições de 
natureza constitucional.

Outrossim, diante do avanço tecnológico e da 
sociedade em geral, nada impede que no futuro pró-
ximo, novas normas sejam discutidas e editadas pelo 
poder legislativo, regulamentando, inclusive, alguns 
dos dispositivos do próprio Marco Civil que, como já 
vimos nesse breve estudo, serão necessários!
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Recentemente, o governo federal anunciou a assi-
natura de um contrato de compra e venda com a sueca 
SAAB para a aquisição de 36 aviões caças, modelo 
Gripen NG. O referido contrato prevê um acordo de 
transferência de tecnologia que possibilitará a fabrica-
ção de 80% dos componentes das aludidas aeronaves 
em território nacional.

Alega-se que tal acordo de transferência de tecno-
logia tenha exercido peso crucial na decisão do go-
verno de escolher a empresa sueca em detrimento da 
americana Boeing e da francesa Dassault na escolha 
dos aviões, pois a fabricante americana e a fabricante 
francesa não previam em suas propostas comerciais 
a transferência de tecnologia atrelada à venda dos 
aviões. Se tudo correr dentro do planejado, os aviões 
serão produzidos na região do ABC Paulista e a pri-
meira leva das aeronaves será entregue em meados 
de 2018.

Soberania e Segurança Nacional:
A questão das Patentes Americanas e os Caças Suecos

Ari Magalhães Neto 
Engenheiro mecânico, consultor técnico em propriedade 
industrial e colaborador do escritório Provedel Advogados.

De acordo com notícia publicada no jornal Estado 
de S. Paulo, contudo, alguns componentes dos caças 
estariam protegidos por patentes americanas1.  Nes-
se caso, a fabricação dessas aeronaves em território 
nacional esbarraria na proteção conferida por essas 
patentes, gerando grave conflito com as empresas 
titulares desses direitos e, ainda, muito desconforto 
com o governo dos EUA. 

 Ainda segundo o Estado de S. Paulo, o componen-
te do caça mais protegido pelas patentes americanas 
é a turbina GE F414G, fabricada pela americana 
General Electric – ironicamente, o mesmo propulsor 
utilizado pelo caça Super Hornet, o concorrente do 
Gripen NG fabricado pela Boeing, que perdeu a dis-
puta na oferta de compra brasileira. Essa turbina da 
General Electric seria o calcanhar de Aquiles do con-
trato fechado com a sueca Saab. Isso porque, segundo 
informações Ob Cit, as patentes que protegem esse 
motor supostamente seriam um entrave à fabricação 
dos Gripen NG em território nacional.

Realizamos uma breve investigação para auferir os 
riscos aos quais o governo Brasileiro estaria exposto 
ao produzir internamente o caça Gripen NG à luz das 
patentes da General Electric para a referida turbina. 

Para tanto, conduzimos uma busca de documen-
tos de patente de titularidade da General Electric 
que mencionassem em seu descritivo a turbina “GE 
F414G”. Nessa busca – chamada ‘busca de infração’ – 
foram encontrados nada menos de 130 documentos 
relativos a patentes depositadas nos Estados Unidos, 
Canadá, Japão, China e Europa com características 
similares às compreendidas pela referida turbina. De 

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

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

1 “[...] Já a transferência de tecnologia, se bem que favorecida pelo estágio 
em que o caça ainda se encontra, dificilmente deixará de enfrentar turbu-
lências. Uma delas é o fato de os Estados Unidos deterem as patentes de 
vários componentes do avião.” In “Enfim, a compra dos caças”. Estado de 
São Paulo, 20 de dezembro de 2013. (http://goo.gl/tltKWj).
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acordo com nossa pesquisa, nenhum dos documentos 
encontrados possui correspondente brasileiro e a gran-
de maioria desses documentos já excedeu o prazo para 
a entrada na fase nacional brasileira. Consequência 
disso é que, apesar de haver muitas patentes no ex-
terior, a princípio referida tecnologia pode estar em 
domínio público no Brasil. Por outro lado, a simples 
fabricação peças para tais aeronaves, pelo Brasil, nos 
países onde tais patentes foram depositadas/concedi-
das, pode expor o país a risco de violação patentária. 
Aprofundamos, a seguir, essa análise. 

Um dos documentos encontrados nessa busca foi a 
patente US7596950, que reivindica um tubo protetor 
para um injetor de combustível atrelado a um meca-
nismo de pós-combustão (afterburner) do motor. Esse 
documento possui apenas correspondentes na Europa 
(EP1764555) e no Canadá (CA2551711).

O mecanismo pós-combustão, vale frisar, é um 
dos sistemas que diferenciam a turbina de um caça 
de uma turbina de um avião comercial, atribuindo 
maior potência a esses motores em relação a seus 
pares empregados pela aviação civil.

Outro documento,  o pedido de patente 
US20070117480, reivindica um material específico 
para aplicação em bocais de saída de diâmetros va-
riáveis para turbinas a jato (componente também de 
aplicação exclusiva em propulsores de uso militar). 
Esse documento, por outro lado, tem correspondentes 
no Canadá, Europa e Japão.

Além dos EUA, Canadá, Japão e Europa, alguns 
documentos que protegem a turbina F414G também 
possuem correspondentes na China.

Em tese, com base nos países escolhidos para de-
pósito dos documentos de patente que protegem a 
turbina GE F414G, o Brasil poderia enfrentar proble-
mas apenas se comercializasse os caças com os EUA, 
Canadá, Japão, China e alguns países Europeus. De 
acordo com a presente análise, os caças produzidos na 
região do ABC poderiam ser livremente comerciali-
zados com toda a América Latina, a África, o Oriente 

Médio e toda a Ásia com exceção de China e Japão.
Contudo, dado o panorama atual da indústria bra-

sileira e o know-how tecnológico no que concerne a 
produção de turbinas, a preocupação com a infração 
das patentes da General Electric é uma preocupação 
tola – senão tola, certamente exagerada. Isso porque, 
é bastante improvável que nosso país adquira em um 
curto espaço de tempo a capacidade de produzir in-
ternamente algumas cópias da turbina GE F414G que 
efetivamente esbarrem na proteção conferida pelas 
patentes que protegem esses propulsores. 

A indústria nacional sequer produz as turbinas 
para os aviões comerciais fabricados internamente. 
Os aviões fabricados pela Embraer, por exemplo, 
empregam motores da fabricante inglesa Rolls Royce 
e das americanas Honeywell, General Electric e Pratt 
& Whitney2. Evidente que, ao comercializar aeronaves 
dotadas de turbinas inglesas e americanas, a Embraer 
não infringe patentes depositadas em nome dessas 
empresas. Infringiria, se comercializasse cópias dessas 
turbinas, que não o faz, não somente pelo risco de 
infração, mas também pela falta de interesse e know-
-how tecnológico.

Vale lembrar ainda, que as turbinas do caça Gripen 
NG são muito mais avançadas que as turbinas dos 
aviões comerciais de transporte civil que conhecemos. 
Para se ter uma ideia, as turbinas do Gripen NG são 
dotadas de um sistema after-burner que lhe atribuem 
um empuxo de 22.000 lb3, uma força suficientemente 
capaz de impelir uma aeronave a 2.470 km/h (mais 
que o dobro da velocidade do som), em contrapartida, 
o Legacy 450, um dos aviões comerciais mais rápidos 
fabricados pela Embraer é dotado de um motor Hon-
neywell de e 6.000 lb de empuxo, capaz de garantir 
uma velocidade máxima de 980 Km/h, ou seja, uma 
velocidade  duas vezes e meia inferior à velocidade 
do caça sueco.

2 Fonte: catálogos comerciais da Embraer (http://goo.gl/nNt83L)

3 Fonte: catálogos comerciais da GE (http://goo.gl/vQq3CT)
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Dito isso, o planejamento da produção de um subs-
tituto à turbina GE F414G em solo nacional – antes 
de dominarmos as técnicas de produção das turbinas 
dos aviões comerciais que fabricamos internamente 
– seria, para dizer o mínimo, quixotesco. Guardadas 
as devidas proporções, uma situação análoga seria 
uma montadora de ônibus e caminhões que decidis-
se fabricar motores para carros da Fórmula 1 antes 
mesmo de dominar as técnicas de fabricação dos 
motores compreendidos por seus automóveis. Mais 
absurdo ainda, seria esperar que, em menos de 20 
anos (note-se que, boa parte das patentes da turbina 
da General Electric perdem vigência muito antes 
disso) teríamos não apenas terminado os primeiros 
protótipos das turbinas genéricas, mas também inicia-
do a produção em escala e o comércio internacional 
desses equipamentos.

