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Breve Balanço Cultural de 2014

Em 2014, a ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual 

se dedicou, como de costume, às atividades voltadas à difusão de 

conhecimentos relacionados à Propriedade Intelectual no Brasil.

Nesse período, nossa entidade manteve uma intensa agenda 

cultural, difundindo de forma criativa tudo o que acontece nas 

diversas áreas da propriedade intelectual, realizando um incontá-

vel número de eventos, que incluem congressos, palestras, cursos, 

grupos de estudos, debates, almoços, etc.

Destaco, também, o crescente fortalecimento da ASPI com o 

ingresso constante de vários membros que passaram a compor o 

quadro associativo de nossa entidade.

Merece destaque, ainda, as doações de obras com os mais 

variados títulos relacionados à propriedade intelectual, que vêm 

contribuindo para modernizar a biblioteca de nossa Associação.

Finalmente, convido todos a aderir e a participar do próximo 

congresso internacional da ASPI, que ocorrerá na Capital de São 

Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2015 nas instalações do 

Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera. Esse evento discutirá 

temas relacionados à INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTA-

BILIDADE e o papel da PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Contamos com sua participação nesse Congresso que propiciará 

amplos debates sobre o tema e ótima oportunidade para novos 

negócios e parcerias.
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AGENDA

Obra: “GESTÃO E JUSTIÇA
NO TRABALHO INOVADOR”

Autora: Elaine Ribeiro do Prado 

Editora: Lumen Juris Ltda. 

Livros Doados para Biblioteca da ASPI:

Obra: “CURSO DE DIREITO
INTERNACIONAL PÚBLICO”

Autor: Carlos Roberto Husek 

Editora: LTr Editora Ltda. 

 03-Mar-15  06-Mar-15  AMPI  Mexico City  MX  Annual Meeting

 11-Mar-15  13-Mar-15  LES Latin America  Santiago  CL  Conferencia Internacional

 15-Mar-15  18-Mar-15  ASIPI  Asunción  PY  Jornadas de Trabajo 

 20-Mar-15  22-Mar-15  ABAPISUL  Florianópolis  BR 

 22-Mar-15  24-Mar-15  PTMG  Venice  IT  PTMG Spring Meeting 

 25-Mar-15  27-Mar-15  ASPI  S_ Paulo  BR 

 10-Apr-15 12-Apr-15 LESI Brussels  BE  LESI Delegates Meetir 

 12-Apr-15  15-Apr-15  LESI  Brussels  BE  LESI Annual Conference 

 13-Apr-15 17-Apr-15  FICPI  Cape Town  ZA  World Congress 

 29-Apr-15  01-May-15  IACC  San Diego  US  Annual Conference 

 30-Apr-15 02-May-15  AIPLA  Los Angeles  US  Spring Meeting 

 02-May-15  06-May-15  INTA  San Diego  US  137th Annual Meeting 

 10-Jun-15  13-Jun-15  ECTA  Hamburg  DE  Annual Conference 

 30-Sep-15  02-Oct-15  LES Asia Pacific  Kuala Lumpur  MY  5th Regional Conference

 10-Oct-15  14-Oct-15  AIPPI  Rio de Janeiro  BR  World Congress
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EVENTOS

Da esq. para a dir.:  Flavia Cristofaro, Karim Klempp e 
Clarisse Escorel

CICLO DE PALESTRAS ASPI

Data: 30 de setembro 2014 

Tema: “INVENÇÕES SOB OU ALÉM DO 
CONTRATO DE TRABALHO.”

Palestrante: Elaine Ribeiro do Prado e
 Desembargador Carlos Roberto Husek

CICLO DE PALESTRAS ASPI

Data: 18 de setembro de 2014 

Tema: “GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS 
AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA:

 O QUE MUDA COM A NOVA LEI.”

Palestrantes: Clarisse Escorel e
  Flavia Cristofaro

CICLO DE PALESTRAS ASPI

Data: 06 de outubro de 2014 

Tema: “A SEMIÓTICA APLICADA À
 PROPRIEDADE INTELECTUAL”

Palestrantes: Profª. Dra. Sonia Maria D’Elboux e
  Prof. Dr. Sérgio Bairon

Da esq. para a dir.: Neide Bueno, Leticia Provedel, Elaine 
Ribeiro do Prado,  Desembargador Carlos Roberto Husek e 
Karin Klempp

Da esq. para a dir.: Julio César Machado de Oliveira  (INPI), 
Fabricio Renovato Rosa (INPI), Andrea Garbelini Queiroz, 
Sonia Maria D’Elboux, Elaine Viana Saraiva (INPI), Sergio 
Bairon e Neide Bueno.
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EVENTOS

CURSO DE PROCESSO CIVIL NA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL ASPI – 2014

Coordenação do Curso: Dr. João Vieira da Cunha e
Dr. Rodrigo Gomes M. Pinheiro 

Duração do curso: de 07.10.2014 a 06.11.2014 
Horário do curso: Aulas às 3ªs e 5ªs feiras, das 19h 
às 21hs 

Local: Sede da ASPI - Av. Professor Ascendino Reis, 
1548 - Vila Clementino – São Paulo

Da esq. para a dir.: Rodrigo Gomes M. Pinheiro, Marcelo 
Antunes Nemer, Desembargador Francisco Eduardo Loureiro 
e João Vieira da Cunha.

MESA REDONDA ASPI

Data: 15 de outubro de 2014 

Tema: “MARCO CIVIL DA INTERNET: DESAFIOS, 
OPORTUNIDADES E IMPACTOS SOBRE A 
PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.”

Palestrantes: Gustavo Artese e Paulo Eduardo Lilla

Moderador: André Zonaro Giacchetta

Da esq. para a dir.:   Paulo Eduardo Lilla, Gustavo Artese, 
Karin Klempp e André Zonaro Giacchetta

CICLO DE PALESTRAS ASPI

Data: 26 de novembro de 2014

Tema: “ANÁLISE ANTITRUSTE DOS CONTRATOS 
DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PELO 
CADE. IMPACTOS DA RESOLUÇÃO N.º 10, DE 29 
DE OUTUBRO DE 2014” 

Palestrante: Paulo Eduardo Lilla

Da esq. para a dir.:  Paulo Eduardo Lilla, Juliana L. Viegas e 
Neide Bueno
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Da esq. para a dir.: Alberto Camelier, Paulo Gomes de 
Oliveira Filho e Marcelo Antunes Nemer  

JANTAR DE CONFRATERNAÇÃO DE FIM DE ANO 

Data: 09 de dezembro de 2014 

Restaurante Cantaloup - Espaço Next Door

Veja as fotos nas páginas 56 e 57

MESA REDONDA INTA

Data: 24 de novembro de 2014

Tema: MARCAS NA PROPAGANDA COMPARATIVA

Palestrante: Paulo Gomes de Oliveira Filho

Debatedor: Alberto Camelier 

Moderador: Marcelo Antunes Nemer

Novos Associados – Pessoa Física:

n Rothmann Sperling Padovan Advogados 
	 l	Gerd Willi Rothmann 
	 l	Marcio Carneiro Sperling 
	 l	Karin Klempp Franco

n Camelier Advogados Associados 
	 l	Felipe Mello Camelier da Silva

n Ricci & Associados Propriedade Intelectual S/S Ltda.
 l	Daniel Adensohn de Souza 

n Marcia Ferreira Gomes 

n Raquel Corrêa Barros 

n Flávia Duarte de Novaes Vernalha 

n Marineuton Arnaldo de Souza 

n Luciana Vidali Balieiro

n Giorgia Cristiane Pacheco 

n Andréa Garbelini Queiróz

n João Pedro Araujo Vaz

Novos Associados – Pessoa Jurídica:

n Toledo Corrêa Marcas e Patentes Ltda 
	 l	Paulo Roberto Toledo Corrêa 
	 l	Clara Lopez Toledo Corrêa 

n Cone Sul Ass.em Propr. Industrial e Intelectual 
	 l	Maria Isabel Montänes Francisco 
	 l	Vanessa Albuquerque

Novos Prepostos – Pessoa Jurídica:

n Natura Cosméticos S/A
	 l	Pammela Ortolan

n Koury Lopes Advogados
	 l	Camila Gurgel Fasano de Guglielmo

N O V O S  A S S O C I A D O S
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ARTIGO

O Marketing de Emboscada e seus
Aspectos Controversos

Amanda Martins Navegantes

Orientador: Gustavo Piva de Andrade

1. Introdução

No presente ano, o Brasil será palco do maior 
evento futebolístico do planeta, a Copa do Mundo 
da FIFA, e, em 2016, o Rio de Janeiro sediará os Jo-
gos Olímpicos. Diante desse cenário, empresas das 
mais variadas áreas começam a veicular campanhas 
publicitárias se associando a esses torneios, com 
o intuito de dar maior publicidade às suas marcas 
e, consequentemente, alavancar as vendas de seus 
produtos e serviços. Tanto que, atualmente, a maioria 
dos anúncios, seja em mídia impressa ou televisiva, 
faz alusão à Copa do Mundo da FIFA ou à Seleção 
Brasileira de Futebol.

Vale notar, contudo, que eventos da magnitude 
da Copa do Mundo só são possíveis mediante a con-
cessão e licenciamento de diversos tipos de direitos. 
Exatamente por isso, tais entidades concedem direitos 
de marketing exclusivos para os seus patrocinadores, 
os quais, em contrapartida, investem substanciais 
quantias para se tornarem os patrocinadores oficiais 
da Copa do Mundo da FIFA ou da Seleção Brasileira 
de Futebol. 

Atualmente, os direitos de marketing constituem a 
segunda principal fonte de receitas advindas de even-

tos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos1, só 
ficando atrás dos direitos de transmissão. 

Logo, a violação ao direito de exclusividade das 
entidades organizadoras e de seus parceiros comerciais 
dificulta a captação de investidores e, consequen-
temente, prejudica a capacidade dessas entidades 
organizarem os seus eventos. 

Afinal, se as entidades organizadoras não con-
seguirem garantir aos seus patrocinadores oficiais 
a exclusividade na associação de suas campanhas 
publicitárias aos seus eventos, marcas e símbolos, 
tais parceiros não teriam mais incentivo para ad-
quirir quotas de patrocínio, o que, no médio prazo, 
pode interferir substancialmente no valor dessas 
quotas. 

Diante desse contexto, o marketing de em-
boscada2 — prática pela qual um empresário não 
patrocinador de um evento ou equipe, tenta as-
sociar suas marcas, produtos ou serviços, ainda 
que indiretamente, a esse torneio ou equipe —, se 
converteu na mais séria ameaça aos programas 
de patrocínio desenvolvidos em torno dos gran-
des eventos esportivos ou das equipes que deles 
participam.

Tanto é assim que os organizadores desses eventos 
passaram a exigir do país sede a criação de legislações 
específicas e a comprovação de existência de medidas 
eficazes para a proteção dos direitos de marketing 
associados a esses eventos3. 
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Dessa forma, assim como ocorreu em outros países, 
para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2014, o Brasil 
assinou um acordo denominado Hosting and Bidding 
Agreement, pelo qual se obrigou a oferecer tal proteção 
aos ativos imateriais da FIFA e a coibir o marketing 
de emboscada.

Apesar disso, o combate ao marketing de embosca-
da não pode atentar contra a liberdade de expressão 
e a livre iniciativa, sob pena de configurar um abuso 
de direito. 

Assim, por ser um tema relativamente novo e que 
normalmente envolve situações dotadas de alta carga 
de subjetividade, o marketing de emboscada possui 
diversos aspectos controversos que necessitam ser 
urgentemente debatidos nesse período pré-Copa do 
Mundo. 

No presente artigo, examinaremos as ferramentas 
que o ordenamento pátrio confere para se combater 
o marketing de emboscada. Em seguida, examina-
remos alguns aspectos controvertidos sobre o tema 
para, ao final, propormos parâmetros objetivos que, 
se aplicados ao caso concreto, possam estabelecer 
se determinada conduta é ou não ilícita à luz do 
ordenamento jurídico. 

2. Cenário legislativo

Em decorrência das exigências das entidades orga-
nizadoras, o Brasil promulgou para a Copa do Mundo 
da FIFA e para os Jogos Olímpicos de 2016, respecti-
vamente, a Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/12) e o 
Ato Olímpico (Lei nº 12.035/09). 

É importante notar, ademais que, além dessas 
leis específicas, o ordenamento jurídico brasileiro 
possui importantes ferramentas para coibir essa 
prática. 

Como a legislação ordinária existente já foi am-
plamente explorada pela doutrina e jurisprudência 
brasileira, focaremos nossa análise no estudo das leis 
específicas, as quais, como se verá, conferem ferramen-
tas adicionais para coibir o aproveitamento indevido 
do substancial fundo de comércio inerente aos grandes 
eventos esportivos. 

2.1. Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/12):

Tal diploma legal é extremamente importante para 

o presente estudo, pois, pela primeira vez, a figura do 

marketing de emboscada foi expressamente prevista 

no ordenamento jurídico brasileiro, prevendo-a em 

suas duas modalidades clássicas: por associação e 

por intrusão. 

De acordo com o artigo 32 da Lei Geral da Copa, 

será considerado marketing de emboscada por asso-

ciação as condutas que, por meio de associação direta 

ou indireta ao evento, tiverem objetivos econômicos 

ou publicitários, bem como que induzirem terceiros 

a acreditar que aqueles produtos, serviços ou marcas 

possuem alguma relação com a FIFA: 

Marketing de Emboscada por Associação 

Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, 

com o fim de alcançar vantagem econômica ou 

publicitária, por meio de associação direta ou in-

direta com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem 

autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, 

induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, 

produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou 

endossados pela FIFA:

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 in-

dicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou 

qualquer espécie de autorização de acesso aos 

Eventos a ações de publicidade ou atividade comer-

ciais, com o intuito de obter vantagem econômica. 

[grifos nossos]

Já o marketing de emboscada por intrusão foi defi-

nido como a realização de campanhas publicitárias por 

empresas não patrocinadoras nos locais de ocorrência 

do evento4:
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Marketing de Emboscada por Intrusão
 
Art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, 

produtos, serviços ou praticar atividade promocional, 
não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indi-
cada, atraindo de qualquer forma a atenção pública 
nos locais da ocorrência dos Eventos, com o fim de 
obter vantagem econômica ou publicitária:

Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano 
ou multa. [grifou-se]

Tal ilícito pode ocorrer por meio da distribuição, 
nas proximidades do evento, de camisetas, bonés, 
brindes em geral, ostentando a marca de empresa 
não patrocinadora, para que cada torcedor que utilize 
esse apetrecho torne-se um outdoor ambulante para 
as câmeras de TV voltadas para captar imagens do 
público dentro dos estádios. 

No entanto, a configuração desse ilícito dependerá 
do ânimo de obter vantagem econômica ou publicitária 
com a atividade infratora, conforme letra da lei. Logo, 
não será impedido de ingressar no estádio um torcedor 
isolado que esteja trajando roupa que estampe a marca 
de empresa não patrocinadora, conforme salientado 
no próprio site da FIFA5. 

Além dos ilícitos penais, o artigo 16 da Lei Ge-
ral da Copa lista uma série de condutas que serão 
consideradas ilícitos cíveis, passíveis, portanto, de 
indenização, tais como, realizar atividades publici-
tárias, por meio da distribuição de brindes, pelo uso 
de veículos, de aeronaves ou embarcações, nos locais 
de ocorrência dos eventos e nas suas principais vias 
de acesso. 

Nesse ponto, é importante salientar que o mencio-
nado artigo 11, em seu §2º,6 determina expressamente 
que as situações de direito adquirido e o princípio cons-
titucional da livre concorrência devem ser respeitados.

Logo, caso um bar localizado em uma das áreas con-
sideradas como de zona de exclusão já possua contrato 
de fornecimento com uma empresa de bebida não pa-
trocinadora, ele poderá continuar vendendo tal bebida 
durante a Copa do Mundo FIFA. O que o proprietário 
desse bar não poderá fazer é, por exemplo, instalar 
um banner com marca de empresa não patrocinadora 
maior do que aquele que normalmente é exposto. 

2.2. Ato Olímpico (Lei nº 12.035/09):

No mesmo sentido da Lei Geral da Copa, o Ato Olím-
pico (Lei nº 12.035/09) foi uma exigência realizada pelo 
Comitê Olímpico Internacional quando da candidatura 
do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos. 

Tal lei possui disposições específicas para coibir o 
marketing de emboscada e o uso não autorizado de 
símbolos oficiais do Comitê Organizador dos Jogos Rio 
2016 e do Comitê Olímpico Internacional. 

O artigo 6º dessa lei determina que as autoridades 
federais devem reprimir infrações aos símbolos rela-
cionados aos Jogos Olímpicos de 2016, os quais são 
definidos de forma extremamente ampla no parágrafo 
único7 desse dispositivo. 

Ademais, o artigo 7º dessa lei estabelece que “é 
vedada a utilização de quaisquer dos símbolos rela-
cionados aos Jogos Rio 2016 mencionados no art. 6º 
para fins comerciais ou não, salvo mediante prévia e 
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expressa autorização do Comitê Organizador dos Jogos 
Rio 2016 ou do COI.”

Entendemos que a ressalva do dispositivo relativa a 
“usos não comerciais” deve ser interpretada com muita 
cautela, pois, caso contrário, ela pode causar restrições 
ao uso da expressão “Jogos Olímpicos” inclusive para 
fins jornalísticos, o que não parece ter sido a intenção 
do legislador. 

Assim, o uso de marcas do evento para fins edito-
riais e jornalísticos, em princípio, é permitido, desde 
que não haja qualquer tipo de associação comercial 
com o evento, como explicado no próprio site do Co-
mitê Organizador dos Jogos do Rio 20168. 

Por fim, o artigo 8º9 determina que é vedada a 
utilização de qualquer expressão, mesmo não incluída 
no rol do supramencionado artigo 6º, desde que seja 
suficiente para causar associação indevida com os 
Jogos Olímpicos. 

Ou seja, tal lei, apesar de não ser tão detalhada 
quanto a Lei Geral da Copa, é uma efetiva arma con-
tra o marketing de emboscada em relação aos Jogos 
Olímpicos. 

2.3. Lei Pelé:

O principal dispositivo dessa lei para a repressão ao 
marketing de emboscada é o artigo 87, caput10. Esse 
dispositivo é claro ao proteger, não só a denominação, 
como os símbolos de entidade de prática desportiva, 
independentemente de registro no órgão competente, 
por um período de tempo indeterminado. 

Trata-se de uma ferramenta de vital importância 
para a Confederação Brasileira de Futebol proteger um 
de seus principais símbolos, qual seja, a camisa oficial 
da Seleção Brasileira de Futebol, contra o marketing 
de emboscada. 

2.4. Concorrência Desleal e o
Enriquecimento sem Causa:

Como se sabe, a prática da concorrência desleal 
deve ser coibida nos termos do artigo 195, inciso III, 

da Lei de Propriedade Industrial11 (Lei nº 9.279/96) 
e do artigo 10, bis, da Convenção da União de 
Paris12. A ampla definição de concorrência desleal 
desses artigos dá às entidades organizadoras e ad-
ministradoras base legal para combater o ambush 
marketing. 

Afinal, não é justo que uma empresa não patroci-
nadora, muitas vezes concorrente direta de um dos 
patrocinadores oficiais, desrespeite os referidos direitos 
exclusivos e se associe ao evento, atleta ou seleção, 
sem ter investido para adquirir a respectiva quota de 
patrocínio. 

Note-se que a existência de um concorrente direto 
da empresa não patrocinadora agrava a situação, uma 
vez que ela estará se aproveitando do fundo de comér-
cio existente em torno do evento ou da seleção sem 
pagar um centavo por isso, ao passo que sua concor-
rente direta investiu uma alta quantia para adquirir a 
mesma prerrogativa. Além disso, ainda que não exista 
concorrência direta entre anunciante e patrocinador, 
a prática pode ser rotulada como aproveitamento 
parasitário, nos termos propostos pelo doutrinador 
Alberto Luis Camelier:

“O legislador convencional tencionou, com uma 
norma abrangente e inespecífica, abarcar quaisquer 
atos, perpetrados por concorrente direto ou indireto, 
ou até de não concorrente, presentes e/ou futuros, 
desde que contrários aos usos honestos e, nesse 
caso, estão sancionados também os ditos atos de 
aproveitamento parasitário, onde não há concorrên-
cia, porém, o agente se locupleta às custas da fama 
e prestígios alheios, soerguendo os seus negócios — 
sem a contrapartida do esforço e do labor que dele 
se espera — em detrimento de seus concorrentes 
diretos e também em prejuízo do parasitado, que 
terá seu sinal distintivos diluído ou sua reputação 
maculada.”13 [grifos nossos]

Com efeito, quando uma sociedade empresária 
não patrocinadora cria uma associação indevida com 
um desses eventos, transmitindo a impressão de que 
seus produtos ou serviços são de alguma forma en-
dossados ou aprovados pela entidade organizadora, 
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ela se enriquece ilicitamente, pois, ao contrário dos 
patrocinadores oficiais, não gastou altas quantias para 
adquirir a respectiva cota de patrocínio. Assim, o artigo 
884 do Código Civil14 também pode ser usado como 
importante ferramenta para se combater o marketing 
de emboscada. 

Portanto, tais institutos são elementos chaves para 
o combate ao marketing de emboscada, especialmente 
quando a empresa não patrocinadora cria uma conexão 
com o evento, mas não infringe diretamente marcas 
registradas ou direitos autorais de titularidade da 
entidade organizadora respectiva. 

3. Aspectos controversos:

O marketing de emboscada pode se materializar 
das mais variadas formas, pois está diretamente 
relacionado à criatividade das empresas não patro-
cinadoras.