Em todo o caso, ainda que constatemos que tal 
turbina da General Electric não é objeto de pedido 
de patente ou patente concedida no Brasil, não po-
demos afastar a hipótese de outros componentes do 
Gripen NG estejam protegidos por patentes, como 
noticiado na mídia supracitada, que merece algumas 
considerações adicionais. 

Afinal, em realmente havendo patentes americanas 
cujos direitos tenham sido estendidos para o Brasil, 
poderia o governo se eximir de uma acusação de vio-
lação patentária, com base no arcabouço legal vigente, 
se produzisse os caças apenas para uso próprio da 
força aérea Brasileira? E se decidisse vender parte dos 
caças produzidos no Brasil para outros países, poderia 
se beneficiar das mesmas permissibilidades legais?

Para responder a essas indagações, cumpre analisar 
os artigo 18 e 43 da Lei de Propriedade Industrial Bra-
sileira (lei nº 9.279, de 14.15.1996), além dos tratados 
internacionais vigentes.  Vejamos a seguir. 

O artigo 18, inciso I, da LPI invalida patentes 
que interfiram em questões de segurança nacional, 
enquanto o artigo 43, inciso I, do mesmo diploma 
legal não considera crime ou infração a reprodução 

tecnológica sem fins comerciais. In verbis:
Art. 18. Não são patenteáveis:
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes 

e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I – aos atos praticados por terceiros não autoriza-

dos, em caráter privado e sem finalidade comercial, 
desde que não acarretem prejuízo ao interesse eco-
nômico do titular da patente;

Convenhamos que o afastamento da acusação 
de violação por evocação desses dois artigos e seus 
incisos não estaria isento de críticas. Afinal, enquan-
to seria difícil afirmar que toda e qualquer patente 
envolvendo instrumentos bélicos seria contrário à 
segurança nacional, seria igualmente tortuoso con-
vencer o titular da(s) patente(s) violadas de que a 
fabricação de caças por parte do governo brasileiro, 
utilizando a tecnologia objeto de suas patentes, não 
lhe acarretaria em prejuízo econômico. Da mesma 
forma, o titular da patente também poderia alegar, 
bastante razoavelmente, que a fabricação de caças 
pelo governo tem óbvia finalidade comercial e econô-
mica (lucro indireto), afinal, qual seria o objetivo de 
um conflito armado entre países que não sua defesa 
econômica ou comercial? 

Por outro lado, se a legislação brasileira não for 
suficiente para chancelar a legalidade do ato, o gover-
no brasileiro poderia recorrer ao artigo 73 do acordo 
TRIPs, abaixo transcrito, em sua defesa: 

“[Nothing in this Agreement shall be construed] 
to prevent a member from taking any action which it 
considers necessary for the protection of its essential 
security interests.”

Ainda que a aplicação direta do artigo 73 do TRIPs 
possa ser questionável, a internalização da norma 
poderia resolver o dilema.  Afinal, a fabricação dos 
caças facilmente poderia ser justificada como matéria 
de segurança nacional e um Estado soberano não 
encontraria grandes dificuldades em defender seus 
interesses em prol da segurança nacional.
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Corrobora com isso o fato de que a própria força 
aérea americana já impediu a concessão de patentes 
para diversos componentes aeronáuticos de uso 
militar, recorrendo ao artigo 181 da Lei de Patentes 
Americana (35 U.S.C. 1814 Secrecy of Certain Inven-
tions and Withholding of Patent). O artigo 35 U.S.C. 
181 veta a publicação e a concessão de patentes que 
venham ocorrer em detrimento da segurança na-
cional americana.  Evidente que, se a norma presta 
a negar a concessão, prestará, também, para anular 
uma eventual concessão indevida. 

A jurisprudência dos EUA revela, pelo menos, 
três casos em que a força aérea americana interferiu 
na concessão de patentes delo USPTO (o escritório 
americano de patentes) invocando o artigo 181 da Lei 
de Patentes Americana:

McDonnell Douglas Corp. v. United States, 670 
F.2d (Ct. Cl. 1982)

Farrand Optical Co. v. United States, 197 F. Supp. 
(S.D.N.Y. 1961)

Alton B. HornBack v.United States, 405 F.3d 
(S.D.Cal.2010)

Nesse ponto, seria defensável a produção interna 
dos caças Gripen para uso da força aérea brasileira, 
ao menos do ponto de vista da segurança nacional e 
soberania do Estado. 

Por outro lado, uma problemática inteiramente 
nova se instauraria se o Brasil intencionar comercia-
lizar parte da produção dos caças Gripen NG com 
outros países. Por óbvio, causaria desconforto alegar 
interesses de segurança nacional em se objetivando 
fins estritamente comerciais no uso de componentes, 
sejam esses componentes de uso militar ou civil. 

Por todo o exposto, no que se refere ao âmbito 
da propriedade industrial, entendemos que, a prin-
cípio, seria defensável a produção dos caças suecos 
no Brasil, principalmente se destinada em prol da 
segurança nacional, sendo questionável seu o uso da 
tecnologia envolvida com fins de comercialização 
com outros países. 

Considerações finais
Algumas ressalvas merecem ser apontadas na pre-

sente análise, para que as conclusões ora apresentadas 
não sejam dadas como inexoráveis: 

I – A primeira ressalva é que, para a execução do 
presente trabalho, foram pesquisados apenas do-
cumentos de patente cujo objeto é a turbina F414G 
da General Electric. Os caças Gripen NG podem 
compreender outros componentes além da referida 
turbina, também protegidos por patentes americanas.

II – A segunda ressalva é que o presente estudo 
não garante a inexistência de qualquer patente da 
GE depositada em solo nacional que reivindique 
componentes da turbina F414G. Alguns documentos 
de patente podem ter escapado à busca realizada para 
fins de execução da presente análise, pelos seguintes 
motivos: falhas nos bancos de dados utilizados; erro 
no arquivamento desses documentos pelos escritórios 
de patente internacionais; ou, até mesmo, falhas na 
execução dessa busca (que foi realizada superficial-
mente, com fins meramente informativos); 

III – A terceira ressalva é que o Brasil poderá 
construir do zero sua própria fabricante de turbinas 
de avião de alta tecnologia, desde que haja disposição 
do governo ou da iniciativa privada para injetar uma 
quantidade astronômica de recursos na concretização 
desse fim. Por ora, contudo, não há nenhum sinal 
eminente apontado para essa empreitada; e

IV – A quarta e a última ressalva é que, os Esta-
dos Unidos, a Organização Mundial do Comércio e 
outras entidades que analisam e aplicam punições a 
infratores de patentes, podem não concordar com a 
interpretação dada aos artigos de lei apontados nesse 
estudo, divergindo substancialmente das opiniões 
oradeclaradas.

4 “quando uma publicação de um pedido de patente ou a concessão de uma 
patente para uma invenção de interesse do governo americano ocorrer em 
detrimento da segurança nacional americana, o comissário de patentes, 
quando notificado, deve declarar o sigilo ou a não concessão desse docu-
mento.” (tradução livre do primeiro parágrafo do artigo 35 U.S.C. 181 da lei 
da patentes americana)

Especializada em Assessoria a Sociedade de Advogados 
e Agentes da Propriedade Intelectual 
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A definição legal para aquicultura é “atividade 
de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em 
condições naturais ocorre total ou parcialmente em 
meio aquático, implicando a propriedade do esto-
que sob o cultivo” (Lei nº 11.959, de 29/06/09, art. 
2º). Difere-se da pesca uma vez que esta opera sob 
a forma de captura e é considerada como atividade 
de extrativismo. Já o termo “pescado” refere-se aos 
produtos oriundos tanto da aquicultura, quanto 
da pesca.

A aquicultura mundial tem apresentado expressivo 
crescimento nas últimas décadas, enquanto que a 
produção da pesca encontra-se estagnada, devido à 
redução dos estoques pesqueiros naturais. A produ-
ção aquícola concentra-se na Ásia, especialmente na 
China, após a liderança de países europeus na década 
de 80 (FAO, 2010).

Aspectos da Proteção do Conhecimento na
Aquicultura Brasileira
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No Brasil, a aquicultura se firmou como atividade 
econômica da produção de alimentos a partir de 1990, 
época em que a produção anual de pescado cultivado 
girava em torno de 25.000 toneladas e está crescendo 
numa proporção bastante superior à da produção de 
outros animais, incluindo a avicultura, com a qual 
compete diretamente, Em 2002 passou para 251.000 
t. (CAMARGO e POUEY, 2005), alcançando 415.000 
t. em 2009 (MPA, 2013).

Entretanto, nossa produção encontra-se ainda em 
patamar bastante inferior ao da produção (e consu-
mo!) do primeiro produtor, a China – que alcançou 
produção de 32,7 milhões de toneladas em 2008 
(FAO-SOFIA,2010) – a despeito das potencialidades 
naturais do País e da mobilização dos agentes, com a 
criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), 
em 2009 e de Programas de Pesquisa, Desenvolvimen-
to & Inovação em Aquicultura e Pesca., inseridos no 
Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
(PACTI), criado pelo Governo, em 2007.

Enquanto a pesca é uma atividade extrativa, a 
aquicultura no Brasil é considerada uma atividade 
agropecuária e apresenta cadeias produtivas re-
levantes: tilápia, cultivada em diversas regiões do 
País; peixes nativos (tambaqui e pintado), na região 
norte e estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul; camarões marinhos, no nordeste, e moluscos, 
em toda a costa, principalmente no estado de Santa 
Catarina. As cadeias produtivas envolvem elementos 
da pré-produção (suporte técnico, infraestrutura), 
da produção (processos biológicos e zootécnicos 
– reprodução, larvicultura) e a pós-produção (be-
neficiamento do produto, embalagem, conservação, 
distribuição e venda).

Av. Indianópolis, 2504 – Cep 04062-002 – São Paulo - SP – Telefone: (+55 11) 5581-5707 – 
Fax: (+55 11 ) 2276-9864 – E-mail: ricci@riccipi.com.br - Home page: www.riccipi.com.br 
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A atividade agropecuária é uma área importante 
e bastante estudada no Brasil, já que tem sido um 
dos maiores direcionadores da economia nacional 
(Malerba e Nelson, 2007). Por um lado, é consi-
derada uma atividade tradicional, com estratégia 
essencialmente não inovadora, restrita à adoção 
de inovações de processos geradas alhures e igual-
mente disponíveis para todas as firmas do ramo, 
embora seja agora muito fortemente afetada pela 
tecnologia da informação e por inovações organi-
zacionais. Por outro lado, as trajetórias tecnoló-
gicas dos diversos elementos da cadeia produtiva 
diferem na natureza dos paradigmas tecnológicos, 
nas estratégias e comportamento das unidades de 
produção e nos processos de seleção, através de 
mercados e outras instituições, demonstrando que 
a dinâmica da agricultura não é única nem geral 
(Possas et al,1996). 

Como ocorre nos demais setores, as diversas 
fontes de inovação presentes no regime tecnológico 
agropecuário, com trajetórias tecnológicas específi-
cas, utilizam formas de proteção do conhecimento 
variadas e complementares. O ambiente competitivo 
no qual as empresas atuam exige a articulação entre 
os diversos mecanismos, visando complementar a 
apropriação necessária.

Relativamente à agricultura básica nacional, 
Roseboom (1999) pontua que o conhecimento e a 
tecnologia tendem a serem menos protegidos por 
meio de patentes, segredos de comércio e menos 
tratados como um bem comercializável, como reflexo 
da predominância do setor público no fornecimento 
da tecnologia agrícola e da dificuldade de proteger 
inovações agrícolas por meio de direitos de proprie-
dade intelectual.

 Para verificar o estado da técnica do setor aquí-
cola no Brasil, foi realizada, pelas autoras, pesquisa 
na base de dados do INPI, em 09/04/2013, relativa 

aos depósitos de pedidos de patentes e de modelos 
de utilidade (MU), sendo consultada a classificação 
internacional de patentes (IPC) A01K61/00, versão 
2013 – cultura de peixes, mexilhões, lagostins, la-
gostas, esponjas, pérolas ou similares. Foram recu-
perados 68 documentos, para o período de janeiro 
de 1976 a março de 2011 – uma vez que os pedidos 
são publicados somente 18 meses após o depósito. 
Verificou-se uma expressiva concentração na área de 
equipamentos, utensílios e dispositivos e a predo-
minância de depósitos por pessoas físicas, seguidos 
por depósitos de empresas estrangeiras, relacionadas 
aos fornecedores.

Dentre os depósitos realizados, verificou-se o defe-
rimento de 8 pedidos de patentes, observado que, no 
momento do acesso ao banco dos dados, não haviam 
sido analisados os pedidos de patentes desta classe 
depositados em 2005. 

Por sua vez, o número de patentes concedidas 
reduziu-se para 04 (quatro), uma vez que a concessão 
da patente ocorre quando efetuado o recolhimento de 
taxa específica, após a análise e deferimento do pedi-
do, conforme artigo 38 da Lei 9.279, de 14.05.1996, 
a lei da Propriedade Industrial. Portanto, nem todas 
as patentes deferidas são concedidas, já que seus 
titulares podem não pagar a retribuição. Tal fato 
ocorre geralmente por falta de acompanhamento 
do processo ou pela perda de interesse no pedido de 
patente depositado.

O reduzido número de depósitos no Brasil con-
trasta com o resultado encontrado em escritórios 
estrangeiros, como nos pedidos publicados no escri-
tório Europeu de Patentes (EPO), no escritório dos 
Estados Unidos da América (EUA) e no da China, 
obtidos na base de dados de documentos de patentes 
ESPACENET, em abril/2013.

No período de 1990 a 1999, os pedidos deposi-
tados e publicados no Escritório Europeu foram 92, 
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e no período de 2000 a 2013 foram localizados 270 
pedidos; nos Estados Unidos da América foram 298 
no primeiro período e 579 resultados no segundo 
período. Chama a atenção um depósito brasileiro 
efetuado tanto no escritório europeu, quanto ame-
ricano, cujo titular é a União Brasileira de Educação 
e Assistência – Mantenedora da PUCRS, referente 
à “Equipamento para incubação de peixes e outros 
animais e processo de cultivo de peixes e outros ani-
mais”, depositado em 2008. Já a China apresentou o 
resultado de 389 pedidos publicados no 1º período e 
o extraordinário número de 4.812 pedidos publicados 
no período de 2000 a 2013.

O resultado dos depósitos publicados na China 
no primeiro período do séc. XXI parece demons-
trar que o país quer, não apenas se manter como 
o principal produtor aquícola mundial, como 
também adotar produtos e processos inovadores. 
Cabe notar que nos EUA, até o ano de 2001, so-
mente eram publicadas as patentes concedidas, 
cuja verificação para o período de 1990 a 2000, 
resultou em 333 publicações, significando que a 
mesma quantidade de patentes foi concedida para 
a classificação em estudo.

No que se refere à depósitos no campo de proteção 
do Desenho Industrial (DI), para verificar o estado 
da arte do setor aquícola nacional neste campo, foi 
realizada investigação a partir dos bancos de dados 
do INPI, disponibilizado no sítio www.inpi.gov.br, 
também em abr/13, que apresentou apenas 06 (seis) 
depósitos, resultando em (02) duas concessões, no 
período de 1996 a 2011. 

Na data da pesquisa não havia sido analisado 
o pedido de DI, depositado em 2011, da empresa 
BERNAUER Aquacultura Ltda., localizada em 
Indaial (SC) e relacionada com grupo de pesquisa 
do estado de Santa Catarina cadastrado no CNPQ 
(Aquicultura IF Catarinense). A empresa, conhecida 

como BERAQUA é fornecedora de equipamentos 
e acessórios para o ramo de aquicultura em toda 
a cadeia produtiva, desde o laboratório até o be-
neficiamento, desenvolvendo equipamentos como 
aeradores e caixas térmicas desmontáveis para o 
transporte de peixes.