Normalmente, essas empresas tentam fazer as-
sociações sutis com os eventos e/ou equipes objeto 
da emboscada para que não haja a configuração do 
ilícito. Afinal, quando há a reprodução ou imitação 
de alguma marca registrada de titularidade de 
entidades organizadoras ou administradoras, a as-
sociação com o evento ou seleção é clara, de modo 
que a configuração do marketing de emboscada é 
evidente. 

Assim, é justamente nas associações que não envol-
vem infração a direitos de propriedade intelectual que 
surge a dúvida sobre o escopo da proteção conferida, 
sendo de grande valia a análise de algumas situações 
específicas. 

3.1. Uso de termos como “SELEÇÃO”, 
“COPA” e “OLIMPÍADAS”:

Como se sabe, os termos “SELEÇÃO”, “COPA” e 
“OLIMPÍADAS” são de uso comum, de modo que, a 
princípio, não podem ser apropriados por um único 
titular. Tanto é assim que o supramencionado pará-
grafo único do artigo 6º do Ato Olímpico não lista 
expressamente o termo isolado “OLIMPÍADAS” como 
uma das marcas relacionadas aos Jogos Olímpicos 
de 2016.

Portanto, um tema controverso diz respeito ao 
momento em que o uso desses signos por empresas 
não patrocinadoras viola os direitos das entidades 
organizadoras e a partir de que ponto a proibição da 
utilização desses termos pode constituir uma violação 
à liberdade de expressão.

Entendemos que, para uma entidade organizadora 
requerer a cessação do uso de um desses signos, sob o 
argumento de ocorrência de marketing de emboscada 
por associação, será necessário avaliar o contexto em 
que tais termos estão sendo usados. 

Por exemplo, em dois casos resolvidos em âmbito 
extrajudicial, a Confederação Brasileira de Futebol 
impugnou duas campanhas, intituladas “SELEÇÃO 
PREVISUL” e “SELEÇÃO DE VANTAGENS TOYOTA”, 
pois além do uso desse termo, existiam outros ele-
mentos, como uma imitação da camisa da Seleção 
Brasileira e imitação do escudo da CBF com as cinco 
estrelas, que induziam o público a pensar que tais 
empresas possuíam algum tipo de relação com a 
Seleção Brasileira:
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Ressalta-se que os próprios patrocinadores oficiais 
dessas entidades muitas vezes ativam o seu contrato 
de patrocínio por meio da realização de campanhas 
de marketing nas quais a associação com a entidade 
patrocinada se dá de forma indireta, por meio do uso 
desses termos em conjunto com outros signos. 

Portanto, embora se tratem de termos que não 
podem ser protegidos pelo direito marcário, enten-
demos que sua utilização pode ser coibida com base 
em outros institutos do ordenamento jurídico quando 
eles são utilizados dentro de um contexto em que há 
inequívoca referência aos eventos ou à Seleção Bra-
sileira de Futebol. 

O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação 
ao uso da temática esporte ou futebol em campanhas 
publicitárias. Afinal, o uso do esporte e outras ma-
nifestações culturais como pano de fundo para uma 
campanha publicitária, mesmo durante a ocorrência 
de um evento como a Copa do Mundo da FIFA, é uma 
atitude lícita e não pode ser proibida. O que deve ser 
coibido é o exagero, o qual, analisado sob uma perspec-
tiva de conjunto, leva o público consumidor a presumir 
que o anunciante possui algum tipo de relação com o 
evento ou com a equipe que se faz alusão no anúncio. 

3.2. Associação à Seleção Brasileira de
Futebol por meio do uso de seus símbolos

A Confederação Brasileira de Futebol — CBF é 
invariavelmente alvo de ações de marketing de em-
boscada, pois são diversos os anúncios de empresas 
não patrocinadoras que tentam se associar à Seleção 
Brasileira de Futebol ou às suas conquistas. 

Na maioria das vezes, tal associação ocorre por meio 
do uso de imitações da camisa oficial da Seleção Brasi-
leira de Futebol, tendo em vista que essa vestimenta é 

reconhecida como o maior símbolo dessa equipe pelo 
torcedor brasileiro. Ademais, geralmente, as empresas 
não patrocinadoras retiram o escudo da CBF do anún-
cio para que não seja configurada infração marcária. 

Nesses casos, as empresas normalmente argumen-
tam que inexiste a configuração do marketing de em-
boscada, pois elas estão apenas utilizando as cores ver-
de e amarela, cores da bandeira nacional, e não estão 
infringindo marcas registradas da referida entidade. 

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro já enfrentou algumas vezes a questão e a 
jurisprudência tem caminhado no sentido de que a 
camisa da Seleção Brasileira de Futebol constitui um 
símbolo protegido pelo artigo 87 da Lei Pelé. 

Além disso, tal proteção também pode se basear 
em concorrência desleal e enriquecimento sem causa, 
uma vez que é necessário proteger os investimentos 
dos patrocinadores oficiais, conforme mencionado na 
introdução. 

Caso ilustrativo, envolvendo a CBF e uma famosa 
empresa de refrigerantes15, foi recentemente julgado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual confirmou a 
possibilidade de associação à Seleção Brasileira por 
meio do uso de imitação de sua camisa oficial. Confira-
se importante trecho dessa decisão:

“A responsabilidade apurada concretamente decor-
re dos elementos já presentes nos autos, os quais reve-
lam com clareza o contexto da campanha publicitária, 
que, embora disfarçada, ao utilizar símbolos apenas 
aproximados, não hesita quanto ao seu objetivo: o 
de remeter o consumidor da Coca-Cola à imagem da 
seleção brasileira de futebol ou, em outros termos, 
de usar a imagem cujos direitos são reservados à CBF 
para vender o produto comercializado pela recorrente.

(...)
Da mesma forma, deve ser afastada a tese de que 

a CBF está pretendendo se apoderar comercialmente 
da camisa amarela e da bandeira nacional do Brasil, 
pois restou evidenciado nos autos que não se trata da 
apropriação dos símbolos nacionais, mas da sua uti-
lização dentro de um contexto que remete, de forma 
inequívoca, ao escrete canarinho, cujos direitos de 
imagem, repisa-se, são pertencentes à CBF.

ARTIGO



13A

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

(...)
Sem embargo da fundamentação supra, fica tam-

bém evidente, a propósito da divergência jurispruden-
cial invocada pela recorrente, que não cuida a hipótese 
de mera presunção de lucros cessantes, circunstância 
que a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior 
repudia, pois, conforme reconhecido pela própria in-
surgente, somente os patrocinadores oficiais, mediante 
contratos que envolvem cifras expressivas, obtém 
autorização para a utilização da imagem da Seleção 
Brasileira. Evidente, portanto, que a CBF deixou de 
ganhar exatamente o valor que deveria ter sido pago 
pela recorrente para o uso autorizado de imagem, 
e é apenas essa quantia que deverá ser apurada na 
próxima fase processual.”

[Resp nº 1.335.624/RJ, Min. Rel. Ricardo Villas Boas 
Cueva, Data de Julgamento: 05/12/2013 — grifos 
nossos]

O acórdão é bastante claro no sentido de que não se 
trata de coibir a utilização de símbolos nacionais, mas, 
sim, do uso de diversos elementos que, no conjunto, 
remetem à Seleção Brasileira de Futebol. 

No ano passado, durante a Copa das Confederações, 
a CBF ingressou com duas ações judiciais contra cam-
panhas semelhantes:

No primeiro caso, a decisão que deferiu a anteci-
pação de tutela16 reconheceu expressamente a ocor-
rência do marketing de emboscada e a necessidade 
de proteção da camisa oficial da Seleção Brasileira. 
Na segunda demanda, a decisão que também deferiu 
a liminar pleiteada17 reconheceu que o uso de cinco 
estrelas juntamente com o uso da expressão “SÓ 
A SIL É CINCO ENTRELAS COMO O BRASIL” constituía 
um marketing de emboscada passível de ser coibido. 

Entendemos que tal associação ilícita também pode 
ocorrer por meio do uso de referências às conquistas 
da Seleção Brasileira, seja pela utilização das cinco 
estrelas ou de termos como “PENTA” ou “HEXA”18. 

Questão controversa diz respeito à mensagens de 
congratulação e incentivo envolvendo a Seleção Bra-
sileira de Futebol. Com efeito, pode uma empresa não 
patrocinadora usar frases como “PARABÉNS BRASIL!” 
ou “LEVANTA ESSA TAÇA BRASIL” em seus anúncios?

Apesar de existirem argumentos em sentido contrá-
rio, entendemos que esta deveria ser uma prerrogativa 
exclusiva dos patrocinadores oficiais da Seleção Bra-
sileira. Afinal, as empresas patrocinadoras investem 
recursos que são fundamentais para a preparação e 
administração da Seleção Brasileira de Futebol. Logo, 
nada mais justo que somente essas empresas possam 
fazer alusão às vitórias da Seleção de forma comer-
cial, pois efetivamente contribuíram para o sucesso 
da equipe. 

3.3. Conflito entre patrocinadores:

No atual cenário do esporte mundial, é extrema-
mente comum que o patrocinador de um atleta ou 
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de uma seleção seja um dos principais concorrentes 
do patrocinador oficial do evento esportivo que esse 
esportista ou essa equipe irão disputar. Por exemplo, a 
Seleção Brasileira de Futebol é patrocinada pela Nike, 
enquanto a Adidas é a patrocinadora oficial da Copa 
do Mundo da FIFA. 

Assim, é comum que situações qualificadas como 
marketing de emboscada se originem de conflitos 
entre patrocinadores de atletas individuais e/ou dos 
times, de um lado, e patrocinadores do evento, de 
outro.

A questão que fica é até que ponto o patrocinador 
individual do atleta pode impedir que a imagem deste 
seja associada ao patrocinador da equipe ou do evento, 
ou vice-versa. 

Em regras gerais, a empresa patrocinadora do atleta 
pode se associar ao atleta, mas isso não lhe confere o 
direito de se associar nem à equipe da qual este par-
ticipa, nem do torneio que ele disputará. Do mesmo 
modo, o patrocinador da equipe poderá se associar a 
imagem coletiva desse time ou seleção, sendo vedado 
dar destaque ao principal integrante, caso ele seja 
patrocinado por outra empresa. 

O judiciário brasileiro se deparou com um casso 
desse gênero quando uma empresa de telefonia, pa-
trocinadora da ginasta Daiane dos Santos, ingressou 
com a ação nº 2004.001.060326-4, perante a 10ª 
Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, 
contra uma empresa de bebidas, patrocinadora ofi-
cial da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, por 
esta última estar explorando a imagem da atleta em 
publicidade estática. A sentença19 determinou que 
a Ré possuía o direito de usar a imagem da atleta 
como integrante da equipe, sem que fosse lhe dado 
substancial destaque. 

No âmbito extrajudicial, a FIFA impugnou campa-
nha, denominada “O MELHOR MUNDIAL DE TODOS 
OS TEMPOS”, veiculada pela VIVO, patrocinadora 
oficial da Seleção Brasileira de Futebol, na qual ela 
se associava à Copa do Mundo, por meio do uso de 
imitação da taça desse torneio, marca registrada 
da FIFA, bem como através de perguntas sobre esse 
evento. Ao realizar tal conduta, a VIVO extrapolou 

os limites do seu contrato de patrocínio com a CBF, 
pois estava passando ao consumidor a impressão de 
que possuía algum topo de relação comercial com a 
Copa do Mundo. 

Ademais, devem ser estabelecidos limites, pois, 
obviamente, o atleta ou o time poderão usar unifor-
mes e acessórios do seu patrocinador oficial durante 
o evento, aí incluído os jogos e eventuais entrevistas, 
mesmo que ele não seja o patrocinador desse tor-
neio. 

No entanto, tal uso deve atender ao princípio da 
razoabilidade, de modo que a utilização não se dê 
fora dos padrões esperados para que a empresa não 
patrocinadora chame mais atenção do que o próprio 
patrocinador oficial do evento. 

Famoso exemplo de marketing de emboscada des-
se tipo ocorreu quando o velocista britânico Linford 
Christie, patrocinado pela Puma, apareceu em uma 
coletiva de imprensa dos Jogos Olímpicos de Atlanta, 
patrocinado pela Adidas, usando lentes de contato com 
o logotipo da marca “PUMA”. 

4. Conclusão:

No decorrer do presente estudo, vimos que o 
marketing de emboscada pode se materializar de 
diversas formas, pois empresas não patrocinadoras in-
variavelmente tentam se associar aos grandes eventos 
esportivos ou às equipes que deles participam. Embora 
diversos casos sejam dotados de alta carga de subje-
tividade, acreditamos ser possível estabelecer alguns 
parâmetros para a análise do tema. 

Com base nas considerações acima, concluímos 
que as seguintes práticas configuram marketing de 
emboscada e podem, potencialmente, ser enquadra-
das como ilícitas à luz do ordenamento jurídico: (I) 
reprodução ou imitação não autorizada de marca 
ou símbolo oficial da entidade organizadora do 
evento ou administradora de seleção ou atletas 
em campanhas publicitárias; (II) uso de termos 
como “SELEÇÃO”, “COPA” ou “OLIMPÍADAS” em 
um contexto que provoca a associação comercial 
da empresa não patrocinadora com o evento ou 
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com a equipe; (III) veiculação de mensagens pa-
rabenizando as conquistas de uma seleção ou de 
um atleta em associação com marcas, produtos ou 
serviços de empresa não patrocinadora; (IV) uso de 
referências aos títulos de uma Seleção, de modo a 
criar a impressão de que o anunciante possui uma 
relação comercial com a equipe; (V) realização de 
promoções envolvendo ingressos para o evento por 
empresas não autorizadas; (VI) extrapolação dos 
limites do contrato de patrocínio, de modo a invadir 
o espaço jurídico de terceiros; e (VII) realização de 
publicidade não autorizada nos locais de ocorrência 
do evento ou em suas vias de acesso. 

Por outro lado, não se pode impedir a utilização 
de marcas ou símbolos oficiais para fins jornalís-
ticos e informativos; é importante ter cautela em 
relação ao uso de termos de forma descritiva; e 
deve-se estar atento às situações de direito ad-
quirido.

Ainda assim, as situações envolvendo o marketing 
de emboscada devem sempre ser examinadas caso a 
caso, sendo fundamental que o aplicador do direito 
verifique se há apropriação indevida do fundo de 
comércio alheio. 

Uma análise das decisões judiciais sobre a matéria 
revela que o Judiciário brasileiro tem aquilatado tais 
conflitos de forma adequada e, em termos gerais, tem 
se mostrado receptivo em coibir o marketing de embos-
cada. Acreditamos que a tendência é a jurisprudência 
se consolidar nessa direção, levando em consideração 
os direitos dos patrocinadores oficiais e os possíveis 
desequilíbrios econômico-concorrenciais causados 
pela prática. 
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6. Notas de Rodapé:
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affederation/administration> demonstrou que mais de dois terços de todo 
o valor arrecadado por essa entidade é proveniente das receitas obtidas com 
a exploração de direitos de propriedade intelectual relacionados à Copa do 
Mundo, sendo a segunda maior fonte a concessão de direitos de marketing. 
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ioc-financing-revenue-sources-distribution?tab=sources>. Acesso em: 17 
abr. 2014

2 A Resolução da ABPI nº 81/2012 bem definiu o marketing de emboscada 
como a “prática pela qual empresas que não são patrocinadoras oficiais ten-
tam de alguma forma associar, indevidamente, seu nome ou produtos/servi-
ços à realização desses eventos, com a finalidade de transmitir ao público a 
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view, Oxford, v. 34, n. 11, p.762-769, nov. 2012.

4 Os locais de ocorrência do evento serão delimitados pelas autoridades com-
petentes, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei Geral da Copa.

 
5 <http://pt.fifa.com/confederationscup/organisation/ticketing/legal/terms-
 conditions/>. Acesso em: 05 abr. 2014 

6 § 2o A delimitação das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Ofi-
ciais de Competição não prejudicará as atividades dos estabelecimentos re-
gularmente em funcionamento, desde que sem qualquer forma de associa-
ção aos Eventos e observado o disposto no art. 170 da Constituição Federal. 

7 Art. 6º. 
 [...] 
 Parágrafo único. Para os fins desta Lei, a expressão “símbolos relacionados 

aos Jogos 2016” refere-se a: 
 I — todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e 

hinos utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional — COI; 
 II — as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos 

Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpi-
cos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpí-
adas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e demais abreviações e variações e ainda 
aquelas igualmente relacionadas que, porventura, venham a ser criadas den-
tro dos mesmos objetivos, em qualquer idioma, inclusive aquelas de domínio 
eletrônico em sítios da internet; 

 III — o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema e as marcas e outros 
símbolos do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016; e 

 IV — os mascotes, as marcas, as tochas e outros símbolos relacionados aos XXXI 
Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

 
8 <http://www.rio2016.com/copyright>. Acesso em: 10 abr. 2014.

9 Art. 8º A vedação a que se refere o art. 7º estende-se à utilização de termos 
e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos men-
cionados nesta Lei, com estes possuam semelhança suficiente para provocar 
associação indevida de quaisquer produtos e serviços, ou mesmo de alguma 
empresa, negociação ou evento, com os Jogos Rio 2016 ou com o Movimen-
to Olímpico.

10 Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do des-
porto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do 
atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com 
a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeter-
minado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente. 
[grifou-se]

11 Art. 195 — Comete crime de concorrência desleal quem:
 [...]
 III — empresa meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem.

12 Art. 10 bis
 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da 

União proteção efetiva contra a concorrência desleal. 
 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência con-

trário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

13 CAMELIER, Alberto Luis. Aspectos Cíveis da Concorrência Desleal no Sistema 
Jurídico Brasileiro, p. 234

14 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 
monetários.

15

16 Dessa forma, cabe ao judiciário coibir a prática do ́ marketing de emboscada´ 
e a utilização indevida e desautorizada da imagem dos uniformes oficiais 
da seleção brasileira, o que vem ocorrendo em decorrência de atos da parte 
ré. A documentação acostada aos autos revela que a ré vem se utilizando 
de campanha publicitária com símbolos, se não aqueles que são exclusivos 
da parte autora, são demasiadamente semelhantes. Ressalta-se que esta 
semelhança causa, indubitavelmente, confusão no mercado de consumo, 
havendo prejuízo à autora notadamente porque a ré comercializa produtos 
do mesmo gênero de outra empresa que firmou com a autora contrato para 
se tornar patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, razão pela qual a tutela 
antecipada deve ser deferida. [Ação nº 0217328-97.2013.8.19.0001, 4ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro]

17 Verifica-se, portanto, que há embasamento legal para a pretensão dedu-
zida na inicial, na medida em que a ré criou um anúncio associando seus 
produtos à seleção brasileira de futebol, para tanto, utilizando-se das 5 
estrelas que significam a quantidade de títulos mundiais conquistados 
pela equipe, além de apresentar um menino trajando uma camisa apa-
rentemente igual a da seleção nacional, como atestam os documentos de 
fls. 116/117. Tudo está a indicar que, de fato, a ré pretende associar seus 
produtos à marca da autora, aproveitando-se do prestígio da mesma, que 
inclusive está em grande evidência em razão do evento de escalas mun-
diais que é a Copa das Confederações. (...) Não pode deixar de ser relevado 
o fato de que a autora não fabrica produtos ou serviços, resumindo sua 
atividade na concessão e licenciamentos de direitos, o que lhe obriga a ga-
rantir aos seus patrocinadores o direito de exclusividade na veiculação de 
campanhas publicitárias, em contrapartida às quantias que estes investem 
para se tornarem patrocinadores da seleção brasileira de futebol. [Ação nº 
0219074-97.2013.8.19.0001, 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 
do Estado do Rio de Janeiro]

18 Considerando que esses termos são de uso comum, é necessário que o con-
texto em que eles estejam sendo empregados remeta à Seleção Brasileira de 
Futebol. 

19 De fato, o COB e CBG autorizaram a ré a utilizar a imagem coletiva da equipe 
olímpica de ginástica artística, divulgando sua marca. [...] Como corolário, a 
utilização da imagem da atleta fica condicionada a sua participação como 
integrante da Equipe de Ginástica Artística Feminina, afigurando-se abso-
lutamente sem efeito a cessão da imagem individual dos atletas concedidas 
pelas entidades na cláusula 2.14 (fls. 215).

 [...] 
 A Autorização para veiculação da imagem da autora como integrante da 

Equipe Olímpica deve ser interpretada literalmente, sem conotação de nítido 
destaque à campeã e muito menos a utilização de voz com fins promocionais 
para a ré. Nunca é demais lembrar que o direito de utilização da imagem 
individual da atleta pertence à Brasil Telecom, conforme já asseverado na 
decisão liminar. [grifos nossos]
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RESUMO

Os autores apresentam um breve estudo sobre 
concorrência desleal por meio de atos de imitação 
que não têm o objetivo de gerar confusão na mente 
do consumidor, a ponto de induzi-lo a erro. Após 
exposição sobre definições de concorrência desleal, e 
como o tema é legislado no Brasil, os autores passam a 
comentar sobre a liberdade de imitação, em contraste 
com a deslealdade. Embora os atos de imitação com 
o intuito de causar confusão e induzir o consumidor 
em erro sejam amplamente aceitos como condutas 
desleais, os autores demonstram que outros atos de 
imitação, igualmente, podem ser desleais, muito em-
bora não sejam comuns e facilmente perceptíveis. Para 
a apuração da deslealdade, são indicados os princípios 
da imprevisibilidade, com base no conceito de previ-

sibilidade tutelada do mercado de Natalino Irti, e da 
prestação – próprios esforços, originado da doutrina 
alemã. Com essa base, são indicadas duas condutas de 
imitação que podem ser consideradas como desleais, 
I) a imitação de elementos não necessários e II) a 
imitação sistemática. Os autores ainda alertam sobre 
a dificuldade de se tomar medidas efetivas contra as 
condutas indicadas, após a passagem do tempo e pro-
liferação de determinada prática. Por fim, os autores 
concluem que os atos de imitação sem a indução em 
erro devem ser individualmente analisados pelo agente 
econômico, observando os limites impostos pela lei. 