Os resultados indicam que a apropriação do co-
nhecimento no setor aquícola por meio da Proprie-
dade Industrial, no Brasil, ainda é bastante reduzida, 
embora se verifique que os depósitos de pedidos de 
patentes, após o ano 2000, dobraram com relação à 
década anterior. Cabe ressaltar o início da presença 
de depósitos de instituições nacionais de pesquisas 
ligadas às universidades no mesmo período, sugerin-
do uma mudança de cultura dos agentes com relação 
à gestão do conhecimento.
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O Fenômeno do Big Data e a Proteção de Dados

Nos últimos anos, novas tecnologias destinadas à 
coleta, tratamento e análise de volumes gigantescos 
de dados possibilitaram o desenvolvimento de inúme-
ros avanços e de novas técnicas para traçar e mapear 
perfis de clientes e seus hábitos de consumo.

As possibilidades de mercado proporcionadas 
por tais tecnologias abrem espaço para que empresas 
desenvolvam diferentes estratégias de vendas basea-
das nas informações pessoais de usuários coletadas 
a partir de seus portais de venda e de redes sociais.

Assim como ocorre com todas as novas tecnologias 
relacionadas à internet, o Big Data apresenta bons de-
safios na esfera jurídica. A falta de clareza no que diz 
respeito às leis aplicáveis, aliada à ausência de normas 
específicas em nosso ordenamento para proteção de 
dados pessoais, acabam por gerar insegurança jurí-
dica tanto aos investidores e empresas prestadoras 
desse tipo de serviço, como para os contratantes e 
consumidores.

As maiores preocupações do ponto de vista legal 
quanto ao Big Data estão relacionadas à segurança 
dos dados coletados e à sua utilização. Isso porque 
este tipo de ferramenta permite a armazenagem e 
tratamento de dados, possibilitando a indexação de 
informações e identificação de indivíduos, muitas 
vezes sem o seu consentimento expresso, o que pode 
acarretar em violação a direitos fundamentais.

Não obstante a nebulosidade na esfera jurídica, o 
sucesso dessa solução no mundo é crescente, tanto 
por conta de suas funcionalidades, quanto pela pos-
sibilidade de redução de custos.

Um volume de dados inimaginável é produzido 
diariamente e, diante de suas facilidades, o Big Data 
já pode ser considerado como elemento chave para 
a competitividade, crescimento de produtividade e 
inovação de empresas em todos os setores do merca-
do. As mais diversas estratégias baseadas nas análises 
de tais dados tendem a impulsionar ainda mais a 
competição e a inovação, diante da possibilidade da 
capacidade de tratar e indexar um volume de dados 
não estruturados, tais como tweets, posts e check-ins 
em redes sociais,e em tempo real. 

A complexidade deste tipo de solução vem à tona 
quando lembramos que não estamos falando apenas 
de armazenagem e tratamento analítico de massivos 
volumes de dados, mas também da criação de proces-
sos de negócios que permitem a exploração (direta ou 
indireta) de ativos intangíveis de terceiros.

Cada vez que um indivíduo clica em um navega-
dor, troca mensagens ou se comunica através de seu 
smartphone, utiliza o GPS de seu carro ou, simples-
mente, entra no elevador do seu trabalho, ele está 
contribuindo para o inimaginável volume de bytes 
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de dados que são gerados pela nossa sociedade todos 
os dias. 

O Big Data surge como ferramenta para as em-
presas de setores diversos transformarem dados não 
organizados em alavancas objetivas de produtividade. 
Se antes o consumidor era tido como o alvo das es-
tratégias comerciais das empresas de varejo, com as 
novas tecnologias de análise de volume, variedade e 
velocidade de dados, este mesmo consumidor passa 
então a ser a verdadeira e principal ferramenta para 
aumento da produtividade das companhias.

As mídias sociais impulsionaram ainda mais o 
consumidor para um novo papel de influenciador 
nas etapas dos processos de comunicação, escolha 
e obtenção de informações de consumo. É a partir 
das escolhas e informações disponíveis nos perfis 
dos usuários que as empresas são capazes de, em 
tempo real, coletar e interpretar o comportamento 
do consumidor e desenvolver múltiplas estratégias 
para aprimoramento de suas vendas.

Sob o aspecto legal, resta, sobretudo, a preocu-
pação sobre o procedimento de coleta, tratamento e 
exploração/uso destes dados, uma vez que o acesso a 
tais dados pode se dar na prática de maneira automá-
tica, bastando simplesmente que o consumidor esteja 
produzindo dados e informações, seja por meio do 
acesso a uma rede aberta em local público ou pelo si-
nal de bluetooth emitido por seu celular, por exemplo.

A ausência de uma legislação consolidada que ver-
se sobre a proteção de dados acaba por gerar insegu-
rança jurídica tanto para as empresas fornecedoras da 
tecnologia, quanto para os contratantes destinatários 
das informações e aos titulares dos dados coletados. 

A exploração indiscriminada desse tipo de tec-
nologia pode representar invasão à privacidade do 
indivíduo. A Constituição Federal Brasileira é clara 

ao dispor como um dos seus princípios norteadores 
a inviolabilidade da intimidade e vida privada, as-
segurando, ainda, o direito a indenização pelo dano 
material e moral decorrente de sua violação.

Além da proteção constitucional, a privacidade e a 
proteção dos dados pessoais é também objeto de leis 
específicas e esparsas na área financeira, de teleco-
municações, interceptação judicial de comunicações, 
proteção dos consumidores, legislação penal, Habeas 
Data, Lei Sobre Arquivos Públicos e Privados, dentre 
outras. 

Importante mencionar que o direito à privacidade 
não deve estar atrelado apenas à confidencialidade 
(garantia de que determinados dados só poderão ser 
acessados por pessoas autorizadas), mas também ao 
direito do titular de controlar o fluxo e exploração 
de seus dados.

São necessários apenas alguns cliques para que 
sejam obtidos dados relevantes sobre qualquer pessoa 
na internet. Seja por falta de informação ou por pura 
liberalidade, os usuários passaram a publicar aberta-
mente e de forma voluntária em seus perfis em redes 
sociais, dados de seu histórico de relacionamentos, 
dados pessoais, de trabalho, lazer, estudos, preferên-
cias e uma enorme variedade de informações sobre 
a sua pessoa.

Esses dados, aliados a metodologias de moni-
toramento, contribuem para que soluções como o 
Big Data permitam uma análise detalhada do perfil 
social dos indivíduos. Desta forma, perfis de com-
portamento e hábitos de consumo são traçados e 
mapeados, adiantando tendências e possibilitando o 
planejamento de estratégias certeiras para aumento 
de produtividade.

A despeito da legislação, é preciso que os consu-
midores tenham consciência de seu comportamento 
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na internet, bem como fiquem atentos às condições 
que estão sujeitos ao fazer uso de uma rede social, 
especialmente no que tange à coleta, tratamento e 
uso de seus dados. Apesar da relatividade de seus 
efeitos, os Termos de Uso – contratos de adesão entre 
as redes sociais e seus usuários, podem dizer muito a 
esse respeito. E foi nesse sentido que, recentemente, 
importantes marcas como Facebook e Instagram 
foram questionadas publicamente por usuários de 
todo o mundo a respeito de alterações em suas po-
líticas de privacidade que estariam restringindo os 
direitos dos usuários sobre os dados e imagens ali 
compartilhados.

Na esteira do fenômeno do Big Data, surge a publi-
cidade comportamental que consiste, em poucas pala-
vras, no monitoramento de dados a partir de websites 
visitados por um usuário, do conteúdo visualizado e 
da duração da visita à internet por este usuário, para 
o direcionamento de publicidade.

Ao estabelecer um padrão comportamental de 
consumo do usuário, a publicidade comportamental 
permite aos publishers e anunciantes exibirem um 
conteúdo mais relevante conforme os interesses de 
determinado usuário.