I – INTRODUÇÃO

Durante nossos anos de prática no Brasil em litígios 
de Propriedade Intelectual, notamos certa dificuldade 
do judiciário brasileiro, sobretudo onde não há juízo 
especializado1, em aplicar o conceito de concorrência 
desleal em casos de imitação, onde não se verifica, 
necessariamente, o intuito de causar, ou probabilidade 
de ocorrer, erro por parte do consumidor.

Nesse sentido, como se depreende do título, nosso 
intuito neste trabalho é demonstrar que, embora deva 
ser vista com cautela, a imitação que não induz ao 
erro também pode ser considerada como ato ilícito, e 
portanto ser reprimida pelo judiciário.

Por óbvio, o presente artigo não pretende ir contra 
pensamentos consagrados na doutrina brasileira, que 
indicam a possibilidade de confusão para caracteri-
zação da concorrência desleal. Celso Delmanto, por 
exemplo, sobre o tema, afirma ser a confundibilidade 
a real razão da ilicitude2. 

O que se pretende, na verdade, é mostrar que, em 
casos excepcionais, haverá vantagem indevida pela 
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imitação não autorizada, ainda que o consumidor 
não seja levado diretamente à confusão, a tomar um 
produto/serviço pelo outro, ou a confundir sua ori-
gem (associação indevida), pois, independentemente 
disto,o imitador poderá se beneficiar em detrimento 
do imitado.

Haverá, nessas hipóteses, a intenção de se apro-
veitar do prestígio, do investimento e da contribuição 
alheia.

Por outro lado, não é pretensão dos autores ino-
var sobre o tema. O que se pretende é fazer coro aos 
doutrinadores e juízes que já tiveram a oportunidade 
de tecer seus comentários, com o intuito de colocar 
uma luz sobre o assunto, e difundir seus argumentos.

Para tanto, passaremos por uma breve explanação 
sobre o direito da concorrência desleal, e uma análise 
dos atos de imitação, para então indicar algumas linhas 
de raciocínio que nos ajudem a delimitar as situações 
em que a imitação pode configurar concorrência 
desleal. Nesse ponto, indicaremos casos em que a 
imitação, por qualidades outras que não a possibili-
dade de confusão, deverá ser qualificada como ato de 
concorrência desleal.

Por fim, neste artigo, ao adotarmos o termo con-
corrência, referimo-nos à efetiva concorrência, ou 
seja, à relação entre competidores reais, atuantes em 
segmento de mercado igual ou afim, ao mesmo tempo, 
e com áreas geográficas de atuação em comum. 

II – CONCORRÊNCIA DESLEAL

Dado o caráter amplo da concorrência desleal, e as 
variadas formas em que ela pode se manifestar, resta 
difícil conceituá-la. No entanto, para que se tenha uma 
melhor noção do assunto em comento, o advogado 
Alberto Luis Silva em seu artigo sobre o tema3, trouxe 
a definição de três renomados juristas brasileiros:

“PONTES DE MIRANDA a define como: Ato reprimí-
vel criminalmente e gerador de pretensão à abstenção 
ou à indenização, ou somente gerador de pretensão 
à abstenção ou à indenização, que se praticou no 
exercício de alguma atividade e ofende à outrem, no 
plano da livre concorrência.

GAMA CERQUEIRA aduz como sendo aquela prati-
cada por competidor que agindo através de meios de-
sonestos e contrários às boas normas, prejudica os ne-
gócios alheios ou desvia clientela para proveito próprio.

CELSO DELMANTO, citando Edward S. Rogers: a 
concorrência desleal se caracteriza por truques sujos 
(dirty tricks) impingidos pelo competidor desleal que 
os aplica para ganhar deslealmente a corrida.”

Com efeito, a variedade dos delitos de concorrência 
desleal dificulta, sobremaneira, uma definição que 
possa abrangê-los4. Assim, não por acaso, as definições 
sobre o tema são bastante amplas. Para o Professor 
Carlos Henrique de C. Fróes,“o concorrente desleal, 
qualquer que seja a modalidade de ilícito, não planta 
a árvore, mas colhe os frutos da árvore alheia, à revelia 
de seu dono”5.

De imediato, percebe-se que não é tarefa fácil 
delimitar os atos de concorrência desleal. Qualquer 
lista estaria fadada ao fracasso, uma vez que não há 
limites para imaginação humana.

Tal fato não impede, pelo contrário, impõe, que o 
tema seja devidamente legislado.

Embora o inciso XXIX do art. 5º da Constituição 
Federal do Brasil de 19886, que trata da proprieda-
de industrial e nomes de empresa, não mencione 
a concorrência desleal, pode ser entendido que 
sua repressão está compreendida no artigo 1707, o 
qual, ao estabelecer os princípios gerais da ordem 
econômica, elenca a livre concorrência e a defesa 
do consumidor.

Não por outra razão, aliás, o Supremo Tribunal Fede-
ral, mais alta Corte e Tribunal Constitucional do Brasil, 
já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema:

“A livre concorrência, como toda liberdade, não é 
irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos 
dos outros concorrentes pressupondo um exercício 
legal e honesto do direito próprio, expresso da pro-
bidade profissional. Excedidos esses limites surge a 
CONCORRÊNCIA DESLEAL...

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os 
atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que 
atentam contra o que se tem como correto ou normal 
no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam di-
retamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGIS-
TRADOS”. (R.T.J.56/ 453-5)8”.

Na linha da Constituição, o Código de Defesa do 
Consumidor brasileiro – CDC (Lei 8.078/90), estabelece 
como um dos princípios da Relação de Consumo a coi-
bição e repressão eficientes de todos os abusos pratica-
dos no mercado de consumo, inclusive a concorrência 
desleal9. Ademais, o Código elenca a proteção contra 
métodos comerciais coercitivos ou desleais como um 
dos direitos básicos do consumidor10.

Por seu turno, a Lei da Propriedade Industrial – LPI 
(Lei 9.279/96), em seu artigo 2º11, estabelece que a 
proteção dos direitos relativos à propriedade industrial 
efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal.

Já em seu artigo 195, a LPI elenca os diversos atos 
que são considerados como crimes de concorrência 
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desleal. Não surpreendentemente, algumas indicações 
são bastante amplas:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, 

em detrimento de concorrente, com o fim de obter 
vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa 
informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, 
ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos 
ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de 
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe 
ou oferece à venda ou tem em estoque produto com 
essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, 
em produto de outrem, o nome ou razão social deste, 
sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recom-
pensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em re-
cipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado 
ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com 
produto da mesma espécie, embora não adulterado ou 
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a 
empregado de concorrente, para que o empregado, fal-
tando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita 
promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao 
dever de empregado, proporcionar vantagem a con-
corrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos, informações ou dados confiden-
ciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de 
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento 
público ou que sejam evidentes para um técnico no 

assunto, a que teve acesso mediante relação contratual 
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos ou informações a que se refere o 
inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve 
acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, 
declarando ser objeto de patente depositada, ou 
concedida, ou de desenho industrial registrado, que 
não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel 
comercial, como depositado ou patenteado, ou re-
gistrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autori-
zação, de resultados de testes ou outros dados não 
divulgados, cuja elaboração envolva esforço consi-
derável e que tenham sido apresentados a entidades 
governamentais como condição para aprovar a comer-
cialização de produtos.

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

 § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os 
incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador 
da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas 
nos mencionados dispositivos.

 § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto 
à divulgação por órgão governamental competente 
para autorizar a comercialização de produto, quando 
necessário para proteger o público”.

Não bastassem as hipóteses acima, a LPI transpare-
ce que há, ainda, atos de concorrência desleal que não 
são considerados crimes, ao estabelecer que o preju-
dicado por atos de concorrência desleal não previstos 
na própria Lei terá o direito de haver perdas e danos 
em ressarcimento de prejuízos causados12.

Desse modo, pode ser notado que, tal como nas 
definições apontadas linhas atrás, os atos de con-
corrência desleal definidos por lei são igualmente 
vagos, o que levou o professor Denis Borges Barbosa 
a concluir que:
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“Assim, não é a lei que define os limites da concor-
rência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar 
e no mercado específico, dos demais concorrentes, que 
vão precisar o que é lícito ou ilícito13”.

Dentre as inúmeras possibilidades de se concorrer 
deslealmente, iremos focar, neste artigo, nas hipóteses 
de imitação de elementos do concorrente.

III – LIBERDADE DE IMITAÇÃO X DESLEALDADE

A imitação, objeto do presente estudo, corriqueira-
mente é usada como meio de concorrência desleal. É 
o ato pelo qual o imitador se assemelha ao seu con-
corrente (imitado) com o intuito de perceber algum 
proveito. No entanto, importante destacar que não se 
condena, aqui, a imitação per se.

Não é novidade que um dos princípios da livre 
concorrência é a livre imitação, elemento de suma 
importância para o progresso de uma sociedade, e de 
grande relevância para o acirramento na concorrência. 
Qualquer restrição a essa liberdade deve ser vista com 
extrema cautela.

O Professor José de Oliveira Ascensão ensina que:
“Já foi dito que o princípio seria o da proibição da 

imitação, salvo havendo uma causa de justificação. 
Mas o princípio é o contrário. A imitação, como gran-
de fundamento do progresso social, é livre, salvo se 
alguma razão especial tolher essa liberdade”14.

A exceção indicada pelo professor é extremamente 
bem vinda. Muito embora deva haver uma liberdade 
de imitação no mercado, igualmente, deve haver li-
mites sob pena de se prejudicar o próprio mercado, os 
consumidores relevantes e a sociedade como um todo.

Em artigo sobre o tema, Denis Borges Barbosa bem 
resumiu a questão:

“A liberdade de concorrência implica que os ele-
mentos empresariais alheios possam ser aproveita-
dos por qualquer um. O que significa que mesmo a 
cópia é um princípio livre. Para haver concorrência 
desleal tem de haver uma qualificadora específica 
que torne a imitação, em princípio livre, uma ati-
vidade proibida.

Que fique claro, assim, qual o regime normal e 
“natural” dos bens intelectuais: o da liberdade de 
uso por todos, sem que isso cause impacto na esfera 
de direito de seu criador ou titular. Apenas quando 
– excepcionalmente – haja exclusividade de uso con-
ferida por lei ao criador ou titular, ou se tenha uma 
“qualificadora específica“ que deflagre a concorrência 
desleal, pode-se vedar a apropriação ou desfrute de 
criações alheias”15.

Desse modo, ainda que haja cautela, nos casos de 
imitação, deve ser averiguado se há a presença de uma 
“qualificadora específica” que demonstre a deslealdade 
por parte do imitador.

Nesse ponto, a questão passa a ser como verificar 
quando os atos de imitação são eivados de desleal-
dade. 

Nos casos em que a imitação pode gerar confusão 
no mercado, a presunção da deslealdade se torna rela-
tivamente fácil, pois a deslealdade estaria exatamente 
em causar erro ao consumidor para obter vantagem, o 
que, notoriamente, é um comportamento comumente 
reprovado por qualquer mercado.

Porém, haveria outras ocasiões nas quais a imitação 
não pretende induzir a erro o consumidor, e, ainda 
assim,possa vir a ser qualificada como desleal? A 
nosso ver, sim.

Como comentado em capítulo anterior, as defini-
ções de concorrência desleal são bastante amplas, não 
fazendo sentido, então, que as condutas de imitação 
tenham um limite estritamente definido a priori para 
evidenciar, ou não, a deslealdade na conduta do 
agente.

Para reforçar nossa tese, Eva Domínguez Pérez, 
em estudo sobre a imitação sistemática prevista na 
lei de concorrência desleal espanhola, modalidade 
de imitação que abordaremos adiante, informa que a 
experiência italiana já havia concluído que a repressão 
à imitação, apenas quando capaz de gerar confusão, 
não seria suficiente para atender às necessidades do 
mercado:

“En este sentido, la experiencia italiana ha puesto 
de manifiesto que una represión limitada exclusiva-
mente a las imitaciones que provoquen confusión 
en el mercado no satisface las necesidades que el 
correcto funcionamiento del mercado requiere. Por 
ello, el intento de reducir la represión de la deslealtad 
imitativa solamente a los supuestos en los que existe 
confusión, ha sido considerado como insuficiente por 
la jurisprudencia italiana, que califica como desleal 
todo supuesto imitativo del que se deriven efectos de 
especial entidad en el mercado, supuestos entre los 
que se encuentra la imitación sistemática”16. 

Ainda que aceitemos a possibilidade de atos de 
imitação que não ensejem confusão serem qualificados 
como atos de concorrência desleal, restará pendente o 
critério pelo qual possamos nos certificar, ou ao menos 
presumir, que o imitador age de forma desleal.

Neste estudo, passaremos a comentar sobre alguns 
princípios que nos auxiliam nessa difícil tarefa, sem, 
contudo, esgotá-los. 
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IV – DA APURAÇÃO DA DESLEALDADE
IV.I – Princípio da Imprevisibilidade.

O Supremo Tribunal Federal, em interpretação das 
exposições do advogado italiano Natalino Irti sobre a 
definição de mercado, faz a seguinte definição:

“(...) é uma ordem, no sentido de regularidade e 
previsibilidade de comportamentos, cujo funciona-
mento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele 
atuam, de determinadas condutas. Essa uniformida-
de de condutas permite a cada um desses agentes 
desenvolver cálculos que irão informar as decisões 
a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do 
mercado”17.

A contrario sensu, os comportamentos não regu-
lares e não previsíveis não estariam em conformidade 
com a ordem no mercado. Dessa forma, a imprevisibili-
dade de Irti pode ser usada para identificar os agentes 
que buscam tirar proveito de situações não previstas 
para determinado mercado.

Nessa linha de raciocínio, Denis Borges desenvolveu 
o seguinte entendimento:

“Não se pode frustrar a expectativa razoável de 
receita futura, resultante do padrão concorrencial 
pertinente. O comportamento inaceitável perante as 
práticas usuais da parcela do espaço concorrencial é 
vedado pelo Direito. Difícil como é no plano conceptual, 
tal tutela, não de direitos (interesse jurídicos), mas de 
interesses razoáveis, tem encontrado pacífica proteção 
no Direito dos vários países”18.

Em páginas seguintes o professor ainda completa: 
deve-se suportar o usual, o esperado, mas não o ines-
perado e o excessivo19.

Com efeito, há um padrão de condutas em cada 
mercado. O novo competidor ao entrar em determinado 
segmento já conhece, ou deveria conhecer, suas prá-
ticas usuais e assim monta sua estratégia de atuação 
com base na expectativa de comportamento de seus 
concorrentes.

Contudo, importante esclarecer que nem toda 
conduta imprevista no mercado deve ser apontada 
como desleal. Atento a esse ponto o professor Denis 
elencou duas hipóteses em que a imprevisibilidade no 
mercado não é desleal:

“A primeira causa é o simples risco empresarial 
num contexto concorrencial estável. Todo o incen-
tivo constitucional à livre iniciativa corresponde 
à perspectiva utilitarista de que o exercício dessa 
liberdade conduz a satisfação do interesse público de 
uma economia eficiente, em que a atrição darwinista 
entre competidores eliminaria os menos capazes. Isso, 
mais do que alguma garantia natural do exercício de 
vocações e trabalho, justifica a escolha da CF88 em 
colocar essa liberdade no capítulo inicial do seu texto. 
A jurisprudência citada, ao consagrar o dolus bonus 
– a intenção direta de superar e até alijar um agente 
econômico menos eficiente – como compatível com 
o direito e com os interesses constitucionalmente 
tutelados.

A segunda causa é a manipulação das vantagens 
concorrenciais através de mudanças no paradigma 
concorrencial, por meio da inovação, dinâmica, orga-
nização, mudanças de objetivo, etc. Todos esses fenô-
menos atendem à necessidade de desenvolvimento, 
inscrita no art. 3º da Constituição como um direito 
fundamental (vide o Cap. II [2] §2). A mutação do 
espaço concorrencial que atenda esses pressupostos 
é funcionalmente conforme com o Direito”20.

Sob o ponto de vista da imitação, percebemos que 
mercados já possuem características comuns, ele-
mentos que, embora não necessários para o produto 
ou oferta do serviço, são amplamente utilizados e 
esperados pelos concorrentes. 

Desse modo, condutas não previstas, como imi-
tações de elementos não usuais, não necessários e 
não funcionais em determinado mercado, podem ser 
consideradas como desleais, uma vez que não eram 
previstas e assim frustram as expectativas razoáveis do 
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agente imitado que não esperava um comportamento 
de imitação fora dos padrões de mercado.

As consequências de tais atos podem chegar até à 
retirada do imitado que após investir para se destacar 
no mercado não consegue apresentar preço compe-
titivo em comparação aos imitadores que desquali-
ficaram a característica imitada, até então única,em 
determinado segmento.

Do exposto, pode se concluir que o princípio da 
imprevisibilidade é de grande ajuda para determinar 
se a imitação pode ser considerada como desleal, ou 
um simples exercício da liberdade de imitação.

VI.II – Princípio da Prestação

Em realidade, não há novidade em relação ao uso 
do principio da prestação, desenvolvido pela doutrina 
alemã, para caracterização da deslealdade em condu-
tas de imitação. José de Oliveira Ascensão no sugestivo 
artigo “O Princípio da Prestação: Um Novo Fundamento 
para a Concorrência Desleal?”, apontava este como 
critério para determinar a concorrência desleal:

“Verifica-se que o princípio da prestação nos dá um 
critério de solução, à luz do qual será possível avançar 
na determinação da difícil fronteira entre a liberdade 
de imitação e a concorrência desleal”21.

O princípio da prestação nada mais é do que a 
competição por meio dos próprios esforços. Dessa 
forma, busca o competidor vencer no mercado por sua 
própria contribuição.

Sobre o tema, Eva Pérez:
“(…), es una idea unánimemente admitida en la 

doctrina, que “la forma normal de competencia es 
la competencia en base a las propias prestaciones”, 
al ser la forma competitiva que permite al potencial 
consumidor una actividad comparativa, con el objeto 
de obtener una decisión que ponga fin al proceso de 
selección de mercado; sólo en la medida en que el con-
sumidor pueda realizar una actividad de comparación 
de prestaciones des mismo tipo ofertadas en el merca-
do (precio, calidad, características de las prestaciones, 
etc.), podrá decidir libremente, dando cumplimento en 
el moderno Derecho de la Competencia”22.

Seguindo sua exposição, Pérez conclui que quem 
não compete segundo seus próprios esforços, compe-
tirá de forma contrária ao principio da prestação, e 
portanto, de modo desleal:

“Siguiendo el razonamiento expuesto, en el sentido 
de que competencia por las prestaciones equivale a 
competencia según el proprio esfuerzo competitivo, 
habrá que considerar que cuando el competido opere 

en el tráfico sin que medie su esfuerzo competitivo, 
estará compitiendo de forma contraria al principio de 
competencia por las propias prestaciones, y por ello, 
de forma desleal. La cuestión se centra, entonces, en 
determinar cuándo no existe esfuerzo competitivo. 

A los efectos que nos ocupan en estos momentos, 
consideramos que existe esfuerzo competitivo en los 
supuestos en los que el competidor emplea recursos 
propios para la obtención de la prestación que desea 
introducir y difundir en el mercado, recursos de carácter 
económico, temporal e intelectuales. Cuando el com-
petidor incurre en “costes competitivos”, en “dispen-
dios económicos apropiados o propios”, consideramos 
que ha existido esfuerzo competitivo en la actividad de 
mercado. “A sensu contrario”, el competidor compite en 
el mercado sin que exista esfuerzo competitivo cuando 
no invierte tales recursos para la obtención de presta-
ciones, no asumiendo entonces costes competitivos”23. 

Sob esse ponto de vista, os atos de imitação, embo-
ra, em tese, livres, devem ser observados, pois podem 
indicar a tentativa de se obter vantagem por meio do 
esforço alheio. Ainda que não se pretenda confundir a 
clientela, o imitador visa a evitar gastos e riscos para, 
de forma parasitária, ganhar espaço no mercado ape-
nas pelo aproveitamento de prestações alheias, sem 
os investimentos da criação e os riscos da inovação.

Sobre a possibilidade de aplicação do principio da 
prestação em casos de imitação que não geram con-
fusão, o professor Ascensão ensina:

Estão aqui em causa as situações em que a imitação 
não implica todavia a indução em erro do consumidor. 
Se assim não fosse, o acto seria repelido por força da 
confusão, que representa um fundamento típico. Mas 
pode haver o mero aproveitamento de prestações 
alheias, sem se criar o risco de confusão. É o que se 
dá quando um concorrente copia a acentuação em-
presarial do outro, actuando porém ostensivamente 
em próprio nome24.

Por todo o exposto, podemos concluir que “o princí-
pio da prestação nos dá um critério auxiliar de solução, 
à luz do qual avançaremos melhor na difícil distinção, 
entre os actos de aproveitamento, dos que representam 
livre imitação e dos que trazem concorrência desleal, 
por serem parasitários25”.

V – ATOS DE IMITAÇÃO QUE NÃO GERAM
CONFUSÃO AO CONSUMIDOR

Uma vez passado pelas noções de concorrência 
desleal, liberdade de imitação e princípios que podem 
nos ajudar a apurar a deslealdade de determinados 
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atos, passaremos a comentar casos em que os atos de 
imitação, em nossa opinião, devem ser considerados 
desleais, apesar de não necessariamente gerarem 
confusão ao consumidor.

Longe de esgotar as possibilidades oferecidas pelo 
tema, a exposição que segue trata de casos nos quais 
a imitação tem como objetivo parasitar o líder de 
mercado,seja por i) copiar ostensivamente elementos 
não necessários e de fácil absorção pelo consumidor, 
ou II) imitar sistematicamente o agente que atua com 
inovação.