Os métodos para coleta de dados e desenvolvi-
mento de publicidade comportamental têm sido 
foco de debates sobre privacidade, especialmente 
no que tange à legitimidade dos atores da cadeia 
para a exploração dos dados dos usuários, sejam 
eles identificáveis ou não (parte de uma estatís-
tica).

Na ausência de uma legislação consolidada, im-
portante que sejam estabelecidas regras claras entre 
os envolvidos no processo de disponibilização, coleta 
e uso de dados para otimização da segurança jurídica 
entre as partes.

Vale mencionar aqui dois importantes projetos 
de lei que tramitam no Congresso Nacional e terão 
impacto direto na proteção e tratamento de dados se 
aprovados. 

O anteprojeto de lei nº 2.126/2011, mais conhecido 
como o Marco Civil da Internet, muito embora não 
forneça regras específicas para a coleta e tratamento 
de dados, traz a possibilidade de que provedores de 
serviços de internet com atuação no mercado nacio-
nal sejam obrigados a armazenar e gerenciar os dados 
de usuários em data centers localizados no Brasil, 
como forma de assegurar a aplicação da legislação 
nacional e efetividade da jurisdição brasileira.

Já o anteprojeto de lei de proteção de dados pes-
soais visa consolidar e fortalecer a proteção de dados, 
e prevê, dentre outros, princípios gerais de proteção de 
dados, requisitos para o tratamento e coletas de dados 
pessoais e sensíveis, direitos dos titulares, institui o 
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e 
prevê sanções por condutas abusivas.

Diante do exposto, resta inquestionável a impor-
tância das novas tecnologias como o Big Data para 
o desenvolvimento das empresas em um contexto 
global. Do ponto de vista jurídico, não encontramos 
maiores óbices para a exploração e utilização da fer-
ramenta. Não obstante, em decorrência da ausência 
de normas claras e consolidadas no ordenamento 
jurídico brasileiro sobre a proteção de dados, faz-se 
necessário uma análise aprofundada da estrutura do 
serviço, fluxo de dados e destinação das informações 
para que as medidas necessárias sejam tomadas a fim 
de garantir os direitos dos titulares dos dados coleta-
dos. Além disso, é importante ficar atento à evolução 
legislativa, que deve apresentar em breve novas dire-
trizes e deveres para os operadores e beneficiários de 
novas tecnologias como o Big Data.
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JURISPRUDÊNCIA

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

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO 
ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHE-
CIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CON-
TROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. 
CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME 
COMERCIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Pro-
cesso Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia 
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos 
autos, nos limites do seu convencimento motivado. 
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fun-
damentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão.

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial- INPI avaliar uma marca como notoria-
mente conhecida, ensejando mal ferimento ao prin-
cípio da separação dos poderes e invadindo a seara 
do mérito administrativo da autarquia digressão do 
Poder Judiciário a esse respeito.

3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade In-
dustrial expressamente veda o registro de marca que 
imite outra preexistente, ainda que em parte e com 
acréscimo “suscetível de causar confusão ou associa-
ção com marca alheia”. Todavia, o sistema de proteção 
de propriedade intelectual confere meios de proteção 
aos titulares de marcas ainda não registradas perante 
o órgão competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 – MG, 
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade 
da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado 
protegê-la contra usurpação, proveito econômico 
parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, 

por outro, evitar que o consumidor seja confundido 
quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do 
CDC).

5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, 
de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há 
como permitir a coexistência das marcas HARRODS 
da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os 
objetivos da legislação marcária e induzir os consu-
midores à confusão.

6. A legislação observa o sistema atributivo para 
obtenção do registro de propriedade de marca, 
considerando-o como elemento constitutivo do di-
reito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); 
porém também prevê um sistema de contrapesos, 
reconhecendo situações que originam direito de 
preferência à obtenção do registro, lastreadas na 
repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento 
parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a 
concessão de registros como marcas de: a) nome co-
mercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios 
(art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem 
marcas que o requerente evidentemente não poderia 
desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular 
seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha 
acordo, se a marca se destinar a distinguir produto 
idêntico semelhante ou afim suscetível de causar 
confusão ou associação com aquela marca alheia 
(art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida 
em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis 
(I) da Convenção da União de Paris para Proteção 
da Propriedade Industrial.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu 
origem ao sistema internacional de propriedade 
industrial com o objetivo de harmonizar o sistema 
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protetivo relativo ao tema nos países signatários, 
dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (). O 
Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação 
da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, 
para que Harrods Limited atuasse como agente de 
compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pre-
tensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação 
inserta no art. 6º septies da Convenção da União 
de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no 
passado, não havendo expressa autorização da 
sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a 
manutenção de direitos marcários deverão respeitar 
os princípios e a finalidade do sistema protetivo de 
marcas, bem como o princípio da livre concorrên-
cia, um dos pilares de ordem econômica brasileira, 
previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da 
República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os 
registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da 
recorrente, asseverou que a marca HARRODS é no-
toriamente conhecida, além de nome comercial da 
recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos 
arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de 
tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício 
indireto que ocorreria para um dos concorrentes, 
quando consumidores associassem os sinais deste 
com a marca notoriamente conhecida atuante no 
mesmo segmento mercadológico, como é o caso 
dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da 
territorialidade, gozando a marca de proteção extra-
territorial nos países signatários da Convenção da 
União de Paris.

11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods 
Limited admitida pelo INPI como notoriamente 

conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na 
proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é 
registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o 
depositante evidentemente não poderia desconhecer, 
especialmente em razão de sua atividade, desde que 
o titular desta seja domiciliado em país com o qual 
o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade 
de tratamento.

12. A tutela ao nome comercial no âmbito da pro-
priedade industrial, assim como à marca, tem como 
fim maior obstar o proveito econômico parasitário, 
o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de 
modo que este não seja confundido quanto à proce-
dência dos produtos comercializados.

13. A confusão e o aproveitamento econômico, no 
caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência 
das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida 
no Brasil, tanto mais quando se observa que estas 
sociedades, embora hoje estejam completamente des-
vinculadas, já apareceram no passado ora como filial 
ora como agente de compras uma da outra, atuando 
no mesmo segmento mercadológico.

14. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 
1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, DJe 28/02/2014)

***

“DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. OBRA 
LITERÁRIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZA-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRA CRIADA NA 
CONSTÂNCIA DE VÍNCULO LABORAL. IRRE-
LEVÂNCIA. SISTEMA UNIONISTA. DIREITO DE 
CESSÃO EXCLUSIVO DO AUTOR. NECESSIDADE 
DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRODUÇÃO DE 
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ESPÍRITO. REQUISITOS DA PROTEÇÃO AUTO-
RAL. SÚM. 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁU-
SULA CONTRATUAL. SÚMULA 5 STJ. OBRA 
ANÔNIMA.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Pro-
cesso Civil se todas as questões jurídicas relevantes 
para a solução da controvérsia são apreciadas, de 
forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão 
em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. Para que se configure o prequestionamento 
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido 
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno 
dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de 
que se possa, na instância especial, abrir discussão 
sobre determinada questão de direito, definindo-se, 
por conseguinte, a correta interpretação da legislação 
federal (Súmula 211/STJ).

3. O acórdão recorrido está assentado em mais de 
um fundamento suficiente para mantê-lo e o recor-
rente não cuidou de impugnar todos eles, como seria 
de rigor. Incidência da Súmula 283/STF.

4. No modelo atual, os direitos do autor perten-
cem unicamente a ele, pessoa física com capacidade 
para criar a obra de arte, independentemente de seu 
vínculo laboral, conforme se verifica da interpretação 
dos arts. 11, 28 e 29 da LDA. Nesse passo, mesmo que 
a referida produção de espírito tenha sido escrita no 
âmbito de seu dever funcional, o autor/empregado 
continua sendo o detentor dos direitos autorais, 
cabendo até mesmo ao empregador, caso pretenda 
explorar a obra, obter autorização expressa para a 
sua utilização (LDA, art. 29), sob pena de responsa-
bilização.