V.I – Imitação de elementos não necessários

A imitação de elementos não necessários, usual-
mente, pode criar confusão no mercado por induzir 
o consumidor em erro. No entanto, nossa análise irá 
focar nas intenções do e consequências geradas pelo 
imitador que, apesar de copiar elementos não neces-
sários de seu concorrente, normalmente o líder de 
mercado, emprega sua marca ou outro elemento que, 
teoricamente, impediria a confusão.

Contudo, como abordado ao longo desse artigo, 
ainda que a possibilidade de confusão seja remota, 
ou até inexistente ao consumidor médio em situações 
regulares, poderá haver deslealdade na conduta do 
imitador.

Um dos objetivos desse expediente – imitação de 
elementos não necessários – é diluir as características 
peculiares não protegidas pelo direito de exclusividade 
para que, assim, o concorrente imitado veja diminuídos 
seus elementos característicos e únicos, e o imitador 
possa se assemelhar ao líder de mercado. Embora os 
produtos e serviços sejam identificáveis, será criada 
a impressão na mente do consumidor de que “tudo é 
igual”, “qualquer um serve”:

Atuando na esfera não-racional, a aproximação 
simbólica conduz à expressão corriqueira “é tudo 
igual”, que elimina as distinções tecnológicas, ou a 
construção feita pela publicidade de uma caracteri-
zação própria.

(...)
O efeito da associação é que, experimentando pro-

blemas ou insucessos com o competidor caudatário (no 
caso, na capacidade de inovação e suas consequências 
qualitativas) o consumidor transfere a experiência para 
o inovador – pois a associação, eliminando as distin-
ções simbólicas, faz que o “é tudo igual” se transforme 
em “é tudo ruim”26.

Por outro lado, o imitado se beneficia do enrique-
cimento sem justa causa às custas do prestígio do 

líder do segmento de mercado, o que é expressamente 
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro27. 

Não há dúvidas de que, ao se assemelhar ao líder 
de seu segmento, o imitador terá um reconhecimento 
do consumidor sem que tenha investido para tanto. 
Frise-se que abordamos a imitação de elementos não 
necessários, não dotados de efeitos técnicos e também 
que ainda não sejam de uso comum ou vulgarizado 
pelos concorrentes.

Quem assim age busca evitar investimentos para o 
reconhecimento de sua marca pelo consumidor. Não 
será preciso investir em publicidade e propaganda, 
bastaria, por exemplo, usar uma forte cor empregada 
característica e originalmente pelo líder do mercado 
que o consumidor saberá se tratar de um produto da 
mesma espécie.

Ainda, o imitador, nesses casos, obterá uma van-
tagem indevida sobre os demais concorrentes que 
optaram por não fazer uso dos elementos caracterís-
ticos alheios.

O judiciário brasileiro já teve oportunidade de se 
pronunciar sobre o assunto:

No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a 
semelhança entre as embalagens dos produtos da ré 
e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supos-
tamente induzir os consumidores em erro, traduzindo 
um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de para-
sitismo e proveito do prestígio alheio. 

O perito judicial, analisando as embalagens das 
latas de creme de leite comercializados pelas partes, 
concluiu pela relativa semelhança entre os pares de 
produtos comparados.

O exame atento do laudo pericial revela que as em-
balagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam 
diretamente às embalagens da autora, que primeiro 
delas se utilizara e é líder de mercado.

Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a 
erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, 
apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos 
têm as marcas “Nestlé”,”Parmalat” e “Glória” ostensi-
vas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel 
diferenciador.

Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes 
semelhanças existentes não eram necessárias, nem 
cumpriam qualquer fim social relevante.

Pode-se até alegar que a fruta morango guarda 
certa associação com creme de leite. O que me desa-
grada não é o uso isolado da fruta, mas sim somado 
à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, 
enfim toda a composição da embalagem, que remete 
inegavelmente ao produto concorrente.
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É notório que haveria uma associação entre os pro-
dutos, decorrente da similitude da disposição das cores 
e imagens entre ambos, e estou convencido que essa 
parecença foi deliberadamente desejada pela ré, ao 
alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.

Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas em-
balagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plau-
sível para a mudança, aproximando as novas embalagens 
daquela idealizada e construída pela líder de mercado.

A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. 
Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro 
é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à 
custa do prestígio de marca alheia.”

(TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Fran-
cisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010) (grifamos). 

Ao analisarmos o caso concreto sob os aspectos dos 
princípios anteriormente mencionados, observamos 
que ambos são aplicáveis. 

Afinal, não é esperado no mercado que seus agentes 
padronizem o rótulo criado pelo líder do segmento, 
tampouco seria padronizar suas cores predominantes, 
seu formato peculiar, dentre outros elementos, ainda 
que não passíveis de proteção isoladamente. Resta cla-
ro que imitações nesse sentido fogem da previsibilidade 
para o mercado, pois não fazem parte das condutas 
leais que se espera de concorrentes.

De igual modo, se a imitação se concentra em ele-
mentos não-necessários para a eficiência da prestação 
própria, mas apenas úteis para parasitar o prestígio 
alheio, comete concorrência ilícita28.

V.II – Imitação Sistemática

Segundo Eva Pérez, o primeiro caso envolvendo a 
imitação sistemática foi resolvido pela Corte de Cas-
sação, que qualificou essa conduta como concorrência 
parasitária:

(…) el Tribunal [Corte de Casación] definió la “con-
correnza parassitaria” como aquella práctica en la que 
la actividad comercial del imitador se traduce en un 
camino continuo y sistemático (aunque no integral), 
esencial y constante, sobre la huella de otro, por la 
imitación de todo o de casi todo aquello que hace el 
competidor y la adopción más o menos inmediata de 
cada nueva iniciativa, aunque ello no produzca con-
fusión de actividad o de producto29. 

Como se vê, para caracterização da deslealdade 
na imitação sistemática, não é necessário que ocorra 
confusão no mercado. Nessa modalidade, o objetivo 
do agente é se beneficiar de inovações que lograram 

obter êxito, sem, contudo, assumir os custos da criação 
ou riscos inerentes à conduta inovadora.

Com base no princípio da prestação, o professor 
Ascensão assim aborda o tema: 

Quando surge porém o carácter qualitativo da 
imitação, que leve a considerar que se trata de um 
acto de concorrência desleal?

Uma hipótese significativa é-nos dada pela con-
corrência parasitária. O conceito foi desenvolvido pela 
doutrina italiana. Não bastaria a imitação de elementos 
isolados, seria necessário que a concorrência seguisse 
servilmente, contínua e globalmente a actividade 
empresarial alheia.

Diríamos assim que a concorrência parasitária só sur-
ge quando a empresa não dá a sua própria contribuição, 
porque se limita a copiar a prática empresarial alheia. 

O exemplo ajuda-nos a reencontrar o princípio da 
prestação. Este permite-nos entender que não são 
actos isolados de imitação (a pintura das fachadas com 
o mesmo estilo, as vestimentas das empregadas) que 
excluem que cada empresa apresente as suas próprias 
prestações. A concorrência só é caracterizada quando 
uma empresa, em vez de actuar segundo uma linha 
própria, se limita, parasitariamente, a seguir os traços 
da linha alheia. É então que não se impõe no mercado 
pela própria prestação, mas por prestações alheias30.

Para que haja imitação sistemática, é necessário 
que o competidor imitado atue com constante inova-
ção e que suas práticas comerciais sejam perseguidas 
em curto espaço de tempo e sucessivamente pelo 
mesmo concorrente.

Estas circunstancias permiten calificar al supuesto 
de la imitación sistemática como un supuesto compe-
titivo típicamente moderno y novedoso, que sólo llega 
a producirse cuando concurren unas circunstancias de 
mercado muy específicas31.

Como consequência, a imitação sistemática inibe 
a constante inovação no segmento mercadológico, 
prejudicando, além do imitado, o próprio consumidor:

En el supuesto de la imitación sistemática, el acto 
de imitación afecta, en primera instancia, al proprio 
competidor imitado (pionero), pero también el con-
sumidor se ve negativamente afectado, en la medida 
que los efectos perjudiciales que a largo plazo provoca 
la imitación sistemática repercutirán negativamente 
en el mismo32.

Ainda segundo Eva Pérez, a imitação sistemática 
pode chegar à eliminação do competidor pioneiro, uma 
vez que a constante inovação aumenta os preços de 
seu produto, o que não reflete na concorrência que 
se limita a copiar sistematicamente suas inovações.
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A Lei de Concorrência Desleal Espanhola33 inovou ao 
indicar, expressamente, a imitação sistemática como 
conduta reprovável com base na concorrência desleal. 
Em seu texto, observamos importantes ressalvas:

Actos de imitación.
1. La imitación de prestaciones e iniciativas empre-

sariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por 
un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un 
tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para 
generar la asociación por parte de los consumidores 
respecto a la prestación o comporte un aprovecha-
miento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de aso-
ciación o de aprovechamiento de la reputación ajena 
excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la 
imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 
empresariales de un competidor cuando dicha estra-
tegia se halle directamente encaminada a impedir u 
obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de 
lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una 
respuesta natural del mercado.

A Lei espanhola bem apontou certas delimitações 
para que a imitação sistemática seja considerada 
desleal. Primeiramente, ela deve ter o objetivo de 
impedir ou obstar a afirmação do competidor, e em 
segundo lugar, deve exceder o que pode ser compre-
endido como uma resposta natural do mercado, o que 
nos leva a concluir que a previsibilidade de conduta 
no mercado também exerce uma importante função 
para que possamos qualificar a imitação sistemática 
como ato desleal, e, portanto, reprovável.

 
V. III – Da imitação prolongada no tempo.

Por fim, é importante destacar que a passagem do 
tempo prejudica as possibilidades de defesa do con-
corrente imitado.

Com efeito, em face das imitações que não geram 
confusão, o competidor imitado deve ter a ciência que, 
quando não questionadas, elas podem se difundir como 
prática comum no mercado.

Ora, uma vez permitido que um concorrente se 
beneficie pelas modalidades indicadas linhas atrás, 
com custos mínimos, outros concorrentes observarão 
nessa prática uma alternativa para, também, au-
mentar seu espaço no mercado, com investimentos 
reduzidos.

Dessa forma, a prática não apenas poderá tornar-
se comum entre os competidores já atuantes no 

mercado, pois, além, poderá incentivar terceiros a 
atuar no mercado no qual uma expectativa de com-
portamento lhe é favorável. Este cenário dificultaria, 
sobremaneira, medidas efetivas por parte do concor-
rente imitado. 

Em outras palavras, elementos característicos e não 
necessários podem passar a ser considerados comuns 
e as imitações sistemáticas, por sua vez, podem apa-
rentar uma resposta natural de um mercado específico.

Nessa linha, pedimos vênia ao poeta brasileiro Edu-
ardo Alves da Costa, para citar trecho de seu famoso 
poema34, um dos símbolos da luta contra ditadura 
militar em nosso país nas décadas de 60 e 70, em 
contexto diverso do pretendido pelo autor:

“[...] 
Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem;
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.
[...]”

Portanto, antes que até o menor concorrente passe 
a adotar a imitação de certas características do líder 
como conduta natural do mercado, prejudicando a 
capacidade do imitado de se opor, faz-se necessária a 
adoção das medidas cabíveis pelo imitado em tempo, 
além da compreensão pelo judiciário para evitar que 
o comportamento indesejado se propague, apesar dos 
esforços do imitado de impedi-lo.

VI – Conclusão

Desde as primeiras definições de concorrência 
desleal, resultou difícil delimitar de antemão o alcan-
ce desse direito. Aliás, não poderia ser diferente, as 
possibilidades de atos desleais dependem apenas da 
imaginação do agente.

Ainda que o estudo tenha se limitado aos atos de 
imitação, nota-se que as possibilidades de imitação e 
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seus objetivos são os mais diversos. Não obstante a 
imitação com o intuito de induzir o consumidor em 
erro seja amplamente reprovada, por constituir ato 
de concorrência desleal, haverá outros casos em que 
a imitação, muito embora não gere confusão, será 
considerada desleal.

Cada caso de imitação deve ser analisado com ex-
trema cautela para que se possa verificar se o imitador 
age nos limites de sua liberdade de concorrer e imitar, 
ou, se,ao contrário, há elementos que evidenciem uma 
conduta desleal perante seus concorrentes. Nesse 
contexto, as ações baseadas na má-fé, por exemplo, 
não poderão encontrar guarida no direito. Malitiis non 
est indulgendum.

Os princípios estudados nos levaram a concluir 
que tanto a imitação de elementos não necessários, 
como a imitação sistemática, podem ser caracterizadas 
como atos de concorrência desleal e, assim, reprimidas 
conforme determinação legal. 

No entanto, para efetiva repressão aos atos de 
concorrência desleal com base nos atos de imitação 
sem intenção de indução em erro, depender-se-á da 
atuação e criatividade do agente econômico, que 
deverá lidar com os limites aqui expostos para fazer 
valer seu direito e preservar seu negócio.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É cediço que o direito admite, com razoável 
frequência, a co-titularidade de bens e de direitos, 
como, por exemplo, a co-propriedade imobiliária, a 
co-propriedade sobre automóveis e a co-propriedade 
sobre fundos depositados em conta-corrente con-
junta.

No campo da propriedade intelectual não é diferen-
te. Há diversas disposições na legislação brasileira que 
sugerem essa possibilidade, especialmente quanto a 
co-titularidade de patentes, entre universidades e em-
presas privadas, entre empregados e empregadores e 
entre co-inventores que também são co-proprietários, 
dentre outros casos.

Muitas questões importantes e ainda incipientes 
envolvendo a co-propriedade de patentes já foram 
examinadas com profundidade pela doutrina, com des-
taque para àquelas bem apontadas por Frank Fischer1 
em artigo publicado na Revista da ABPI – Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual, especialmente 
nos aspectos relacionados a: (I) responsabilidade 
pelo processamento administrativo para obtenção do 
privilégio; (II) exploração do objeto patenteado por 
apenas um dos co-proprietários; e (III) possibilidade 

de licenciamento ou de transferência da quota-parte 
de um dos co-proprietários.

Mas, dentre as diversas questões problemáticas que 
se apresentam quando o assunto é a co-titularidade de 
bens e de direitos e, em especial, de patentes, há uma 
que a nosso ver merece aprofundada reflexão e revisi-
tação: a defesa em juízo de uma patente sob o regime 
de co-propriedade, sobretudo se, porventura, houver 
divergência de vontades entre os co-proprietários.

De plano, a aplicação análoga das normas que 
versam sobre o condomínio às patentes em regime de 
co-propriedade, especialmente o artigo 1.314, caput, 
do Código Civil, poderia sugerir que a debate que se 
propõe seria inócua, na medida em que a referida regra 
permite a cada condômino que use a coisa, exerça so-
bre ela todos os direitos compatíveis com a indivisão, 
reivindique-a de terceiro e defenda a sua posse. Denis 
Borges Barbosa2 e o próprio Frank Fischer, por exemplo, 
já sinalizaram a possibilidade de aplicação do regime 
de condomínio para solucionar questões problemáticas 
relacionadas a co-propriedade das patentes.

Entretanto, a questão que aqui se cogita não é, 
a nosso ver, resolúvel de maneira tão simples como 
inicialmente aparenta, na medida em que as regras 
pertinentes ao condomínio não se afiguram, data 
venia, as mais apropriadas para disciplinar a hipó-
tese da co-propriedade de patente, seja no tocante 
a indivisibilidade da patente (bem incorpóreo) em 
contraponto a possibilidade de fracionamento da 
propriedade imobiliária (bem corpóreo), facultando-
se aos condôminos o direito a partes determinadas 
da coisa, seja ainda em função de a aplicação das 
regras do condomínio não solucionarem problemas 
do ponto de vista da eficácia reflexa da sentença 
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projetada a terceiros e a coisa julgada material em 
sua feição subjetiva.

Nesse particular, tem-se ciência das inúmeras 
problemáticas enfrentadas pelo sistema processual 
nas hipóteses de litisconsórcio necessário unitário, 
tipicamente encontrável na relação jurídica de direito 
material qualificada pela incindibilidade em que o juiz 
deve outorgar tutela jurisdicional uniforme para todas 
as partes que se encontram em determinado polo, in 
casu, a todos os co-titulares da patente. E o assunto 
ganha contornos ainda mais problemáticos quando se 
cogita da formação dessa espécie de litisconsórcio no 
polo ativo da ação.

Daí porque propomos que a análise da questão 
relacionada a defesa em juízo da patente em regime 
de co-propriedade seja realizada sob dois diferentes 
prismas: o constitucional, notadamente sob a perspec-
tiva da tensão que potencialmente se apresenta entre 
o direito de ação e a segurança jurídica emanada da 
coisa julgada material; e o processual, já que a feição 
subjetiva da coisa material vincula-se a legitimação 
para agir e a controversa figura do litisconsórcio ativo 
necessário.

O PRIMEIRO LADO DA MOEDA: O DIREITO DE AÇÃO

Seria até mesmo despiciendo registrar a impres-
cindibilidade do direito de ação para a instituição e a 
manutenção da ordem jurídica de um Estado Demo-
crático de Direito, uma vez que o monopólio estatal 
da jurisdição resultou na impossibilidade de o cidadão, 
como regra, autotutelar os direitos que lhe dizem 
respeito e os conflitos de interesses deles decorrentes, 
o que implica reconhecer que o Estado também se 
encarregou, por via de consequência, de promover a 
tutela dos direitos de forma ampla e completa.

Nesse particular, ensina Robert Alexy que os “di-
reitos a proteção são, nesse sentido, direitos consti-
tucionais a que o Estado configure e aplique a ordem 
jurídica de uma determinada maneira no que diz 
respeito à relação dos sujeitos de direito de mesma 
hierarquia entre si”3.

Portanto, o Estado tem o dever não apenas de 
estruturar a ordem jurídica, legislando sobre direi-
tos em abstrato, mas também tem o dever de criar 
mecanismos aptos a efetivar, no mundo dos fatos, as 
transformações jurídicas abstratamente consideradas, 
de modo a fazer incidir, no plano fático, a norma ju-
rídica por ele concebida.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni anota que “o 
art. 5º, XXXV, da Constituição da República, garante 
o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, o 
qual obriga o Estado a instituir técnicas processuais 
idôneas à tutela dos direitos. O cidadão que afirma 
ter um direito deve ter ao seu dispor as medidas e os 
instrumentos necessários à realização do seu eventual 
direito”4.

No mesmo compasso, novamente Alexy assinala que 
“direitos a procedimentos judiciais e administrativos 
são direitos essenciais a uma “proteção jurídica efeti-
va”. É condição de uma proteção jurídica efetiva que o 
resultado do procedimento proteja os direitos materiais 
dos titulares dos direitos fundamentais envolvidos”5.

Logo se vê, portanto, que o direito de ação é uma 
garantia constitucional de amplo espectro e claramen-
te estruturante do sistema jurídico, sobretudo porque 
vinculado a própria existência e a manutenção do 
Estado Democrático de Direito. Como bem observa Ada 
Pellegrini Grinover, “vãs seriam as liberdades do indi-
víduo, se não pudessem ser reivindicadas e defendidas 
em Juízo. Mas, é necessário que o processo possibilite 
efetivamente à parte a defesa de seus direitos, a sus-
tentação de suas razões, a produção de suas provas. A 
oportunidade de defesa deve ser realmente plena, e o 
processo deve desenvolver-se com aquelas garantias, 
em cuja ausência não pode existir o “devido processo 
legal”, inserido em toda Constituição realmente mo-
derna”6.

Contudo, essa amplíssima e justificável relevância 
conferida ao direito de ação não significa, sob nenhum 
aspecto, que ele deva ser visto com caráter absoluto. Ao 
contrário, o direito de ação, além de atender a certas 
condições e pressupostos para que seja exercido de 
maneira legitima, deve ser constantemente harmoni-
zado com os demais princípios e garantias constitu-
cionais eventualmente colidentes e em favor dos quais 
ele deverá ceder em determinadas circunstâncias.

O OUTRO LADO DA MOEDA: A AUTORIDADE DA 
COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA POR 
ELA PROPICIADA

Sabendo-se que o direito de ação é imprescindível 
para construção do Estado Democrático de Direito, não 
se pode olvidar, por outro lado, que a coisa julgada 
material é o instrumento que efetivamente materializa 
esse mesmo Estado, sobretudo no tocante as atividades 
desenvolvidas pelo Poder Judiciário. Como adverte 
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Nelson Nery Junior, “a coisa julgada é elemento de 
existência do estado democrático de direito”7.

É conhecida a concepção que vincula a coisa jul-
gada material aos conceitos de segurança jurídica e 
de estabilidade das relações sociais conflituosas, na 
medida em que se atribui uma determinada qualidade 
a decisão judicial – a imutabilidade – que impede que 
a relação litigiosa seja indefinidamente rediscutida e 
que a questão controvertida venha a ser novamente 
decidida pelo Poder Judiciário, em qualquer processo.

A despeito de sua consagração constitucional, a 
doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de 
indicar que as feições, os contornos e os limites da 
coisa julgada são fixados pela legislação ordinária, 
especialmente pelo CPC. Para o objetivo do presente 
ensaio, impõe-se analisar os limites subjetivos da coisa 
julgada material, ou seja, quem estará submetido a 
autoridade da res judicata e para quem se projetam 
os seus efeitos, matéria disciplinada pelo artigo 472 
do CPC, e que funcionam, segundo os ensinamentos 
de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, como 
a “demarcação da área de influência da autoridade da 
coisa julgada”8.

Como bem apontam os ilustres processualistas, 
“apenas as partes e seus sucessores se submetem à 
coisa julgada. Vale dizer: tão-somente para as par-
tes e para os seus sucessores a declaração contida 
no dispositivo da sentença adquire imutabilidade e 
indiscutibilidade”9. Isso porque, conforme lecionam 
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, 
de acordo com “... o espírito do sistema processual 
brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de 
uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem 
que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com 
um processo devido, onde se oportunize a participação 
em contraditório”10.

Diante disso, há muito diverge a doutrina sobre 
a possibilidade de a sentença proferida inter partes 

atingir a esfera jurídica de terceiro que não fez 
parte da relação processual. Em outras palavras, 
para o nosso estudo, paira a dúvida se um co-titular 
da patente que não participou da lide aforada pelo 
outro co-titular poderá ser atingido pela sentença 
de procedência ou de improcedência ou, ainda, pela 
autoridade da coisa julgada produzida em ação de 
que não foi parte.

De um lado, adverte Enrico Tullio Liebman que 
não há que se falar em extensão da coisa julgada ao 
terceiro co-legitimado (in casu, ao co-titular da paten-
te) na hipótese de procedência da ação aforada pelo 
outro co-legitimado, mas sim em extensão dos efeitos 
da sentença proferida favoravelmente ao co-titular 
que não participou da relação processual. Acrescenta 
o ilustre processualista que, também na hipótese 
inversa, isto é, se julgada improcedente a demanda, 
o co-legitimado que não participou do processo não 
estaria sujeito a autoridade da coisa julgada material 
nele produzida, na medida em que poderia demonstrar, 
em sua própria ação, a injustiça da decisão proferida 
desfavoravelmente a pretensão11. No mesmo sentido 
são as lições de Athos Gusmão Carneiro12 e de Ovídio 
Baptista da Silva13.

Noutro giro, José Rogério Cruz e Tucci, vinculando 
os limites subjetivos da coisa julgada a uma questão 
antecedente, qual seja, a legitimidade para ser parte, 
afirma que “... existem ainda hipóteses nas quais, pela 
natureza da relação jurídica debatida, que geralmente 
reclama tutela constitutiva, é exigida a participação de 
mais de um réu ou mais de um autor no processo, ou 
seja, de todos que são titulares de um mesmo direito 
subjetivo ou ligados por um único vínculo jurídico 
(denominado rapporto di diritto sostanziale único 
con pluralità di soggetti), sendo a obrigatoriedade do 
litisconsórcio definida, não pelo direito processual, 
mas pelo direito material controvertido (secundum 
tenorem rationis)”14.
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Embora reconheça que, a rigor, a ausência de litis-
consorte necessário implicaria em ineficácia absoluta 
da sentença em relação a todas as partes (inclusive 
as que figuraram no processo), Tucci, valendo-se dos 
ensinamentos de Enrico Allorio, de Michele Taruffo e 
de José Roberto dos Santos Bedaque, sugere a possibi-
lidade de extensão não apenas dos efeitos da sentença, 
mas também da própria autoridade da coisa julgada 
material a terceiros que não participaram da relação 
processual da qual ela se originou, desde que a decisão 
transitada em julgado fosse favorável aos interesses 
da parte ausente e não haja interesse de agir da parte 
em busca da reversão da decisão15.

Como bem observado por Tucci, as questões relacio-
nadas aos limites subjetivos da coisa julgada material 
e a eficácia reflexa da sentença projetada a terceiros 
estão relacionadas, umbilicalmente, a uma questão 
antecedente, qual seja, a legitimação de partes no 
processo, assim compreendida como a pertinência 
subjetiva entre os sujeitos da relação jurídica de direito 
material e de direito processual, na medida em que 
apenas partes legítimas podem regularmente figurar 
como sujeitos parciais do processo, seja no polo ativo, 
seja no polo passivo, sujeitando-se às decisões judiciais 
e, em última análise, à própria autoridade da coisa 
julgada material.

Nessa perspectiva, diversas questões problemáticas 
podem ser desde já vislumbradas quando se coloca, 
no plano processual, uma relação jurídica de direito 
material que envolva uma patente em regime de co-
titularidade, tais como:

se isoladamente proposta a ação pelo co-titular 
da patente em face do pretenso infrator e vindo ela a 
ser julgada improcedente porque a perícia atestou a 
inexistência de infração, o outro co-titular, que não 
participou do primeiro processo, estaria autorizado a 
propor ação judicial em face do mesmo réu? A resposta 
seria a mesma se o juízo de improcedência fosse mo-
tivado pela inércia probatória do co-titular litigante, 
na forma do artigo 333, inciso I, do CPC?;

o réu, beneficiado pelo juízo de improcedência em 
função da prova que atestou a inexistência de infração 
em ação proposta isoladamente pelo co-titular da 
patente, poderá opor a coisa julgada material formada 
nesse processo em futura ação proposta pelo outro 
co-titular da patente que não participou do processo 
anterior? A resposta seria diversa se o juízo de improce-
dência houvesse sido motivado pela inércia probatória 
do autor (artigo 333, inciso I, do CPC)?;

imagine-se que são propostas simultaneamente 
duas demandas, uma por cada um dos co-titulares 
da patente, em face do mesmo réu. Na primeira, é 
concedida a antecipação da tutela inibitória, a fim 
de que o réu cesse a comercialização do produto tido 
por contrafeito. Na segunda, é negada a antecipação 
da tutela inibitória, permitindo-se ao réu a comercia-
lização do produto tido por contrafeito. O réu deve 
atender a qual dos comandos judiciais?

Os questionamentos acima aventados demonstram 
o quão problemática é a defesa em juízo da patente 
sob regime de co-titularidade, sobretudo em virtude 
da incindibilidade da relação jurídica de direito mate-
rial que envolve os co-proprietários do privilégio. E, a 
nosso ver, a resolução dessa problemática passa pela 
delimitação dos contornos subjetivos da lide e sobre a 
existência, ou não, da polêmica figura do litisconsórcio 
ativo necessário unitário.

A CONTROVERTIDA QUESTÃO DO LITISCONSÓRCIO 
ATIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO E SEUS REFLEXOS 
CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS

A existência da figura do litisconsórcio ativo 
necessário unitário ainda é alvo de intenso debate 
doutrinário, como já anunciado.

Posicionando-se de maneira favorável, por exemplo, 
assevera José Roberto dos Santos Bedaque que “É ne-
cessário também o litisconsórcio sempre que, em razão 
da natureza da relação jurídica de direito material, o 
resultado do processo deva reger de maneira idêntica 
a situação de cada um dos que dela participam. Todos 
devem ter a mesma sorte no plano jurídico-substan-
cial” e que “Trata-se daquelas situações incindíveis, 
porque o provimento judicial irá reconhecer ou impor 
regime jurídico a ser suportado de maneira uniforme 
por todos os integrantes da relação substancial”.

E prossegue o doutrinador: “Tratando-se de litis-
consórcio necessário passivo, tem o autor o ônus de 
promover a citação de todos os réus, no prazo estabe-
lecido pelo juiz, formando-se o litisconsórcio ulterior. 
Se não o fizer, o resultado será a extinção do processo 
sem julgamento de mérito, por carência da ação, o 
mesmo ocorrendo nas raras hipóteses de litisconsórcio 
ativo necessário”. E mais adiante, afirma que “Será o 
autor, portanto, considerado carecedor da ação por 
ilegitimidade ativa ou passiva. Se a situação de direito 
material incindível impõe a presença no processo de 
todos os que dela participam, o requisito da legiti-
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midade somente se aperfeiçoa se todos integrarem o 
respectivo pólo da relação processual. A legitimidade 
é conjunta, e é insuficiente a presença de apenas um 
ou alguns”16.

Em sentido diametralmente oposto, adverte Fredie 
Didier Jr.: “Não há hipótese de litisconsórcio necessário 
ativo. Nem poderia haver”. E arremata: “O fundamento 
dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental 
de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/88). 
O direito de ir a juízo não pode depender da vontade 
de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, 
seria possível imaginar a situação de um dos possíveis 
litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exer-
cício do direito de ação do outro”17.

Trata-se, sem dúvida, de um argumento de auto-
ridade e absolutamente respeitável, na medida em 
que, se concretizada a situação que fora cogitada 
pelo ilustre processualista, e que não se deve repu-
tar incomum no plano fático, haveria uma grave e 
indiscutível violação a garantia constitucional do 
direito de ação.

A questão também se apresenta sob outra ótica 
– complementar a primeira – na medida em que há 
nítida colisão de direitos fundamentais e de garantias 
constitucionais: o direito de agir versus a liberdade de 
agir18, exigindo, assim, solução que compatibilize a 
tensão desses valores e princípios constitucionais de 
modo a harmonizá-los sem que se sacrifique algum 
dos direitos envolvidos.

Noutro giro, se o conflito de interesses versado 
no processo judicial exige do Estado pacificação com 
segurança e efetividade, conforme já demonstramos, 
faz sentido afirmar que a exata delimitação subjetiva 
da coisa julgada – instituto de índole igualmente 
constitucional – é um componente essencial nesse 
contexto.

Apenas há coisa julgada hígida se as partes eram 
legítimas para propor e para responder a ação pro-

posta, motivo pelo qual a preocupação anteriormente 
esposada por Bedaque também se revela plenamente 
justificável.

Diante desse cenário de intensa colisão de diversos 
princípios constitucionais e de direitos e garantias 
fundamentais, algumas soluções são usualmente 
apresentadas pela doutrina.

A primeira delas propõe que o co-legitimado (in 
casu, o co-proprietário da patente) que não partici-
pou da relação processual apenas estaria sujeito aos 
efeitos reflexos da sentença, de modo a aproveitar 
o resultado do processo que lhe fosse benéfico, mas 
não estaria impedido de discutir a justiça da decisão 
desfavorável em futuro e novo processo contra o 
mesmo réu.

Essa solução, como se percebe, coloca o direito de 
ação, o devido processo legal e o contraditório em 
posição de ampla preponderância, na medida em que 
salvaguarda o acesso à justiça ao co-titular que quer 
demandar e também ao co-titular que, mesmo não 
desejando demandar em conjunto com seu consorte, 
resguarda-se ao direito de agir posteriormente.

Em nosso sentir, esse posicionamento não se mostra 
o mais apropriado, justamente porque sacrifica a segu-
rança jurídica sob a perspectiva do réu, submetendo-o 
a uma série interminável de ações propostas, isolada e 
sucessivamente, por cada um dos co-proprietários, o 
que Liebman já havia antevisto e detectado como um 
problema de difícil solução19.

De igual modo, também não nos parece adequado 
estender os efeitos da coisa julgada material desfavo-
rável a terceiro que não participou do processo, o que 
representaria, em nossa opinião, uma grave vulneração 
ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla 
defesa, como também nos parece impróprio pensar em 
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência 
de litisconsorte ativo necessário unitário, sob pena de 
afronta ao direito de acesso à justiça.
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UMA PROPOSTA DE HARMONIZAÇÃO

De acordo com tudo que se viu, a questão que en-
volve a defesa em juízo da patente em regime de co-
propriedade, por envolver a direta colisão de direitos e 
garantias fundamentais e de princípios constitucionais 
no plano processual, reclama solução que salvaguarde 
e compatibilize esses direitos, garantias e princípios, 
sem o sacrifício de nenhum deles. Por se tratarem de 
valores superiores, que não apenas conferem sentido 
e orientação às demais normas, mas também que 
condicionam a criação das outras normas do sistema20, 
os conflitos entre eles devem ser resolvidos mediante 
a técnica de ponderação de valores, preponderando 
o princípio que, no caso concreto, apresenta-se com 
maior peso e valor.

A ponderação de valores, segundo a contempo-
rânea lição de Luís Roberto Barroso, compõe-se de 
um processo de três etapas, sendo que, na última “... 
os diferentes grupos de normas e a repercussão dos 
fatos do caso concreto estarão sendo examinados de 
forma conjunta, de modo a apurar os pesos que devem 
ser atribuídos aos diversos elementos em disputa e, 
portanto, o grupo de normas que deve preponderar 
no caso. Em seguida, será preciso ainda decidir quão 
intensamente esse grupo de normas – e a solução por 
ele indicada – deve prevalecer em detrimento dos de-
mais, isto é: sendo possível graduar a intensidade da 
solução escolhida, cabe ainda decidir qual deve ser o 
grau apropriado em que a solução deve ser aplicada. 
Todo esse processo intelectual tem como fio condutor 
o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade”21. 
– Sublinhamos.

Desse modo, a nosso ver a solução mais adequada 
e que verdadeiramente harmoniza essa colisão de 
maneira equilibrada e justa é a admissão no direito 
brasileiro da intervenção iussu iudicis, conferindo-se 
interpretação expansiva e conforme a Constituição ao 
vigente artigo 47, caput e parágrafo único, do CPC.

Nesse particular, leciona Fredie Didier Jr., que essa 
espécie de intervenção “nada mais é do que o ingresso 
de terceiro em processo pendente por ordem do juiz”22. 
De indiscutível incidência nas hipóteses do litisconsór-
cio necessário no polo passivo, já que expressamente 
previsto no parágrafo único do artigo 47 do CPC sob 
pena de extinção do processo por ausência de parte 
necessária, o instituto inexplicavelmente tem aplica-
ção comedida, quase nula, quando o polo processual 
se inverte.

As benesses da admissão da intervenção iussu 
iudicis como meio eficaz de solucionar esse infindável 
embate doutrinário sobre a questão da defesa em 
juízo de bens e de direitos (in casu, das patentes) cuja 
propriedade é compartilhada foi bem sintetizada pelo 
ilustre doutrinador. Registra ele que “A providência 
justifica-se como medida de efetivação do direito 
fundamental ao contraditório e, ainda, como proteção 
do princípio da igualdade, porquanto procure evitar 
que o réu se submeta a um processo cujo resultado 
possa ser impugnado por um terceiro. Garante ao 
terceiro, também, o exercício da liberdade fundamen-
tal de demandar, não lhe sendo imposta a condição 
de demandante: o terceiro não estaria obrigado a 
demandar. Está, ainda, em consonância com o prin-
cípio da proporcionalidade, pois não causa qualquer 
prejuízo às partes originárias e se reputa necessária 
como forma de proteger os direitos fundamentais 
retromencionados”23.

Embora Fredie Didier Jr. rejeite a existência do 
litisconsórcio ativo necessário sob o fundamento 
de que, nesse caso, haverá vulneração ao direito 
de ação, preferindo, assim, qualificar a intervenção 
iussu iudicis como fenômeno diverso da provocação 
para demandar (provocatio ad agendum), quer nos 
parecer, ressalvadas as vênias de estilo, que tem 
cabimento a intervenção nessa modalidade justa-
mente em função da obrigatoriedade da presença, 
no processo, daquela parte que é originariamente o 
litisconsorte ativo necessário do autor da demanda 
e que, se opor a pretensão dele, passará a figurar 
no polo oposto.

Nesse particular, nos filiamos ao posicionamento 
adotado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 
Andrade Nery, ao lecionarem que, nessa hipótese, “O 
autor deve movê-la [a ação], sozinho, incluindo aquele 
que deveria ser seu litisconsorte ativo, no pólo passivo 
da demanda, como réu, pois existe lide entre eles, 
porquanto esse citado está resistindo à pretensão do 
autor, embora por fundamento diverso da resistência 
do réu. Citado, aquele que deveria ter sido litisconsorte 
necessário ativo passa a integrar de maneira forçada a 
relação processual. Já integrado no processo, esse réu 
pode manifestar sua vontade de: a) continuar no pólo 
passivo, resistindo à pretensão do autor; b) integrar o 
pólo ativo, formando o litisconsórcio necessário ativo 
reclamado pelo autor. Em qualquer dos dois casos, 
a sentença será dada em relação a ele, litisconsorte 
necessário renitente, e produzirá normalmente seus 
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efeitos. O que importa, para que se cumpra a lei e se 
atenda aos preceitos do sistema jurídico brasileiro, 
é que os litisconsortes necessários – isto é, todos os 
partícipes da relação jurídica material discutida em 
juízo – integrem a relação processual, seja em que 
pólo for”.

E arrematam os ilustres doutrinadores: “Estando 
no processo, o potencial litisconsorte necessário ati-
vo, que não quis promover a ação em conjunto com o 
autor, é inexoravelmente réu e, nessa condição, pode 
continuar se opondo à pretensão do autor, justifi-
cando a lide que o tornou réu, agindo, por exemplo, 
de forma a ajudar o réu contra o autor (Blomeyer. 
ZPR”, § 112, I, p. 642). Note-se que o CPC 213 per-
mite a citação não apenas do réu, mas também do 
interessado”24.

Registre-se que embora não haja exatamente, 
no sistema processual brasileiro, a intervenção por 
ordem do juiz nos exatos moldes daquela existen-
te no direito processual italiano, as considerações 
realizadas sobre o artigo 107 do Codice di Procedura 
Civile são perfeitamente aplicáveis para conferir ao 
vigente artigo 47, caput e parágrafo único, do CPC, a 
extensão necessária para solucionar definitiva dessa 
controvérsia.

Nesse particular, acertadamente lecionam os 
eminentes Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e 
Michele Taruffo que “La chiamata del terzo iusso 
iudicis determina, secondo la constante giurispru-
denza, uma situazione di litisconsorzio necessário 
c.d. <<processuale>> e di conseguenza la contro-
versia si risolve in una situazione di indiscindibilità 
della causa”25.

Em suma, e à guisa de conclusão, é nossa opinião 
que a intervenção iussu iudicis, que a nosso ver não 
encontra óbice na atual sistemática processual bra-
sileira, representa a melhor forma de harmonização 
dos princípios constitucionais e dos direitos e garan-

tias fundamentais envolvidos, permitindo tanto aos 
co-titulares da patente, quanto ao réu supostamente 
infrator desse direito, o exercício amplo do direito de 
ação e de defesa, desenvolvidos sob o manto do devido 
processual legal e do contraditório, propiciando as 
partes a indispensável segurança jurídica obtida pela 
formação hígida da coisa julgada material, inclusive 
em sua perspectiva subjetiva, que efetivamente atinja 
a almejada pacificação social que se espera do Estado-
Juiz.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA) promulgou, em outubro de 2014, a Resolução 
RDC nº 59/2014 que estabelece diversas regras para 
a formação dos nomes de medicamentos. 

Trata-se de marco regulatório importante, que há 
muito tempo era aguardado pela indústria farmacêu-
tica, e que deve influenciar de forma bastante signi-
ficativa a prática das empresas que tem de registrar 
seus produtos perante a referida agência. 

Por essa razão, é fundamental que os profissionais 
da área estejam atentos aos pontos regulados pela 
Resolução, bem como saibam o que foi permitido e 
proibido pela ANVISA. 

O objetivo do presente artigo é fornecer um pano-
rama sobre a Resolução RDC n° 59/2014 e demonstrar 
os diversos aspectos que devem ser considerados por 
uma empresa farmacêutica na seleção e adoção dos 
nomes dos seus medicamentos.

Além disso, faremos uma análise da Resolução à 
luz dos direitos de propriedade industrial, examinan-
do, sob uma perspectiva prática, a interface entre a 
referida norma e alguns relevantes aspectos do direito 
marcário. 

Alcance da norma 

Para começar, uma ressalva importante: a Resolu-
ção RDC nº 59/2014 deixa claro, no seu artigo 20, que 
os nomes de medicamentos aprovados de acordo com 
a sistemática anterior não serão objeto de revisão por 
parte da agência. 

Isso significa que a nova regulamentação não afeta 
registros sanitários já concedidos, tendo sua aplicação 
limitada a registros futuros ou a pedidos cuja apro-
vação ainda não tenha sido publicada pela ANVISA. 

Portanto, as empresas farmacêuticas não estão 
obrigadas a adequar os registros sanitários já existentes 
às regras da atual Resolução, o que denota, por parte 
da agência, um salutar respeito ao direito adquirido e 
ao princípio da segurança jurídica. 

Nomes de medicamentos

A Resolução RDC nº 59/2014 traz, de plano, duas 
boas notícias em relação aos nomes de medicamentos.

A primeira diz respeito à terminologia: a ANVISA 
abandonou o termo “nome comercial” para se referir 
à designação dos produtos farmacêuticos. Agora, o 
termo a ser utilizado será “nome de medicamento”, 
muito mais adequado que seu antecessor, tendo em 
vista que o termo “nome comercial” é frequentemente 
utilizado no meio jurídico como sinônimo de “nome 
de empresa”. 

A segunda boa notícia é ainda mais relevante: a 
nova Resolução revoga a “regra das 3 letras” prevista 
no item 3.4 da antiga Resolução RDC n° 333/2003, 
segundo o qual “podia ser usado nome assemelhado a 
outro já registrado desde que se diferenciasse por no 
mínimo 3 letras distintas”.

Tratava-se de regra infeliz, totalmente divorciada dos 
princípios norteadores do direito marcário. Afinal, podem 
perfeitamente existir marcas que se diferenciam entre si 
por três ou mais letras e sejam colidentes e marcas que 
se diferenciam entre si apenas por duas letras e possuam 
impressões de conjunto suficientemente distintas. 

Portanto, bem agiu a ANVISA ao abolir a referida 
norma e substituí-la pelo parágrafo único do artigo 
7º da atual Resolução, o qual dispõe que “o nome 
de medicamento pretendido deve guardar suficiente 
distinção gráfica e fonética em relação às designações 
de outros medicamentos já registrados”. 

Como se vê, a atual regra possui um caráter aberto, 
deixando claro que o nome a ser registrado deve se 
distinguir gráfica e foneticamente de outros nomes 
pré-existentes. 

Ainda que outros critérios pudessem ter sido incluí-
dos (p.ex. análise a partir da impressão de conjunto dos 
nomes), trata-se, sem dúvida, de avanço em relação à 
norma anterior, uma vez que o processo de aferição de 
colidência deve ser realizado caso a caso e não deve 
ficar adstrito a parâmetros matemáticos. 
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A nova Resolução também estabelece, no seu 
artigo 7º, que o nome do medicamento deve, prefe-
rencialmente, ser composto por uma única palavra e 
sua pronúncia pretendida em português deve guardar 
direta relação com a sua grafia. 

A existência do vocábulo “preferencialmente” indica 
que o nome do medicamento não necessariamente 
precisa ser composto por uma única palavra, mas que 
esta é a estrutura preferida da ANVISA em relação à 
designação dos fármacos.