5. Na hipótese, após detida análise das provas 
carreadas, o acórdão recorrido chegou à conclusão 

de que não houve a produção de espírito para fins 
de recebimento da proteção autoral, principalmente 
porque o recorrente se valera de ato mecânico de 
transposição de informações, sendo essas do uso 
comum, acabando por constituir-se em descrição 
servil da realidade. Chegar à conclusão diversa com 
relação ao preenchimento dos requisitos para pro-
teção legal da obra demandaria o revolvimento do 
contexto fático-probatório (depoimentos, perícias, 
encartes etc), o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 
Precedentes.

6. Ademais, o acórdão chegou à sua conclusão 
com base na interpretação das cláusulas contratuais, 
sendo vedada a sua reapreciação em sede de recurso 
especial, nos termos do disposto pela Súmula 5/STJ.

7. No presente caso, há uma situação de anonimato 
(LDA, art. 40), não havendo identificação do titular da 
obra, conforme atestado pelo acórdão recorrido com 
base no exame das provas produzidas. Nessa linha 
de intelecção, “a caracterização de uma obra como 
anônima ou pseudônima leva à grave conseqüência 
da impossibilidade de exercício de direito por quem 
as criou. Se não se conhece o autor ou não se pode 
precisar quem é ele, impossível que se lhe respeite 
os direitos de autoria. Significa dizer que as obras 
anônimas e pseudônimas podem ser livremente re-
presentadas, executadas, publicadas ou de qualquer 
utilizadas, sem o consentimento de seu autor, vez que 
esse não pode ser identificado”. (MENEZES, Elisân-
gela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007, p. 56-57)

8. Recurso especial a que se nega provimento.” 
(STJ, REsp 1322325/DF, Rel. Ministro LUIS FELI-
PE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
18/02/2014)
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***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE IN-
DUSTRIAL. NOME ARTÍSTICO. PROTEÇÃO A 
DIREITO DA PERSONALIDADE (CC/1916, ART. 
74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). 
GRUPO MUSICAL. NOME ARTÍSTICO E TÍTU-
LO GENÉRICO. DISTINÇÃO. REGISTRO COMO 
MARCA. POSSIBILIDADE (LEI 9.279/96, ARTS. 
122, 124, XVI, E 129). PROTEÇÃO DEVIDA. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
CONFRONTO ANALÍTICO. RECURSO DES-
PROVIDO.

1. A designação de grupo musical por título gené-
rico não se confunde com aquela por pseudônimo, 
apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo, 
esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas 
para se apresentarem no meio artístico, identificando-
-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório 
e nome artístico singular ou coletivo são assegura-
dos atributos protetivos inerentes à personalidade, 
inclusive a necessidade de prévio consentimento do 
titular como requisito para o registro da marca (Lei 
9.279/96, art. 124, XVI).

2. No caso de distinção de grupo artístico por 
título genérico, essa designação não identifica, nem 
se reporta, propriamente às pessoas que compõem 
o conjunto, de modo que a impessoalidade permite 
até que os integrantes facilmente possam ser substi-
tuídos por outros sem que tal implique modificação 
essencial que prejudique a continuidade do grupo 
artístico. Por isso, não se pode falar em direito da 
personalidade nessa hipótese, como sucede no caso 
em debate.

3. Nesse contexto, diversamente do que entende a 
recorrente, a proteção relativa à designação, por título 
genérico, de banda ou grupo musical se subsume 
às regras da propriedade industrial, pois se trata de 
objeto suscetível de ampla possibilidade de registro 
como marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96.”

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, 
nessa parte, desprovido. (STJ, REsp 678497 / RJ, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, jul-
gado em 20/02/2014)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Uso indevido 
da marca registrada “paraíso calçados” pelas rés. Ma-
nifesta sinonímia gráfica e fonética entre a marca da 
autora e a utilizada pelas requeridas, ainda pendente 
de registro no INPI. Empresas que atuam no mesmo 
ramo de atividade, como se deduz de seus objetos so-
ciais. Embora pleiteada em classe diferente daquela 
em que a autora obteve o registro, a marca “paraíso 
dos calçados” não pode ser utilizada pelas rés no 
mesmo ramo de atividade. Concessão de registro à 
autora em classe de serviços no caso em tela deveu-se 
provavelmente a equívoco do INPI. Uso pelas partes 
de expressões praticamente idênticas como marcas 
é capaz de causar confusão aos consumidores dos 
produtos, em detrimento da requerente, titular da 
marca registrada pioneiramente. Tutela inibitória 
concedida para que as empresas rés se abstenham 
de utilizar marcas semelhantes à da autora, proteção 
esta que se estende à Internet. O nome de domínio, 
como espécie de sinal distintivo (marca, nome de 
empresa ou título de estabelecimento), goza de 
proteção da Lei 9.279/96. Ausência de provas do 
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prejuízo patrimonial decorrente da concorrência 
desleal. Ausência de prova dos danos morais, que 
não são ‘in re ipsa’, por não se tratar de contrafação. 
Sentença mantida. Recursos não providos.” (TJSP, 
Apelação nº 0012538-66.2012.8.26.0010, Rel. Des. 
FRANCISCO LOUREIRO, PRIMEIRA CÂMARA 
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julga-
do em 20/03/2014) 

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PEDIDO 
DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Presente 
a verossimilhança do direito em face do registro 
da marca pela agravante, não pode outro estabele-
cimento comercial, ainda que faça acréscimos no 
nome fantasia, utilizar-se do nome PETISKEIRA, 
no caso com significativo realce, dando a entender 
ao consumidor desavisado que se trata de filial ou 
franquia da autora. Em sede de cognição sumária, 
não há que se exigir prova de dano econômico se 
os demais requisitos para a concessão da medida, 
tratando-se de direito sobre a marca, está sufi-
cientemente comprovado. Agravo desprovido, em 
decisão monocrática.” (TJRS, Ag nº 70059060517, 
Des. ELISA CARPIM CORRÊA, 6ª Câmara Cível, 
julgado em 28/03/2014)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL E INTELECTUAL. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS IMATERIAIS. USO INDEVIDO DE MAR-
CA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊN-
CIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

1. A propriedade industrial tem proteção cons-
titucional, visando estimular o progresso técnico e 
científico, considerando o interesse social e econô-
mico 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 âm-
bito de atuação da proteção aos direitos relativos à 
propriedade industrial. 

2. A Lei de Propriedade Industrial determina 
que a propriedade da marca se adquira 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 conferida 
pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade 
de zelar pela sua integridade material ou reputação. 

3. No caso em exame não restou evidenciado uso 
indevido de nome ou marca, haja vista a ausência de 
registro do nome junto ao INPI, bem como se tratar 
de designação genérica, que remete à indicação ge-
ográfica do local em que situado o estabelecimento 
empresarial. 

4. Inviável a pretensão deduzida, de obstar que 
a demandada utilize o termo “praiano”, haja vista 
se tratar de designativo comum, vulgar, incapaz de 
conferir proteção nos termos do art. 124, inciso VI, 
da Lei de Propriedade Industrial. 

5. Danos imateriais. Somente os fatos e aconteci-
mentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico dos 
sócios da empresa, ou que atinjam a imagem desta são 
considerados para tanto, sob pena de banalizar este 
instituto, atribuindo reparação a meros incômodos 
no trato de relação mercantil. 

6. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocor-
rência de um dano material, duas subespécies de pre-
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juízos exurgem 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. 

7. Não é juridicamente possível indenizar expec-
tativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de 
ordem material devem ser devidamente comprova-
dos, o que não ocorreu no caso em tela. 

8. Dado parcial provimento ao recurso.” (TJRS, 
apelação cível Nº 70057653834, Des. JORGE 
LUIZ LOPES DO CANTO, 5ª Câmara Cível, j. em 
25.03.2014)

***

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA 
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PE-
DIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRESAS 
QUE EXERCEM ATIVIDADES SEMELHANTES 
– TRANSPORTE DE CARGAS E MUDANÇAS, 
O QUE PODE GERAR CONFUSÃO AO CON-
SUMIDOR MENOS ATENTO. DANO MORAL 
QUE NÃO SE PRESUME. PRECEDENTES DO 
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA 
AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA AO 
DANO MORAL. 