Já a regra em relação à pronúncia indica que a 
agência pode indeferir nomes cujos aspectos gráfico 
e fonético não guardem direta correlação. Tal norma é 
dotada de certa dose de subjetividade e pretende evitar 
confusão advinda de possíveis discrepâncias entre as 
formas que o nome do medicamento é escrito e falado. 

Por exemplo, um consumidor familiarizado com o 
idioma inglês, ao ver o nome “THERAHAIR” identifi-
cando um medicamento usado para estimular o cresci-
mento dos cabelos, muito provavelmente pronunciaria 
o termo de forma correta com naturalidade. O mesmo, 
contudo, talvez não ocorre em relação ao consumidor 
que não domina o vernáculo estrangeiro, que tende 
a pronunciar o nome em português, tal como ele é 
disposto na embalagem. 

É exatamente este tipo de discrepância que a 
ANVISA parece querer evitar, constituindo esta uma 
regra da maior importância para empresas multinacio-
nais estrangeiras que atuam no Brasil e que possuem 
marcas globais. 

Proibições em relação a nomes de medicamentos

A Resolução RDC n° 59/2014 dispõe, no seu arti-
go 15, que os nomes de medicamentos não poderão 
empregar:

 • Sufixos da denominação comum recomendada 
para cada classe terapêutica de substâncias 
farmacêuticas, ainda que em posição distinta da 
usualmente recomendada – esta regra proíbe o 
uso de sufixos recomendados para cada classe 
terapêutica da farmacologia, tal como “-ADOL” 
para analgésicos e “-CICLOVIR” para compostos 
antivirais (vide Anexo 3 do Manual das Denomi-
nações Comuns Brasileiras). Logo, em princípio, 
tais sufixos não podem ser utilizados; 

 • A parte da denominação comum do fármaco, 
usualmente associada a determinado princípio 

ativo, quando este não fizer parte da composição 
do medicamento – esta regra visa a garantir que a 
parte da denominação comum associada a deter-
minado princípio ativo só seja utilizada quando 
ele estiver presente no medicamento. Ou seja, o 
termo “TAMOL” só pode ser usado em relação a 
medicamentos que efetivamente contenham o 
“paracetamol” como princípio ativo;

 • Abreviaturas, letras isoladas, sequências aleató-
rias de letras, algarismos arábicos ou romanos, 
sem significado evidente ao consumidor ou que 
não possuam relação com as características do 
produto – esta regra é autoexplicativa e pode, por 
exemplo, ser usada para coibir o uso do acrônimo 
“DC” quando o medicamento não for usado para 
tratar “dores de cabeça”; 

 • Designações que não correspondam à forma far-
macêutica do medicamento – trata-se de norma 
simples cujo objetivo é garantir que a designação 
não gere confusão em relação à forma farma-
cêutica do medicamento e à forma como ele é 
administrado. Assim, não se pode, por exemplo, 
usar os termos “spray” e “loção” para compor o 
nome de medicamento que constitui uma solução 
administrada via oral; 

 • Palavras ou expressões que possam induzir ao 
entendimento de que o medicamento é inó-
cuo, natural, isento ou com reduzidos efeitos 
colaterais, ou possua potência e qualidade 
superiores, ou propriedades especiais não com-
provadas – esta regra proíbe o uso de palavras 
como “NATURAL”, “SOFT” e “LIGHT” ou de qual-
quer outro termo que leve o consumidor a erro 
em relação à propriedades não comprovadas 
do fármaco; 

 • Palavras ou expressões que valorizem uma ação 
terapêutica, sem comprovação mediante es-
tudos clínicos, e possam induzir o consumidor 
a entender que tal medicamento teria efeito 
terapêutico superior a outro medicamento de 
igual composição – esta regra proíbe o uso dos 
termos “MAX”, “PLUS”, “SUPER” ou similares em 
relação a variações de determinado medicamento 
quando o fabricante não puder comprovar que o 
efeito terapêutico do medicamento é superior a 
outro de igual composição; 
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 • Nome de medicamento que foi indeferido por 
motivação de eficácia e segurança, exceto quan-
do de mesma indicação terapêutica – ou seja, a 
norma proíbe o uso de nome de medicamento 
que não tenha sido considerado seguro ou eficaz 
pelas autoridades sanitárias. 

Por fim, a nova Resolução dispõe que, nos casos 
não previstos nas hipóteses acima, a ANVISA pode 
recusar o nome do medicamento caso se constate 
algum tipo de risco sanitário para o consumidor. 

Famílias de medicamentos

A Resolução RDC nº 59/2014 felizmente abraça o 
conceito das famílias de medicamentos e dispõe que 
os medicamentos da mesma empresa, cuja formulação 
contenha pelo menos um princípio ativo, responsá-
vel pela indicação terapêutica principal, poderão ser 
agrupados em famílias compartilhando um nome em 
comum e adotando complementos diferenciadores 
que os distingam. 

A esse respeito, a Resolução determina que a 
exclusão ou a substituição de um ou mais princípios 
ativos enseja a adoção de um nome distinto para o 
medicamento. Portanto, imagine-se uma família de 
analgésicos cujo princípio ativo seja o “ibuprofeno”. 
Caso um deles substitua o “ibuprofeno” pela “dipiro-
na”, o nome do medicamento terá de ser alterado, de 
modo a adotar um nome distinto daquele adotado 
pela família. 

As exceções são os polivitamínicos, poliminerais 
e poliaminoácidos, os quais podem mudar parte da 
composição, visando à adequação do medicamento 
a populações-alvo específicas. Nesse caso, o nome 
da família pode ser mantido, bastando usar comple-
mentos que diferenciem os medicamentos entre si. 

A nova Resolução também dispõe que a empresa 
deve adotar medidas distintivas complementares 
por meio da rotulagem dos produtos para promover 
maior distinção entre eles. Não está claro, contudo, 
o quão distintivos os rótulos devem ser, já que o uso 
da mesma identidade visual constitui uma estratégia 
comercial importante, que faz todo sentido quando 
se fala de famílias de medicamentos. 

Critérios para complementos de nomes de 
medicamentos

Como último ponto relevante, a Resolução RDC 
nº 59/2014 regulamenta o uso de complementos de 

nomes de medicamentos, ressaltando que eles servem 
para distinguir um determinado produto farmacêutico 
de outro já registrado pela mesma empresa, dentro de 
uma família de medicamentos. 

Em relação aos complementos de nomes, a Reso-
lução determina que: 

 • A ANVISA não considerará, para fins de registro 
sanitário, a exclusividade de uso sobre comple-
mento de nome – ou seja, em regra, a agência 
considerará o complemento um termo não apro-
priável, devendo a empresa farmacêutica buscar 
os seus direitos em juízo caso entenda que o 
termo é distintivo e não deve estar presente em 
registros posteriores de terceiros; 

 • É vedada a utilização do mesmo complemento 
de nome com significados distintos;

 • Poderão ser utilizados complementos de nome 
para distinção de vias de administração, forma 
farmacêutica, população alvo, absorção ou ainda 
outras situações, mediante justificativa funda-
mentada da empresa;

 • Deverão adotar complementos de nome aqueles 
medicamentos que apresentem cinética de libe-
ração distinta, forma farmacêutica distinta ou via 
de administração distinta dentro de uma mesma 
família de medicamentos. 

Conclusão

Como se vê, a nova Resolução da ANVISA regula 
diversas questões relacionadas à formação dos nomes 
de medicamentos. 

A nova regulamentação possui aspectos positivos, 
sendo o principal deles a eliminação da “regra das 3 
letras”, tão criticada pela indústria e por toda a comu-
nidade do direito marcário. 

Por outro lado, a nova Resolução possui diversas 
nuanças e traz regras detalhadas sobre questões que 
sequer eram regulamentadas. 

Isso é extremamente relevante, já que o indeferi-
mento do pedido de registro do produto pode atrasar ou 
até mesmo inviabilizar a comercialização do fármaco. 

Mais do que nunca, portanto, as empresas far-
macêuticas devem ficar atentas às referidas regras, 
sendo fundamental uma eficiente interação entre os 
profissionais das áreas regulatória e de propriedade 
intelectual. 
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1 . INTRODUÇÃO

O Direito Autoral proporciona aos operadores que 
nele atuam inúmeros pontos atrativos para um estudo 
mais específico, como é o caso do presente trabalho, 
que visa abordar questões ligadas à proteção da criação 
publicitária como obra abarcada pelo Direito Autoral e 
suas implicações práticas em face aos direitos morais 
de autor. Para tanto, pretendeu-se exercer reflexão 
crítica acerca dos ensinamentos da doutrina e da ju-
risprudência na aplicação dos institutos em tela, sem 
a pretensão de esgotar o tema.

Primeiramente, deve ter em mente o conceito de 
Direito Autoral e os requisitos para que uma criação 
intelectual possa ser considerada como obra protegida 
por este ramo do direito.

Posto isso, a análise passa a recair sobre a criação 
publicitária, destrinchando os seus principais aspectos, 
fazendo com que se possa concluir pela sua caracteri-
zação ou não como obra protegida pelo Direito Autoral.

Em seguida, concebendo a criação publicitária 
como obra a ser resguardada pelo instituto do direito 
em destaque, passa-se, então, a estudar os direitos da 
pessoa criadora decorrentes de sua criação, a citar: os 
direitos patrimoniais e os direitos morais. Neste aspec-
to, para o presente trabalho, ressalta-se a importância 
de uma análise mais aprofundada dos direitos morais, 
em especial, o direito de paternidade e sua relação com 
os direitos de personalidade.

Por fim, superada a questão da criação publicitária 
tida como obra protegida pelo Direito Autoral e elu-

cidada alguns pontos acerca dos direitos morais de 
autor, com ênfase no direito de paternidade, chega-se 
a segunda problemática do presente trabalho: haveria 
uma violação do direito moral de autor na obra publi-
citária ou simplesmente uma limitação deste direito?

2 . DA OBRA PROTEGIDA PELO DIREITO AUTORAL

O Direito Autoral pode ser definido como “o ramo 
do Direito Privado que regula as relações jurídicas ad-
vindas da criação e da utilização econômica de obras 
intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, 
nas artes e nas ciências”.1

Desta definição, pode-se extrair que o Direito Au-
toral protege a ligação íntima entre o criador e sua 
criação - inclusive no aspecto econômico - devendo 
ela estar inserida no campo da literatura, das artes ou 
das ciências.

A noção do elemento da esteticidade, ali exposta, 
completa a definição vista estando relacionada à 
transmissão de conhecimento, seja ele na área da 
literatura, arte ou ciência. Diferentemente da este-
ticidade, é a função utilitária, cuja aplicação técnica 
é materializada em objetos com fins industriais, não 
sendo este um elemento exigido para a proteção que 
aqui se busca obter. Em outras palavras, é protegida a 
obra intelectual que visa à transmissão de informação 
acerca de uma daquelas áreas do conhecimento.

Diante disso, uma criação para ser protegida deve 
preencher determinados requisitos. Tais requisitos 
revelam-se indispensáveis para a proteção de um 
determinado objeto como obra intelectual.

Antes, contudo, ressalta-se que a proteção de uma 
criação independe de análise de mérito ou de seu valor 
intrínseco, uma vez que tal exame seria meramente 
subjetivo. O que é bom aos olhos de um pode não ser 
para outro.

Dessa forma, a exigência deverá recair sobre uma 
contribuição intelectual mínima inserida no contexto 
da literatura, arte ou ciência, que também se pode 
chamar de criatividade.

A criatividade pressupõe, antes de tudo, que o obje-
to a ser protegido tenha emanado do intelecto humano. 
Quer dizer que somente é considerada obra intelectual 
aquela realizada pelo homem. Neste contexto, a obra 
seria fruto do seu criador, ao passo que aquela refle-
tiria, de alguma forma, a emanação de seu espírito.
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A criatividade também se consubstancia no elemen-
to da originalidade, segundo requisito a ser preenchido 
por uma criação que se pretenda ser resguardada pelo 
Direito Autoral.

A obra original é aquela revestida de componentes 
individualizadores, de traços e características próprias 
que a venha diferir de outras obras preexistentes. Em 
termos gerais, originalidade quer significar indivi-
dualidade. Por esta razão “apresenta a originalidade 
caráter relativo, não se exigindo, pois, novidade ab-
soluta, eis que inexorável é, de um ou outro modo, o 
aproveitamento, até inconsciente, do acervo cultural 
comum”.2

Por fim, o terceiro requisito exigido para a proteção 
de uma criação é a sua inserção em um suporte físico. 
É necessário que o objeto saia da mente de uma pes-
soa e passe a ser exteriorizada. Ainda que a criação 
intelectual não seja fixada em um meio concreto, seja 
ele, cd, fita, papel, etc., basta abandonar o plano das 
ideias, até mesmo por meio da palavra oral que, caso 
preencha os demais requisitos, será protegida.

Em complemento ao até aqui explanado, o artigo 
7º da Lei de Direito Autoral enumera de modo exem-
plificativo quais são as obras protegidas por Direito 
Autoral. Como dito, por ser um rol exemplificativo, ob-
servado pelo uso da expressão “tais como”, é permitida 
a inclusão de novas criações como obra intelectual.3

Isto, pois, seria impossível ao legislador prever todas 
as obras abarcadas por este ramo do direito, uma vez 
que o intelecto humano não encontra limites, levando 
ao surgimento de novos tipos de objetos, até então, 
inimagináveis.

Assim, novos objetos poderão vir a ser resguardados 
pelo Direito Autoral, desde que atenda aos requisitos 
indispensáveis para a sua proteção.

De outro modo, por uma questão política ou de 
natureza do objeto, o legislador optou por excluir a 
proteção em relação a determinados objetos. Assim é 

que o artigo 8º da Lei de Direito Autoral veda a proteção 
como obra, dentre outras coisas, das ideias.4

Portanto, um objeto que não esteja previsto no 
rol de proibição do art. 8º da Lei de Direito Autoral, 
que seja uma criação intelectual estética no campo 
da literatura, arte ou ciência, e que preencha os re-
quisitos indispensáveis - criação do espírito humano, 
originalidade e exteriorização - pode ser amparada 
pelo Direito Autoral.

3 . DA OBRA PUBLICITÁRIA

Publicidade consiste na “arte de exercer uma ação 
psicológica sobre o público com fins comerciais”.5 
Nada mais é do que uma atividade profissional que 
se utiliza de meios e técnicas para divulgar ao público 
um produto ou despertar nele um prestígio de imagem 
pretendido pelo anunciante.

É sem dúvida uma arte, a arte maior de se vender! 
Tem por finalidade tornar conhecido um produto ou 
uma empresa, atrair a atenção do público e, por fim, 
fazê-lo desejar aquilo que se expõe.

A publicidade difere da propaganda, uma vez que 
esta última visa a “propagação de princípios, ideias, 
conhecimentos ou teorias”,6 normalmente com fina-
lidade política, religiosa, educativa ou informativa. A 
principal diferença entre a publicidade e a propaganda 
é que aquela, diferentemente dessa, possui fins lucra-
tivos, ainda que indiretos.

Não há como negar que a publicidade é uma arte. O 
seu objeto é a criação resultante em uma peça publi-
citária, que pode ser um anúncio em jornal ou revista, 
um encarte, um cartaz, um jingle em rádio, um filme 
em televisão, cinema ou internet, etc.

 Em sendo a peça publicitária criada por um ser 
humano, exteriorizada por qualquer meio, e dotada 
de originalidade, não há como negar a sua tutela pelo 
Direito Autoral. Ressalta-se que, como visto, o artigo 
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8º da Lei de Direito Autoral que veda determinados 
objetos como protegidos por este ramo do direito, 
não prevê a proibição da obra publicitária. Por outro 
lado, o artigo 7º da mesma lei, permite a inclusão de 
novas obras, visto que o rol de obras ali elencadas é 
meramente exemplificativo.

Tanto a doutrina7 quanto nossos tribunais8 já se 
debruçaram sobre a questão, concluindo no mesmo 
sentido: a obra publicitária pode ser abarcada pelo 
Direito Autoral.

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publi-
citária, estabelecido e aplicado pelo Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, não só 
afirma que a obra publicitária é protegida pelo Direito 
Autoral, como também determina que as criações 
publicitárias respeitem todos os direitos intelectuais.9

Superada a questão de que a obra publicitária 
pode ser amparada pelo campo do direito em estudo, 
passa-se a análise das características dessa obra, em 
especial quanto à autoria, para melhor compreensão 
dos direitos decorrentes dela.

Embora as obras publicitárias possam ser classifi-
cadas em obras de coautoria ou obras coletivas,10 em 
razão da forma como são produzidas, em regra geral, 
essas obras são criadas por publicitários ou agências 
de publicidade, que a pedidos de empresas que visam 
a exposição de seus produtos ou sua imagem no 
mercado, desejam alcançar um canal com o público 
consumidor.11

 Sendo assim, pode-se presumir que grande parte 
das obras publicitárias estão inseridas na categoria 
de obra sob encomenda.12 13 A obra sob encomenda é 
aquela em que uma pessoa física ou jurídica, por meio 
de um contrato ou vínculo empregatício, solicita a uma 
outra pessoa a produção de uma criação intelectual.

Relevante destacar que, independentemente, da 
produção ser encomendada a um ou alguns publici-
tários, ou a uma agência de publicidade, o autor da 
criação necessariamente será a pessoa física.14 15

Assim, considerar-se-á autor a pessoa criadora da 
obra intelectual, pertencendo a ele os direitos morais 
sobre a criação, podendo caber ao encomendante os 
direitos patrimoniais, sempre observando os direitos 
morais de autor.16

4 . DIREITOS MORAIS DE AUTOR

O autor é titular dos direitos morais e patrimo-
niais17 decorrentes de sua criação,18 ressalvados os 
casos de obra por encomenda em que o contrato pode 

estabelecer a titularidade dos direitos patrimoniais ao 
encomendante.19

Os direitos morais de autor, estabelecidos no artigo 
24 da Lei de Direito Autoral,20 podem ser divididos em 
quatro grupos, apresentando tanto o aspecto positivo 
quanto negativo: direito de paternidade, comunicação, 
integridade e acesso.21

O direito de paternidade consiste no direito de 
atribuição, que significa o direito que o autor tem de 
se vincular a sua criação. Com isso, busca-se preser-
var o vínculo entre autor e obra. Revela-se no direito 
que tem o autor de revindicar a autoria da obra e ter 
o seu nome atrelado a ela, qualquer que seja a sua 
utilização ou o meio pela qual a mesma será reprodu-
zida. Tal revindicação pode se dar a qualquer tempo, 
sendo, portanto, imprescritível. Ainda dentro deste 
direito, está o do autor de batizar a obra, ou seja, dar 
o nome a sua criação. Assim como a obrigatoriedade 
da exposição do nome do autor junto à obra, seria do 
seu título. Por outro lado, há o aspecto negativo do 
direito de paternidade, que seria o direito do autor de 
não querer o seu nome vinculado à obra.22

O direito de comunicação pode ser traduzido no 
direito de inédito. Melhor explicando, é o direito do 
autor de não querer divulgar a sua criação para o 
público. Em contrapartida, o autor tem a prerrogativa 
de divulgação de sua obra. Assim, uma vez que o autor 
queira manter a sua obra inédita, divulgá-la sem a sua 
autorização caracteriza uma violação ao direito moral 
de autor. Além disso, pertence ao autor o direito de 
retirar sua obra de circulação, ainda que esta tenha 
sido divulgada mediante sua ciência, desde que o autor 
comprove que a referida criação macule à sua imagem 
e reputação.23

Há também o direito de assegurar a integridade 
da obra. Aqui está contida a faculdade do autor de 
modificar a sua obra. Cabe ainda ao autor autorizar 
a modificação de sua criação a qualquer tempo. De 
outro modo, é permitido ao autor se opor a modifica-
ção de sua obra por terceiros, desde que a alteração 
implique em prejuízo a sua honra ou reputação. A 
modificação pode ser vedada não só em razão de seu 
conteúdo, incluindo aqui a contextualização da obra 
em contexto diverso da que pretendida, e que com isso 
atinja a imagem e reputação do autor. Portanto, para 
efeitos legais, a inserção se equivale à modificação 
do conteúdo.24

Por fim, pertence ao autor o direito de acesso à sua 
obra única ou rara. Este é um direito à memória. Tem 
por fim assegurar a integridade do portfólio de obras 
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do autor. O acesso à criação que se encontre sobre 
domínio de terceiros, não corresponde ao autor ter a 
devolução de sua obra, mas sim uma cópia desta, seja 
por fotografia ou meio audiovisual, por exemplo.25

Visto quais são os direitos morais enumeradamente, 
cumpre frisar que a Lei de Direito Autoral cristaliza a 
inalienabilidade e irrenunciabilidade destes direitos,26 
que também podem ser entendidos como pessoais, 
perpétuos e impenhoráveis.

Segundo Carlos Alberto Bittar, esses direitos “são de 
natureza pessoal, inserindo-se nessa categoria direitos 
de ordem personalíssima; são também perpétuos ou 
perenes, não se extinguindo jamais; são inalienáveis, 
não podendo, pois, ingressar legitimamente no comér-
cio jurídico, mesmo se o quiser o criador, pois deles 
não pode dispor; são imprescritíveis, comportando, 
pois, exigência por via judicial a qualquer tempo; e, 
por fim, são impenhoráveis, não suportando, pois, 
constrição judicial”.27

Sob este entendimento, poder-se-á chegar à 
conclusão de que os direitos morais de autor seriam 
absolutos!

5 . DIREITO DE PATERNIDADE E DIREITO DE 
PERSONALIDADE

O direito de paternidade, como parte representa-
tiva dos direitos morais de autor, teve fundação por 
meio do discurso legitimador do direito de autor. Tal 
discurso baseia-se na compensação ao autor pela 
contribuição prestada a sociedade em razão de sua 
criação intelectual. Em sendo assegurado o vínculo 
entre autor e obra, garantir-se-ia o estímulo a novas 
criações. Consequência disso seria o enriquecimento 
do acerco cultural comum.

De igual modo, o autor passou a ocupar uma posição 
de destaque, na qual se passou a privilegiar os seus 
aspectos pessoais, de forma a expandir seus direitos. 
Surge então o direito moral de autor.

Por ser a criação um reflexo da individualidade do 
criador, onde este deixa traços de sua personalidade, 
não há como negar-lhe direitos, sendo a representação 
máxima, o de ter o autor seu nome atrelado a obra. 
Assim, o direito de paternidade protege o vínculo 
íntimo entre a pessoalidade do autor com a sua obra.

Essa estreita relação configurada pelo direito de 
paternidade, revela-se próximo a outro instituto jurí-
dico: o direito de personalidade. 

Caio Mário afirma que o direito da personalidade 
“envolve a proteção dos direitos autorais, que como 

as outras manifestações da criatividade (pintura, 
escultura, composição musical, etc.) merecem igual 
tratamento, e neste sentido é de se entender o art. 20 
do Código Civil, que engloba o respeito pela produção 
intelectual e a proteção à imagem”.28

Sendo assim, poder-se-ia concluir que “o direito que 
tem tal bojo (a paternidade), é munido dos atributos 
necessários para ser classificado entre os direitos de 
personalidade”.29

Os direitos de personalidade encontram embasa-
mento constitucional30 31 e infraconstitucional.32 33 
Podem ser definidos como aqueles “reconhecidos à 
pessoa humana tomada em si mesma e em suas pro-
jeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 
exatamente para a defesa de valores inatos no homem, 
como a honra, a vida, a higidez física, a intimidade, a 
intelectualidade e outros tantos”.34 35

Carlos Alberto Bittar, ao tratar do direito moral de 
autor, concluiu como sendo este um “direito de perso-
nalidade e existente em si mesmo, porque situado na 
órbita dos direitos ligados ao ente humano”.36

Neste exato sentido, Caio Mário ensina que “a 
divulgação de escritos e a transmissão da palavra 
são modos de expressão da personalidade e se acham 
compreendidos na proteção desta”, e conclui que o 
autor “é senhor das criações de seu espírito, e tem 
o direito de reprimir a divulgação, a não ser quando 
autorizada”.37

Visto isso, podem-se dividir os direitos de persona-
lidade em duas categorias: os inatos e os adquiridos. 
O primeiro nasce com o próprio ser humano, só por 
existir. O segundo, também chamado de derivado, não 
nasce com o homem, e sim, são adquiridos por ele ao 
longo de sua vida.

Para Caio Mário, os direitos inatos encontram-se 
“sobrepostos a qualquer condição legislativa, são abso-
lutos, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis”. 
Considerando absolutos os direitos de personalidade, 
seria vedado a sua limitação ou autolimitação,38 sendo 
encarado como uma espécie de direito natural.39

Já os direitos adquiridos ou derivados, por decor-
rerem de um status individual, “existem nos termos 
e na extensão de como o direito os disciplina”. Por 
consequência, não seriam direitos absolutos, estando 
restritos aos limites legais.

Neste sentido, os direitos morais de autor sobre a 
sua obra, por surgirem de um ato de criação em vida, 
estariam enquadrados entre os direitos de persona-
lidade adquiridos.40 Por lógica, não seriam direitos 
absolutos, submetendo-se aos parâmetros legais.
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Carlos Alberto Bittar discorda deste posiciona-
mento, pois entende que o direito de personalidade 
pertencente ao autor em razão de sua obra, não sendo 
um direito de personalidade adquirido ou derivado, e 
sim inato, devido à intelectualidade que nasce junto 
ao autor.41

No entanto, o debate vai além da configuração do 
direito moral de autor como direito de personalidade 
inato ou adquirido. Isto, pois, até mesmo os direitos de 
personalidade inatos não seriam absolutos tais como 
se propõe.42

6 . VIOLAÇÃO OU LIMITAÇÃO DO DIREITO DE 
PATERNIDADE NA OBRA PUBLICITÁRIA?

A peça publicitária pode se apresentar por meio das 
mais variadas formas e canais de comunicação. Seja 
ela exposta em meio estático como cartaz, outdoor, 
folheto, letreiro, banner, anúncio em jornal e revista, 
seja ela na forma dinâmica como anúncios na televisão, 
cinema e rádio, ou, seja ela de modo interativo como 
na internet, a peça publicitária dispõe de pouco tempo 
e/ou espaço para sua exposição.

Se revela cada vez mais necessária à otimização 
e a claridade da mensagem que se pretende fazer 
chegar ao público alvo, com informações imediatas 
e compactas. O tempo e/ou espaço para a exposição 
da mensagem é caro, a concorrência é cada vez 
maior, e o público é constante e ininterruptamente 
massacrado com uma infinidade de informações de 
todos os tipos.

Assim, a área publicitária exige cada vez mais dos 
agentes que nela atuam. Ao meio de tantas dificul-
dades, precisam fazer com que o consumidor perceba 
o produto ou a empresa do seu cliente.

Por isso, a criatividade é quase como uma palavra 
obrigatória na produção da peça publicitária. Nas 
agências de publicidade, por exemplo, percorre-se um 
longo caminho até a divulgação de uma campanha pu-
blicitária. Há setores como atendimento, planejamento, 
mídia, criação e produção, cujo trabalho é integrado, 
não havendo como relegar a um deles importância 
menor do que os demais.

Independente do tamanho da agência de publicida-
de, muitos profissionais contribuem significativamente 
para a produção da peça publicitária. Parte dessas 
contribuições é intelectual e fundamental para a 
realização de um bom trabalho. Por esta razão, muitos 
podem ser considerados autores da obra publicitária 
para fins de Direito Autoral.

Surge então a problemática central do presente 
estudo: como resolver a questão do direito de pater-
nidade na obra publicitária?

Pela prática do mercado, aparentemente, o tempo/
espaço para a mensagem publicitária não comportaria 
lugar para créditos aos autores da obra publicitária. 
Tanto é assim que não se costuma notar junto à peça 
publicitária quem são os seus criadores.

Seria então uma violação ao direito de paternidade? 
Em que pese a não vinculação diretamente na obra 

dos nomes dos autores, não há como negar que os 
mesmos podem pô-la em seu portfólio. Percebe-se, 
em última análise, que não há negação ao direito de 
paternidade. Este, apenas, parece sofrer uma limitação 
em seu uso, uma vez que haveria inviabilidade por 
conta dos meios.

Mas seria legítima tal limitação, já que o direito 
de paternidade seria um direito de personalidade, 
que por si só, seria absoluto? Direitos absolutos não 
comportam limitações!

Sabendo-se que o direito de paternidade é uma das 
espécies de direito moral de autor, e se considerarmos 
estes direitos como representação do direito de per-
sonalidade e este como absoluto, por consequência, 
o direito de paternidade não comportaria limitação. 
Tendo em vista que na prática nota-se a limitação 
desses direitos tidos como absolutos, configurar-se-ia 
a violação a eles. Uma vez que constatada a infração, 
deve-se encontrar a solução.

Assim, por exemplo, deveria constar nas peças 
publicitárias um espaço reservado aos créditos. Pos-
sivelmente, devido ao grande número de autores da 
obra publicitária, tem-se a inviabilidade física da in-
serção dos créditos. Ademais, a inserção dos créditos 
retiraria espaço valioso da peça publicitária, e desviaria 
a atenção da mensagem que se pretende transmitir. 

Portanto, se compreendermos a não vinculação dos 
créditos junto à obra publicitária como violação ao 
direito de paternidade,43 44 45 devemos pensar numa so-
lução viável para esta inserção sem o prejuízo dos fins 
que se pretendem alcançar por meio da publicidade.

Por outro lado, há quem entenda que os direitos mo-
rais de autor não seriam absolutos, e, portanto, podem 
sofrer limitações. Ao abordar a questão, Allan Rocha 
de Souza afirma que “o exercício destes direitos sofre 
delimitações derivadas da legislação”, concluindo que 
“não têm os direitos morais do autor caráter absoluto 
que se preconiza para os direitos personalíssimos”.46 
Outros estudiosos vão além, e consideram não haver 
direito absoluto, seja ele qual for a sua natureza.47 48
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Ao tratar do direito de paternidade, José de Oliveira 
Ascensão deixa claro que “este direito pode ser conven-
cionalmente limitado”, fato que para este doutrinador 
“pode acontecer com todos os direitos pessoais”.49

Além do mais, José de Oliveira Ascensão, assim 
como outros estudiosos,50 consideram que os direitos 
morais de autor não sejam tidos como direitos de 
personalidade, pois, embora aqueles possuam traços 
pessoais do criador, são distintos destes.51 Para ele, o 
Direito Autoral “pretende em primeira linha criar um 
regime relativo a uma obra e não tutelar um bem de 
personalidade. O direito de autor visa, funcionalmente, 
atribuir uma determinada obra a um sujeito”.52

Ainda que assim não fossem, os direitos de persona-
lidade também seriam passíveis de sofrerem limitações 
seja pela concorrência com outros direitos pessoais, 
ou, seja pelo interesse público.53

Todavia, embora os direitos morais de autor não 
sejam absolutos, eles não deixam de ser inalienáveis 
e irrenunciáveis, apenas, suscetíveis de limitações 
quando em confronto com outros direitos.54

Portanto, aparenta ser mais razoável considerar os 
direitos morais de autor como direitos que não são ab-
solutos, e que são passíveis de delimitações conforme 
a sua aplicação.55

Em se tratando de obra publicitária, a inviabilidade 
da inserção dos créditos junto à peça publicitária, não 
é a negação ao direito de paternidade, uma vez que o 
autor poderá afirmar a sua titularidade por todos os 
demais meios existentes, desde que não prejudiquem 
a finalidade da obra. E, sempre que possível, deverá 
constar seu nome junta daquela.

7. CONCLUSÃO

Iniciou-se o presente trabalho trazendo um pouco 
dos conceitos do Direito Autoral. Procurou-se desen-
volver uma pouco mais acerca dos requisitos para a 
proteção de uma criação intelectual como obra.

Passou-se então a estudar as características da 
publicidade e os elementos que permitem concluir ser 
a obra publicitária passível de proteção pelo ramo do 
direito estudado.

A seguir, analisaram-se aspectos dos direitos morais 
de autor. Revelou-se uma possível relação entre os 
direitos de personalidade e os direitos morais de autor, 
tendo no direito de paternidade sua representação 
mais próxima daqueles direitos.

Por fim, procurou-se expor o cenário atual do cam-
po da publicidade, apontando a aparente inviabilidade 

da inserção de créditos aos autores junto à exposição 
da obra. Surge então à problemática, onde se preten-
deu esclarecer se haveria violação ou limitação dos 
direitos morais de autor nas obras publicitárias.

Por todo o exposto, conclui-se ser mais razoável 
considerar o direito moral de autor não como um di-
reito absoluto, consequentemente, passível de sofrer 
limitações em determinadas situações. Por outro lado, 
pode-se afirmar que a não inserção de crédito aos 
autores junto à exposição da obra não configuraria 
negação ao direito de paternidade, uma vez que este 
pode ser exercido por outros meios.
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9. NOTAS DE RODAPÉ

1 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição, revista, ampliada e atua-
lizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. P. 08.

2 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição, revista, ampliada e atua-
lizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. P. 23.

3 “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras 
literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões 

e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-
musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica 
se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musi-
cais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, 
inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pin-
tura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas 
geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e 
obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetu-
ra, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras 
transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual 
nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compila-
ções, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, 
que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, consti-
tuam uma criação intelectual.” (BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998)

4  “Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 
Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para 
realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para 
serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas 
instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regula-
mentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

 V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadas-
tros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento 
industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.” (BRASIL, Lei de Direito 
Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)

5  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio. Rio de Ja-
neiro: Nova Fronteira. 1995. P. 537.

6  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio. Rio de Ja-
neiro: Nova Fronteira. 1995. P. 533.

7 “Por isso é que, em nosso livro de Direito de Autor na obra publicitária edita-
do em 1981, realizamos longa investigação a respeito da matéria procurando 
definir os respectivos contornos, para concluir que se insere como tal a obra 
que resulta de atividade intelectual do autor e objetivamente demonstra 
função estética, nos domínios literário, artístico e científico, indicando os 
vários tipos já reconhecidos na experiência do setor.” (BITTAR, Carlos Alber-
to. Direito de Autor. 4ª edição, revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2008. P. 21).

8 “DIREITOS AUTORAIS. VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SEM 
AUTORIZAÇÃO DE SEU CRIADOR. INDENIZAÇÃO. DIREITOS MORAIS E PA-
TRIMONIAIS. REGISTRO. PUBLICIDADE. LEIS 5.988/73 E 9.610/98. (...) A 
questão gravita em torno de duas obras intelectuais, muito semelhantes, 
criadas para campanha publicitária de uma marca de cerveja. Trata-se 
da expressão “A Cerveja Nota Dez”, junto com o numeral 10, represen-
tado pela junção de uma garrafa de cerveja, para formar o “1”, e uma 
tampinha com o rótulo do produto, para formar o “0”. (...) A campanha 
registrada pelo ora recorrente - expressão de sua criatividade e origi-
nalidade - merece proteção por parte do direito autoral, que resguarda 
direitos de ordem moral e patrimonial (Art. 22 da Lei n.º 9.610/98). Os 
direitos morais são aqueles pessoais que vinculam o criador à sua obra 
(Art. 24). Os patrimoniais, aqueles inerentes aos atos de fruir e de dispor 
publicamente da obra (Art. 28). (...) a obra em questão, de natureza pu-
blicitária, como visto, tem cobertura do direito autoral e a conjunção dos 
elementos que a compõem é que dá substância à proteção pelo prisma 
da criatividade, pouco relevando, como assinalou José Oliveira Ascen-
são, que cada elemento isolado seja ou não protegido.” (BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça. REsp nº 655.035-PR. 3ª Turma, Relator Humberto 
Gomes de Barros, J. 07.05.2007)

9 “Artigo 38 - Em toda a atividade publicitária serão respeitados os direitos 
autorais nela envolvidos, inclusive os dos intérpretes e os de reprodução. 

 Artigo 39 - O anúncio não utilizará música de fundo, “vinhetas”, ou trechos 
de composições de autores nacionais ou estrangeiros sem o devido respeito 
aos respectivos direitos autorais, a não ser no caso de músicas que sejam ou 
se tenham tornado de domínio público, de acordo com a legislação específi-
ca, respeitados os direitos de gravação. (...)
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 Artigo 41 - Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena 
o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os casos 
em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício 
criativo. 

 Artigo 42 - Será igualmente condenado o anúncio que configure uma con-
fusão proposital com qualquer peça de criação anterior. 

 Artigo 43 - O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e 
direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecida-
mente relacionados ou associados a outro Anunciante. 

 Parágrafo único - Este Código condena a publicidade que faça uso do sím-
bolo oficial e do nome do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publi-
citária - CONAR, exceto em anúncios da própria entidade.” (BRASIL, Código 
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, 05 de maio de 1980)

10 “Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VIII - obra: a) em co-
autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; (...) h) cole-
tiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída 
pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa 
criação autônoma; (BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998)

11 “O filme publicitário é, em geral, sob encomenda, da agência, tendo como 
característica a autonomia da produção, isto é, com organização própria de 
trabalho (...). O filme distingui-se como obra coletiva, isto é, realizada por 
diferentes pessoas mas organizada por empresa singular ou coletiva e em 
seu nome utilizada (...). Dá margem, portanto, a uma co-autoria em que a 
contribuição de cada qual nem sempre é de molde colocá-los todos em pé 
de igualdade.” (CHAVES, Antônio. Cinema, TV, Publicidade Cinematográfica. 
São Paulo: Universitária de Direito, 1987. P. 238 e 239)

12 “Designa-se obra de encomenda àquela produzida por outrem, para um 
terceiro, pessoa física ou jurídica, mediante contrato de prestação de servi-
ço ou de trabalho, ou, ainda, por decorrência de dever funcional.” (SOUZA, 
Carlos Fernando Mathias. Direito Autoral. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 
1998. P. 39)

13 “A encomenda pode ter por objeto qualquer tipo de obra de engenho: lite-
rária, artística ou científica, v.g.: comentários, coletânea, dicionários, enci-
clopédias, no domínio literário; telas, quadros, bustos, ornamentações, fo-
tografias, produções publicitárias, no domínio artístico; projetos, pesquisas, 
estudos, no plano científico.” (BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª 
edição, revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008. P. 99).

14 “Dá-se o nome de obra de encomenda à criação em que outra pessoa toma 
a iniciativa de sua concepção, solicitando ou dirigindo o trabalho intelec-
tual , com ou sem conjugação de esforços, a respeito da qual prospera, de 
um modo geral, o princípio da titularidade do criador, em cuja esfera, pois, 
permanecem os direitos autorais. Assim, mesmo na iniciativa de terceiro e 
em qualquer das situações especiais decorrentes da elaboração, com ex-
ceção de duas situações especiais, adiante discutidas, não se atingem os 
direitos decorrentes da criação. ” (BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 
4ª edição, revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universi-
tária, 2008. P. 40).

15 “Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou cien-
tífica.” (BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998)

16 “Não pode o encomendante, pois, fazer qualquer outra utilização, sem prévia 
consulta ao autor e a consequente remuneração específica, sob pena de 
violação, a menos que, por força de lei, de contrato próprio, ou das circuns-
tâncias da elaboração, direitos outros lhe sejam imputados.” (BITTAR, Carlos 
Alberto. Direito de Autor. 4ª edição, revista, ampliada e atualizada. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008. P. 41).

17 Devido à limitação do tema do presente trabalho, não serão abordados os 
direitos patrimoniais de autor.

18 “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra 
que criou.” (BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998)
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19 “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos 
a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pes-
soalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio 
de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Di-
reito, obedecidas as seguintes limitações: I - a transmissão total compreende 
todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente 
excluídos por lei; II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos 
direitos mediante estipulação contratual escrita; III - na hipótese de não 
haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; IV 
- a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, 
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O CONANDA, Órgão da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, houve por bem 
proibir, de forma transversa, através de norma geral e 
abstrata, toda e qualquer atividade publicitária voltada 
ao público infantil que contenha pessoas ou celebri-
dades com apelo ao público infantil, trilhas sonoras 
de músicas infantis, promoções com distribuição de 
prêmios e até promoções com competições ou jogos 
de apelo ao público infantil, dentre outras atividades.

A Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente – CONANDA, publicada 
no dia 04.04.2014, assusta tanto pela arbitrariedade 
quanto por sua inconstitucionalidade.

É arbitrária, pois elaborada no seio do Poder Exe-
cutivo dispensando o amplo debate e a representação 
popular em sua concepção e promulgação. Aliás, esse 
arroubo legislativista atropela o próprio Congresso Na-
cional, que já vem discutindo o tema com os mais varia-
dos setores representativos da sociedade civil há anos.

No campo legal, a norma editada pelo CONAN-
DA é irremediavelmente inconstitucional. O assunto 
deve ser necessariamente regulado por lei emanada 
pelo Congresso Nacional, que por já tratar do tema 
reconhece nele mesmo a competência para legislar a 
seu respeito, o que afasta os entes subordinados do 
Poder Executivo da esfera de legitimados de editar 
regramentos nesse teor.

De forma objetiva, o Executivo não pode restringir 
a publicidade por meio de uma Resolução, por mais 
nobre que sejam suas intenções. Isso porque, de acor-
do com a nossa Constituição, normas restritivas em 
setores como o da publicidade geram impactos tão 
amplos em nossa sociedade que só podem ser criadas 
a partir do processo legislativo nacional, garantindo 
a abrangência do debate e evitando uma pluralidade 
de regras de nível hierárquico inferior.

Rompante legislativista na publicidade infantil
Rodrigo Rocha de Souza
Filipe Fonteles Cabral
Advogados militantes, sócios do escritório Dannemann
Siemsen Advogados.

No caso, não há dúvida de que houve abuso do direi-
to de regulamentar, desvio de finalidade do instrumen-
to de regulamentação, com claro avanço na esfera de 
atuação legislativa. A agressão ao princípio da reserva 
legal e a violação de liberdades públicas relevantes, 
como o direito de autodeterminação das famílias e a 
interferência na livre iniciativa, são manifestas.

E não nos enganemos, o uso de um tema que 
toca a qualquer família (a inocência do público in-
fantil) não pode esconder o que este ato do Poder 
Executivo realmente é: uma norma arbitrária que 
simplesmente pretende banir toda e qualquer pu-
blicidade da mídia. 

O CONANDA realmente representa o interesse dos 
responsáveis em seu pátrio poder? Desejamos que o 
Governo Executivo Federal dite os tipos de promoções 
comerciais que nossos filhos podem participar? Alijar 
crianças de qualquer contato com o mundo comercial 
irá nos ajudar a educar nossos filhos ou criará seres 
despreparados para o mundo real? O próximo passo 
será a regulação do conteúdo de filmes e novelas?

Ninguém é contra o debate sobre temas que atin-
gem o público infantil, mas a edição de uma normal 
restritiva radical, que atinge a todos em nosso núcleo 
familiar, sem a ampla discussão que a matéria merece 
é, para dizer o mínimo, um ato de força inaceitável. 

Não bastasse, a Resolução ignora de forma solene 
a atuação bem sucedida do CONAR no combate à 
chamada publicidade abusiva, uma atividade maturada 
por mais de três décadas que é referência internacional 
em matéria de autorregulamentação publicitária.

Para quem não é familiarizado com a área, o Códi-
go de Ética do CONAR possui dispositivos com regras 
específicas para a publicidade dirigida ao público 
infantil, sendo certo que toda veiculação de anúncios 
considerados abusivos é imediatamente suspensa por 
recomendação da entidade.