I – No caso dos Autos, têm-se duas empresas 
transportadoras – transporte de cargas e mudanças. 
Assim, por óbvio, o uso de uma mesma marca ou 
expressão pode causar confusão ao consumidor visto 
que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, 
tendo objetos sociais semelhantes; 

II – Com relação ao dano moral, o entendimento 
consolidado na jurisprudência de nossa corte superior 
é no sentido de que é necessária a prova concreta do 
prejuízo moral; 

III -”Nas situações referentes à violação de di-
reito de propriedade industrial, nem sempre esta 
Corte Superior considera a ocorrência de dano 
moral ipso facto, exigindo a demonstração da 
lesão à honra ou à reputação do titular da marca” 
– REsp 1179125/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 
30/03/2012; 

IV – Provimento parcial ao recurso para afas-
tar a condenação relativa ao dano moral.” (TJRJ, 
apelação cível nº 0037260-29.2012.8.19.0021, Des. 
ADEMIR PIMENTEL, 13ª Câmara Cível, julgado 
em 19/03/2014)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito empre-
sarial. Propriedade industrial. Infração de marca 
c/c indenizatória. Deferimento da antecipação dos 
efeitos da tutela para determinar que as rés cessem, 
imediatamente, a infração da marca “OUTBACK”, 
abstendo-se de utilizá-la para identificação dos seus 
produtos, sob pena de multa diária, no montante de 
R$ 10.000,00. Inexistência de identidade suficiente 
entre a marca de titularidade da autora e os produtos 
comercializados pela ré que sustente, por ora, uma 
proibição de manutenção dos produtos no mercado. 
Claro perigo de dano reverso. Continuidade das ati-
vidades pela ré agravante que restaria inviabilizada. 
Lançamento de um novo produto no mercado que 
é demasiadamente dispendioso. Diversidade entre 
a classe da marca “OUTBACK” registrada junto ao 
INPI e aquela na qual a ré agravante pleiteia o seu 
registro. Marca não registrada como de alto renome. 
Aplicação do princípio da especialidade. Alegada 
infração à marca de titularidade da autora agravada 
que não se vislumbra sumariamente. Concessão da 
medida inaudita altera para que se revela, no mínimo, 
precipitada. RECURSO PROVIDO.” (TJRJ, Ag nº 
0002944-82.2014.8.19.0000, Des. PEDRO SARAIVA 
ANDRADE LEMOS, 10ª Câmara Cível, julgado em 
12/03/2014).
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***

“AÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓ-
RIO FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO 
AUTORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IN-
CONFORMISMO DAS PARTES.

Agravo retido pelo autor. Não comparecimento de 
representante legal da ré em audiência que restaria 
prejudicada de qualquer forma, por não compareci-
mento de testemunha do autor. Pena de confissão que, 
de qualquer forma, em nada modificaria julgamento. 
Desprovido. Agravo retido pelo autor. Contradita de 
testemunha da ré, cuja oitiva acabou por militar em 
favor do autor. Não demonstrado interesse no resul-
tado da ação. Desprovido.

Apelação pela ré. Configurada utilização indevida 
das fotografias contratadas com autor para campanha 
publicitária. Utilização que foi além do lapso tempo-
ral e limite territorial estipulado. Sentença mantida, 
neste tópico, por seus próprios fundamentos (art. 252 
RITJSP). Recurso desprovido.

Apelação pelo autor. Necessidade de majoração 
do valor arbitrado a título de danos materiais veri-
ficadas. Utilização indevida das fotografias por pelo 
menos dois anos pela ré. Valor arbitrado em onze 
mil reais por ano de utilização indevida, sob critério 
de repetição do preço estipulado em contrato para 
utilização no primeiro ano (devida), totalizando 
em vinte e dois mil reais. Danos morais arbitrados 
em conformidade com as circunstâncias da causa, 
mantido valor. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 
apelação cível nº 9189777-70.2008.8.26.0000, Des. 
PIVA RODRIGUES, 9ª Câmara de Direito Privado, 
julgado em 25/03/2014)

***

“APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. Fabricação e comercialização de potes 
plásticos contendo desenho industrial de titularida-
de dos autores. Procedência parcial, condenando a 
ré à obrigação de não produzir ou comercializar o 
produto objeto do certificado de desenho industrial 

registrado pelos autores, sob pena de multa por 
unidade produzida ou comercializada; pagamen-
to de uma indenização equivalente a 5% do valor 
de cada unidade contrafeita, acrescida de juros 
legais desde a citação e correção monetária desde 
o ajuizamento, a ser apurada em liquidação, além 
do reembolso de 2/3 das custas e das despesas pro-
cessuais, e honorários advocatícios fixados em 7,5% 
do valor da condenação, já efetuada a compensação. 
Pugna da ré pela improcedência. Recurso adesivo 
dos autores visando o reconhecimento dos danos 
morais e, subsidiariamente, o reequacionamento 
da sucumbência. Aventada nulidade da sentença 
por cerceio de defesa. Inexistência. Desnecessidade 
de oitiva de testemunhas. Prova eminentemente 
técnica. Semelhança entre os desenhos apontada 
pela perícia, bem como a possibilidade de confusão 
do consumidor. Necessidade de proteção. Dever de 
abstenção ratificado. Valor da indenização por dano 
material a ser calculada na fase de liquidação. Danos 
morais não configurados. Manutenção da distribui-
ção do ônus da sucumbência. Negado provimento 
ao agravo retido e às apelações.” (TJSP, apelação 
cível nº 0007760-06.2008.8.26.0071, Des. VIVIANI 
NICOLAU, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado 
em 28/01/2014)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS. PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO REDUZIDA. NECES-
SIDADE DE MAJORAÇÃO. Nos casos de proteção 
ao direito autoral, a fixação adequada não pode se 
restringir à perda patrimonial experimentada pela 
apelante, já que o pagamento tão somente do valor 
dos programas contrafaceados não indeniza, de for-
ma justa, todos os prejuízos sofridos. Nessa linha de 
entendimento e em face da interpretação sistemática 
que deve ser feita das normas insertas no ordena-
mento jurídico, aquele que se utiliza de software 
sem licença deve ser obrigado ao ressarcimento dos 
prejuízos econômicos bem como indenizar o titular 
do direito de propriedade intelectual por ofensa ao 
seu direito autoral. 

Deve ser mantido o valor arbitrado a título de in-
denização pelo uso indevido de software, que se revela 
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suficiente ao cumprimento do seu caráter punitivo e 
dissuasório à repetição da contrafação.”

(TJMG, apelação cível nº 1.0024.09.691910-5/001, 
Des. ALBERTO HENRIQUE, 13ª Câmara Cível, jul-
gado em 27/02/2014)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTE-
LECTUAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR 
(SOFTWARE). CONTRAFAÇÃO. PERÍCIA. NÚ-
MERO DE CÓPIAS ILEGAIS IDENTIFICADO. 
PREQUESTIONAMENTO Programa de Compu-
tador. O art. 9º da Lei n. 9.609/98 prevê que o uso 
de programa de computador será objeto do contrato 
de licença, sendo que, na falta deste, o documento 
fiscal relativo à aquisição ou licenciamento da cópia 
servirá para comprovação da regularidade do uso. 
Laudo Pericial Homologado. No caso dos autos, a 
vistoria realizada em ação cautelar de produção an-
tecipada de provas constatou o tipo e quantidade de 
programas que estavam instalados nos computado-
res das rés. Dever de indenizar. Inaplicabilidade do 
art. 103 da Lei 9.610/98 quando identificado o tipo e 
a quantidade de programas ilegalmente instalados. É 
ônus da ré a comprovação da aquisição das licenças, 
conforme art. 333, II do CPC. RECURSO DESPRO-
VIDO.” (TJRS, apelação cível nº 70052689478, Des. 
GIOVANNI CONTI, 6ª Câmara Cível, julgado em 
20/03/2014)

***

“APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL – NULIDADE DE PATENTE – MODELO 
DE UTILIDADE – FALTA DE ATO INVENTIVO 
E MELHORIA FUNCIONAL – CERCEAMENTO 
DE DEFESA – USO DE PRÁTICAS ANTI-CON-
CORRENCIAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO. 

I – O Expert do Juízo, engenheiro com formação 
técnica em mecânica e experiência em propriedade 
industrial, foi taxativo ao afirmar que não há evidên-
cias que demonstrem que o objeto protegido pela 
patente de modelo de utilidade sob exame apresente 
nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, e 

que disso resulte em melhoria funcional, seja em uso, 
ou em fabricação, não preenchendo integralmente, 
dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade 
exigidos pelo art. 9º da Lei nº 9.279/96; 

II – Oportunizado ao apelante o direito de se ma-
nifestar nos autos a respeito do laudo pericial, como 
também em relação às manifestações dos demais 
assistentes técnicos das partes envolvidas, não há 
que se falar em cerceamento de defesa, em temerário 
julgamento antecipado da lide, ou em afronta aos 
princípios constitucionais da ampla defesa, do con-
traditório e do devido processo legal; 

III – Quanto ao alegado uso de práticas anti-con-
correnciais, a competência para o processamento 
e julgamento desta questão é da Justiça Estadual, 
tendo em vista que a lide polariza apenas entes 
privados, não contando com a presença do INPI, 
deixando de atrair, dessa forma, a competência da 
Justiça Federal; 

IV – Apelação desprovida.” (TRF 2ª Região, apela-
ção cível nº 200951018080791, Des. ANTONIO IVAN 
ATHIÉ, Primeira Turma Especializada, julgado em 
25/02/2014)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Patente registra-
da no INPI que possui eficácia erga omnes, sujeitando 
toda a coletividade, à semelhança dos direitos reais. 
Lei n° 9.279/96 que, em seu artigo 6º, reconhece o 
direito do inventor como direito de propriedade. Ir-
relevância em investigar se os produtos contrafeitos 
foram produzidos anteriormente à notificação judi-
cial. Ilícito per se, que independe de dolo ou culpa da 
ré. Direito autoral que integra os chamados direitos 
à integridade intelectual, atributo da personalidade. 
Dever de sujeição desde sua constituição. Contrafa-
ção configurada. Pedido de abstenção de fabricação e 
comercialização que perdeu objeto, pois a patente ex-
pirou. Dever de indenizar. Danos materiais no mon-
tante equivalente ao produto da venda dos produtos 
contrafeitos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 
(TJSP, Apelação Cível nº 0010197-17.2003.8.26.0161, 
Rel. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, 1ª Câ-
mara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 
03/04/2014).
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“PONTO FRIO – #SAIDEBAIXO” E “#SAIDEBAIXOCHATICE”
Mês/Ano Julgamento: FEVEREIRO/2014

Representação nº: 216/13
Autor(a): Globo Comunicação e Participações

Anunciante: Ponto Frio
Agência: Nova Pontocom

Relator(a): Conselheiro Ricardo Ramos Quirino
Câmara: Primeira e Terceira Câmaras

Decisão: Sustação
Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 38, 43 e 50, letra ?c? do Código

Resumo: O Ponto Frio postou no Twitter uma série de mensa-
gens que dão a impressão de terem sido escritas por personagens 
do programa de humor “Sai de Baixo”, cuja propriedade pertence à 
Rede Globo. O programa integrou a grade da emissora por vários 
anos e, mais recentemente, passou a ser exibido pelo canal por assi-
natura Viva, inclusive com episódios inéditos. As mensagens foram 
divulgadas horas antes da exibição de um desses novos episódios.

A Globo alega que o anunciante “pegou carona” no sucesso do 
programa, nele centrando a sua ação de comunicação na mídia social, 
sem ter adquirido direitos sobre uso dos personagens, bordões e 
título, em flagrante desrespeito à legislação autoral, à recomendações 
do Código, além de prática comercial da emissora, bem conhecida do 
mercado. Houve medida liminar de sustação concedida pelo relator 
até o julgamento do feito.

Em sua defesa, Ponto Frio e Nova Pontocom informam não terem 
tido intenção de se aproveitar do sucesso do programa. Justificam-
se dando conta de que apenas algumas mensagens tiveram como 
tema o programa. Não foi possível levar a termo uma conciliação 
entre as partes.

Em seu voto, o relator recomendou a sustação definitiva, acolhida 
por unanimidade. Ele considerou feridos pela ação os preceitos de 
direitos autorais presentes no Código ético-publicitário. “No mundo 
absolutamente despretensioso, livre e, cá entre nós, irresponsável da 
internet, uma ação como essa poderia até ser considerada corriqueira, 
não fosse o Twitter do Ponto Frio um canal não só de relacionamen-
to mas também de disseminação de ofertas”, escreveu o relator em 
seu voto. “Além disso, não podemos negar o direito da TV Globo 
de proteger suas criações e não permitir que essas sejam usadas, 
sem nenhuma autorização, para divulgar produtos ou mesmo para 
conquistar mais seguidores ou mais respostas”.

Conar – Direitos Autorais

Decisões extraídas literalmente do banco de decisões
do site oficial do Conar.

VIVO EMPRESAS
Mês/Ano Julgamento: FEVEREIRO/2014

Representação nº: 296/12, em recurso extraordinário
Autor(a): TIM

Anunciante: Vivo
Relator(a): Conselheiros Ricardo Ramos, José Francisco Queiroz 

(voto vencedor) e NelcinaTropardi
Câmara: Plenária do Conselho de Ética

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

Resumo: A TIM ingressou com representação ética contra a con-
corrente Vivo, alegando que seu anúncio em mídia impressa possui 
semelhança de identidade visual com o da sua própria campanha, 
intitulada TIM Inteligência, fato agravado por ambas dirigirem-se 
ao mesmo segmento de público – o usuário corporativo. 

Os anúncios são ilustrados por imagens de uma cabeça huma-
na (no caso da TIM) e um boneco estilizado (no caso da Vivo, de 
contorno idêntico ao logotipo da empresa). Em ambas, as imagens 
estão divididas em escaninhos onde são alocados aparelhos de co-
municação e objetos próprios de escritórios e oficinas. Para a TIM, 
a semelhança visual entre as peças é proposital e merece reprovação 
pelo Conselho de Ética.

 A Vivo explicou, em sua defesa, que a campanha objetivou 
reposicionar a marca no segmento corporativo após a fusão entre as 
empresas Telefônica e Vivo. A propaganda, portanto, mostra ações 
integradas, da fabricação à distribuição dos produtos e serviços. A 
anunciante considerou ainda que a campanha da TIM teve objetivo 
diferente – a venda de serviços customizados. Alegou também que 
o artifício criativo de dispor imagens em escaninhos não é original 
da TIM, citando vários precedentes.

Em primeira instância, acolhendo voto do relator, o Conselho 
de Ética decidiu por maioria de votos recomendar o arquivamento 
da representação, entendendo que as duas campanhas são sufi-
cientemente distintas e levando em conta a falta de ineditismo da 
apresentação e a dimensão de cada uma delas. 

A TIM recorreu, repisando seus argumentos e, naquela oportu-
nidade, os viu acolhidos: por maioria de votos, a Câmara Especial de 
Recursos reformou a decisão inicial e propôs a sustação da veiculação 
da peça da Vivo. Para o autor do voto vencedor, não prosperava a 
argumentação de que não havia semelhanças entre as campanhas. 
Ele considerou importante que se remetesse ao enunciado do artigo 
17 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que 
determina que se considere o impacto provável de um anúncio 
junto ao consumidor, e concluiu que, mesmo sem a originalidade 
que lhe daria maiores direitos, mas pelo fato de a TIM ter veiculado 
sua campanha antes, a Vivo deveria ter sua campanha suspensa. 

Foi então a vez de a anunciante recorrer da decisão – ação 
possível já que esta fora adotada por maioria de votos e não por 
unanimidade. Levada a julgamento na Plenária do Conselho de Ética, 
a decisão inicial foi restabelecida, tendo os conselheiros deliberado 
pelo arquivamento, por maioria de votos. A relatora do recurso 
extraordinário concordou basicamente com o voto de primeira 
instância. Ela negou a semelhança das imagens e levou em conta, 
também, o fato de as mensagens serem destinadas a pessoas jurídicas.
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