Por tais razões, esperamos que o Executivo reflita 
e revogue rapidamente esse passo em falso, antes 
mesmo que o Judiciário sele o destino inevitável des-
te rompante legislativista. Um ato de sensatez que a 
democracia agradece.
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Não se sabe a exata origem dos jogos de azar, 
acredita-se remontam mais de dois milênios atrás. Há 
relatos de que os primeiros dados sugiram na antiga 
Roma, já os jogos de carta surgiram no século IX na 
China, aparecendo apenas alguns séculos mais tarde 
na Europa.

Já as casas de jogos teriam surgido através de um 
visionário suíço que resolveu juntar vários jogos de 
sorte e azar numa sala, enquanto servia aos jogado-
res refeições e bebidas, criando-se assim os primeiros 
Casinos.

À medida que a civilização evoluiu, os jogos de sorte 
e azar também se desenvolveram, aumentando sua 
diversidade e complexidade. Hoje é possível realizar 
apostas ou jogar “internet games” locados em outros 
países graças ao ambiente virtual. Entretanto, essa 
prática é lícita?

O artigo 50 da Lei das Contravenções Penais dispõe 
que é contravenção “estabelecer ou explorar jogo de 
azar em lugar público ou acessível ao público, mediante 
o pagamento de entrada ou sem ele”. O § 3º, alínea 
“a” do mesmo artigo completa: “considera jogo de 
azar, todo aquele que o ganho e a perda dependem 
exclusivamente da sorte”. 

 Ao interpretar referido artigo, imperioso ressaltar 
que não se pode inverter o sentido da lei. Assim, o 
que não pode prevalecer é o fator sorte, e não o fator 
habilidade. Consequentemente, todos os jogos onde o 

fator habilidade superar o fator sorte não podem ser 
considerados jogos de azar. 

Apesar de ser contravenção no Brasil os jogos de 
azar, diversos brasileiros utilizam cartão de crédito 
internacional em sites hospedados fora do Brasil 
e conseguem participar de apostas em ambientes 
virtuais.

Ainda não há uma normatização em relação aos 
jogos de azar na internet. A lei das contravenções pe-
nais afirma que a lei brasileira só é aplicável quando a 
contravenção é praticada no território nacional. Como 
os jogos virtuais em cassinos estão na maioria das 
vezes com os seus domínios hospedados no exterior, 
cria-se um conflito de territorialidade, não possuindo 
legitimidade ou competência o Estado brasileiro para 
impedir a prática de jogos em ambientes virtuais. 

Atualmente, há em trâmite perante o Congresso 
Nacional Projetos de Lei que visam bloquear o acesso 
de brasileiros a algumas páginas de sites de apostas e 
jogos virtuais, bem como restringir o uso de cartão de 
crédito internacional para tais atos, com objetivo de 
dificultar a prática de “jogos de azar”.

Não é demais salientar que, no Brasil, somente é 
permitido os jogos realizados pela Loteria federal, sen-
do proibidos jogos de azar clandestinos, como bingo, 
jogo do bicho, roletas etc.

Pode-se concluir, portanto, que, devido à falta de 
regulamentação ou por questões jurídicas em rela-
ção à territorialidade, o Poder Público não consegue 
controlar, fiscalizar ou proibir que qualquer pessoa 
faça apostas ou jogue utlizando-se cartão de crédito 
internacional em casas de apostas se sites hospedados 
fora do território nacional.

Jogos de azar e internet-gaming 
são lícitos no Brasil?

Gabriel Leôncio
Advogado, especialista em Tributação dos Negócios de Tecno-
logia e Propriedade intelectual pela FGV Law, pós graduando 
em direito empresarial pela mesma instituição.
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Na Convenção que instituiu a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual – OMPI, assinada em Esto-
colmo em 14 de julho de 1967, os Estados partícipes 
assim definiram o que é propriedade intelectual: “Obras 
literárias, artísticas e científicas, interpretação dos ar-
tistas intérpretes e execuções em todos os domínios da 
atividade humana; descobertas científicas; desenhos 
e modelos industriais; marcas industriais, comerciais 
e de serviços, bem como firmas comerciais e denomi-
nações comerciais; proteção contra a concorrência 
desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, literário 
e artístico”.

No Brasil, a expressão abrange a propriedade indus-
trial e os direitos do autor e os que lhe são conexos. 
A propriedade industrial, prevista na Constituição 
Federal, está inserida no inciso XXIX do art. 5º e na Lei 
nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, que dispõe sobre a 
proteção das patentes, dos desenhos industriais e das 
marcas. O Direito do autor e conexos também previsto 
na Constituição Federal, está inserido no inciso XXVII 
do mesmo art. 5º, regulado ainda pela Lei nº. 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislação 
sobre direitos autorais, alterada pela Lei nº. 12.853, 
de 14 de agosto de 2013, que dispõe sobre a gestão 
coletiva de direitos autorais (conexos).

Por conseguinte, o Direito do Autoral é uma área 
da propriedade intelectual que diz respeito a proteção 
e criação de obras intelectuais, criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível. O propósito dos Direitos 
conexos é a proteção dos direitos dos artistas intér-
pretes ou executantes; dos produtores de gravações e 
das empresas de radiodifusão. São, portanto, os direitos 
daqueles que interpretam ou executam obras, a saber, 
os artistas intérpretes, cantores, atores, dançarinos, 
músicos e outros. Em seguida os produtores de fono-
gramas, ou de gravações sonora, material de suporte de 
gravação, de seleção, de arranjo musical, por exemplo.

Feitas essas observações, aquele que não é um 
profissional do Direito tem inúmeras dúvidas sobre 
a proteção autoral, essas dúvidas se traduzem em 
perguntas que merecem respostas. Assim, é comum a 
pergunta: O que é passível da proteção autoral?

A resposta é abrangente, a lei confere proteção às 
fotografias e as reproduzidas por qualquer processo 
análogo ao da fotografia, os desenhos, as pinturas, 
os argumentos para televisão ou cinema, os arranjos 
musicais, as adaptações, as traduções, e outras trans-
formações de obras originais, as obras audiovisuais; 
sonorizadas ou não, as ilustrações, os projetos, os 
esboços concernentes a geografia, engenharia, topo-
grafia, paisagismo, cenografia e ciência, bases de da-
dos, programa de computador, imagens, o fonograma 
(fixação sonora em suporte material), videofonograma 
(imagem e som), aos intérpretes (direitos conexos), a 
atividade do editor, e todas as manifestações artísticas 
inclusive folclórica.

Esses direitos (do autor) se dividem em duas 
categorias, o direito moral, personalizado que não 
pode ser objeto de negociação e o direito patrimo-
nial, aquele de caráter econômico, que se traduz em 
direito de utilizar, fruir no todo ou em parte a obra 
literária, artística ou científica, bem como de autori-
zar a fruição por terceiros. É importante ressaltar que, 
depende de autorização do autor da obra intelectual 
qualquer forma de uso. Portanto, nos termos da le-
gislação em vigor, o autor é sempre a pessoa física 
criadora da obra literária, artística ou científica (art. 
11, da Lei nº. 9.610/98). A pessoa jurídica será sempre 
a titular dos direitos autorais patrimoniais recebi-
dos por meio de um contrato de cessão dos direitos 
autorais patrimoniais ou qualquer outro meio em 
direito admitido. Quando ocorrer cessão dos direitos 
autorais patrimoniais, torna-se indispensável que 
seja por escrito mediante a assinatura de contrato. 
Os contratos, ou outra forma em Direito admitida em 
matéria autoral, são interpretados de forma restritiva, 
ou seja, a extensão do que se recebe só vale para o 
consignado em contrato ou documento (outra forma 
em Direito admitida).

Propriedade Intelectual – Direito Autoral
Jussara F. Malheiros
Advogada do SEBRAE
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Coordenador: André Zonaro Giacchetta
azgiacchetta@pn.com.br

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO 
DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA EN-
TRE MARCAS ENVOLVENDO EXPRESSÃO “FATAL”. 
INOVAÇÃO RECURSAL. MARCA “FATAL” É COMUM 
NO SEGMENTO DE VESTUÁRIO. COLIDÊNCIA NÃO 
OBSERVADA. PROVIMENTO NEGADO À APELAÇÃO. 
I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra 
sentença que julgou improcedente o pedido de nuli-
dade dos registros das marcas mistas 826.494.960, 
relativa à expressão “OLHO FATAL”, e 828.074.348, 
relativa à expressão “OF OLHO FATAL”, ambos re-
gistradas sob a classe NCL(8) 25 relativa à classe de 
“vestuários, calçados e chapelaria”. II - Após análise 
da documentação de fls. 94/95 e 131/139, bem como 
de pesquisa realizada ao site do INPI, verifico que 
há uma série de registros de marcas envolvendo o 
radical “FATAL” para designar produtos relacionados 
ao vestuário, tais como “INTUITO FATAL, MEMÓRIA 
FATAL, IMPACTO FATAL, GOLPE FATAL GF, TOK FATAL 
e MANIA FATAL”. Tais registros, ainda que alguns 
estejam arquivados, comprovam de forma irrefutável 
a diluição do radical “FATAL”, que se tornou um sinal 
comum quando utilizado no segmento mercadoló-
gico mencionado. III - Dessa forma, em relação ao 
radical “FATAL”, não há que falar em exclusividade 
de uso, em que pese a proibição contida no artigo 
124, VI, da LPI. Em via de consequência, o titular 
de uma marca que contém o radical “FATAL” não 
pode se insurgir contra o registro de outra marca 
que também contenha o radical “FATAL” apenas 
com base esse ponto. IV - Promovida a análise dos 
signos, no caso, não se verifica qualquer risco de 
colidência entre as marcas. Mesmo na remota hipó-
tese de presença de colidência ideológica, entendo 
que a distinção nos aspectos nominativo, gráfico 
e fonético elide qualquer chance de confusão ou 
associação indevida pelo mercado consumidor. V - 
Provimento negado ao recurso de apelação.

(TRF2 – Segunda Seção Especializada - Apelação 
Cível 616093 – Processo 201251010578900 - Desem-
bargadora Federal Simone Schreiber - E-DJF2R - Data: 
07/10/2014)

*****

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS IN-
FRINGENTES - REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA 
- POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 1- A divergência se 
resume em decidir se os signos em questão guardam 
suficiente distintividade entre si a ponto de permitir a 
convivência pacífica entre ambos; 2- Para a análise da 
semelhança dos signos em cotejo com o fim de aferir 
a possibilidade de confusão ao público consumidor, 
se faz necessário o exame dos respectivos produtos e 
serviços ofertados pelas partes litigantes num contexto 
fático-probatório; 3- A questão em debate encontra 
solução na aplicação do princípio da especialidade, pois 
embora as marcas sejam registradas em classes afins e 
ainda que sejam semelhantes os signos marcários em 
análise, são diferentes o público alvo, as estratégias de 
vendas e os serviços inerentes às empresas em litígio 
(uma atua no setor aéreo e outra no setor rodoviá-
rio), não sendo setores substitutivos um do outro, o 
que afasta a possibilidade efetiva de confusão. Desta 
forma, é lícito o registro nº 820.236.764 da empresa 
apelante, pois os serviços por ela comercializados não 
abrange os serviços da empresa apelada; 4- Embargos 
infringentes conhecidos e não providos.

(TRF2 – Primeira Seção Especializada –Embargos 
Infringentes 600215 – Processo 201151018038537 - 
Desembargador Federal Abel Gomes- E-DJF2R - Data: 
03/10/2014)

*****

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS INFRIN-
GENTES - REGISTRO DA MARCA DA EMBARGADA 
- IMPOSSIBILIDADE - MARCA EVOCATIVA E DE USO 
COMUM - AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE - APLICAÇÃO 
DO ART. 124, VI DA LPI. 1- A divergência se resume 
em decidir se a coexistência das marcas das empresas 
em litígio (registro nº 818.028.823, relativo à marca 
nominativa “SINVASCOR”, depositado em 14/09/1994, 
de titularidade do embargante, LABORATÓRIOS 
BALDACCI S.A. e registro nº 822.054.469, relativo à 
marca nominativa “SINVASTACOR”, depositado em 
10/3/2000, de titularidade da embargada, SANDOZ DO 
BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.) acarreta a 
possibilidade de confusão ao público consumidor, na 
medida em que o INPI entendeu por indeferir o registro 
desta última (da embargada); 2- No caso em tela, as 
marcas em cotejo são formadas pelo radical “SINVAS”, 
que é derivado da principal substância ativa forma-
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dora do medicamento SINVASTATINA que é indicado 
para a redução do nível de colesterol, e “COR” que se 
originou da palavra coração. No segmento do mercado 
farmacêutico é muito comum a existência de marcas 
de natureza evocativa que são formadas pelo princípio 
ativo da substância do medicamento; 3- Sinais desta 
natureza, em regra, não são passíveis de registro, con-
soante os termos do art. 124, VI da Lei 9.279/96. Porém, 
a proibição constante do referido artigo não é absoluta, 
pois permite o registro de expressões evocativas e de 
uso comum, desde que se revistam de suficiente forma 
distintiva. Entretanto, em hipóteses em que se aprecia 
o registro de medicamentos destinados ao tratamen-
to de doenças em seres humanos, a distintividade e 
transparência sobre o objeto das marcas devem ser 
analisados com mais rigor; 4- Embora não esteja sob 
análise o ato administrativo que concedeu a marca da 
embargante (“SINVASCOR”), mas tão somente o ato 
administrativo que indeferiu a marca da embargada 
(“SINVASTACOR”), o fato é que os respectivos sinais 
não possuem distintividade suficiente ao registro, 
pois foram registrados na forma nominativa. No 
entanto, destaque-se que o deferimento do registro 
da embargante em nada soma ao pretenso direito da 
empresa-autora, ora embargada, conforme já exposto. 
Saliente-se que não há uma distinção específica entre 
as marcas em análise que se destinam a medicamentos: 
“SINVASCOR” e “SINVASTACOR” (apenas separadas 
pela sílaba “TA”); 5- A presente orientação não se 
destina a permitir monopólio de termos que evoquem o 
princípio ativo do medicamento, porquanto o próprio 
INPI deferiu outras marcas desse gênero, quais sejam: 
“SINVASTIN”, “SINVANE”, “SINVASMAX”, “SINVAS-
TAMIL”, etc. O inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96 
dispõe sobre a ressalva da “suficiente forma distinti-
va”, o faz exatamente com o objetivo de resguardar 
o não monopólio de sinais genéricos, comuns, etc., 
como também impedir que a convivência de tais sinais 
venha a obscurecer a escolha precisa do consumidor 
do produto e, ainda, evitar que empresas se valham 
da ausência de uma suficiente distintividade para na 
ponta do mercado de consumo atraírem para si aquilo 
que na verdade seria destinado para a empresa que 
primeiro registrou a marca com sinais evocativos. 
Em se tratando de propriedade intelectual, revestida 
de uma curial e lógica precedência na confecção e 
registro de uma marca, ainda que evocativa, não se 
pode chegar ao ponto de admitir o convívio de sig-

nos que não ostentem a “suficiente distintividade”. 
Desta forma, correto foi o ato do INPI que indeferiu 
o registro da marca nominativa “SINVASTACOR” da 
empresa-embargada; 6- Saliente-se que em se tra-
tando de produtos farmacêuticos é necessário uma 
análise mais rigorosa no que tange a possibilidade de 
confusão entre os signos desta natureza, na medida 
em que pode haver a associação equivocada e a in-
gestão de um medicamento pelo outro, colocando em 
risco a saúde da população; 7- Embargos infringentes 
conhecidos e providos.

(TRF2 – Primeira Seção Especializada – Embargos 
Infringentes 542298 – Processo 201051018019265 - 
Desembargador Federal Abel Gomes- E-DJF2R - Data: 
25/09/2014)

*****

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE 
INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO 
PELO INPI QUE, POR SEU TURNO, INVALIDOU REGISTRO 
DE DESENHO INDUSTRIAL REFERENTE A “EMBALAGEM 
PARA PRODUTOS LÍQUIDOS”. I -Em conformidade com 
o disposto nos artigos 95 a 97 da Lei nº 9.279-96, para 
que seja deferido o registro de desenho industrial, 
exige-se que a respectiva configuração ornamental 
proporcione resultado visual novo e original. II - No 
caso dos autos, o padrão ornamental presente no re-
gistro anulando já estava compreendido no estado da 
técnica, pois tornado acessível ao público diante do 
depósito anterior de outro desenho industrial com con-
figurações preponderantes idênticas, carecendo, assim, 
do requisito da novidade. III - Para que o desenho in-
dustrial seja passível de registro, não é suficiente que 
a formatação ornamental dada ao objeto se restrinja 
à mera disparidade das dimensões lhe sejam comuns 
ou se limite a alterações superficiais da configuração 
encontrada no mercado, devendo para tanto ser dotada 
de um determinado grau de inventividade estética 
capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova 
forma plástica se comparada a produtos similares 
(requisito da originalidade). IV - Apelação desprovida.

(TRF2 – Segunda Turma Especializada – Apelação 
Civel 617704 – Processo 200451015205360 - De-
sembargador Federal André Fontes - E-DJF2R - Data: 
19/12/2014).

*****
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ES-
PECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO 
DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA 
DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILI-
DADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTI-
GOS ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 
9.279/96. 1. Ação de reparação por danos materiais, 
compensação por danos morais e abstenção de uso 
de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial 
concluso ao Gabinete em 11.10.2011. 2. Discussão 
relativa à possibilidade de reconhecimento incidental 
de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alega-
da como matéria de defesa. 3. Não obstante exista a 
previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação 
de nulidade de registro de marca se dará “no foro da 
justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá 
no feito” (art. 175), não há qualquer disposição acerca 
da possibilidade de arguição da nulidade como matéria 
de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto 
seja a nulidade de patente. 4. Ainda que a lei preveja, 
em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de 
nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor 
interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de 
que ele deve estar inserido no contexto de uma ação 
autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o 
próprio registro. 5. Não faria sentido exigir que, para 
o reconhecimento da nulidade pela via principal, 
seja prevista uma regra especial de competência e a 
indispensável participação do INPI, mas para o mero 
reconhecimento incidental da invalidade do registro 
não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste 
modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI 
uma eficácia meramente formal e administrativa. 6. A 
discussão sobre a validade de um registro de marca, 
patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem 
de ser travada administrativamente ou, caso a parte 
opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida 
em ação proposta perante a Justiça Federal, com a 
participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os 
registros emitidos por esse órgão devem ser reputados 
válidos e produtores de todos os efeitos de direito. 7. 
Recurso especial provido.

(STJ – Terceira Turma- Resp 1281448 – Relatora: 
Min. Nancy Andrighi - DJE DATA:08/09/2014)

*****

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca. Uso parasitá-
rio. Empresa ré que contratou ferramenta de busca 
utilizando como palavra chave o nome da empresa 
autora, de sorte que o internauta era levado a erro, ao 
se deparar, inadvertidamente, com o site da ré. Dano 
material que não se conseguiu apurar. Dano moral, 
contudo, que deve ser majorado, como forma de se 
prestigiar o binômio ressarcimento/punição. Recurso 
da autora provido em parte e da ré desprovido.

(TJ SP – 1ª Câmara Reservada de Direito Em-
presarial – Apelação Cível – Processo 1015792-
80.2014.8.26.0100 – Relator: Des. Teixeira Leite – j. 
03/02/2015)

*****

AÇÃO ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPA-
RAÇÃO POR DANOS MORAIS. Abstenção de uso da 
marca ‘BOSSA NOVA’. Improcedência. Marca fraca. 
Demonstração da existência de diversos outros 
registros no INPI com a mesma marca nominativa, 
porém sempre ‘sem direito ao uso exclusivo do termo 
Bossa Nova’. Litigantes, ainda, que exploram ramos 
de atividade distintos, a apelante produção audio-
visual (NCL 41) e a apelada agente de publicidade 
(NCL 35). Precedentes jurisprudenciais, inclusive da 
Câmara Reservada D. Empresarial. Ré, por fim, que 
deferido pedido de registro junto ao INPI de marca 
incluindo as expressões ‘Bossa Nova’ - Recurso 
impróvido.

(TJ SP – 2ª Câmara Reservada de Direito Em-
presarial – Apelação Cível – Processo 1032098-
61.2013.8.26.0100 – Relatora: Des. Lígia Araújo 
Bisogni – j. 25/07/2014)

*****

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marcas nominativas e 
mistas “Bril” e “Brill”. Marca evocativas. Aplicação dos 
princípios da anterioridade e da especialidade. Hipótese 
em que marcas da autora designam produtos de lim-
peza doméstica, enquanto a marca da ré (“Brasibril”) 
identifica produtos da linha automotiva. Impossibili-
dade de indução do consumidor a erro e tampouco de 
confusão. Inibitória improcedente. Apelação provida 
para este fim. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca 
nominativa e mistas “Bril”, “Brill” e “Bombril” (esta 
de alto renome). Ausência de proteção a elementos 
genéricos das marcas (“bril”), que remetem à ideia de 
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brilho. Parcela distintiva da marca de alto renome não 
imitada. Impossibilidade de indução do consumidor a 
erro e tampouco de confusão. Inibitória improceden-
te. Apelação provida para este fim. Dispositivo: dão 
provimento.

(TJ SP – 2ª Câmara Reservada de Direito Em-
presarial – Apelação Cível – Processo 0040090-
90.2012.8.26.0564 – Relator: Des. Ricardo Negrão – j. 
17/11/2014)

*****

AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CON-
TRAFAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MATERIAL DEVIDA - VALOR MANTIDO.  
- Nos casos de violação de direitos de propriedade 
industrial o dano material é inconteste, existindo “in 
re ipsa”, tratando-se de presunção absoluta, sendo 
devida a indenização, nos termos do art. 210 da Lei nº 
9.279/96, devendo o valor ser apurado em liquidação 
de sentença. Recurso Provido Em Parte.

(TJ MG – Apelação Civel 1.0452.10.004842-3/001 
– Processo 0048423-10.2010.8.13.0452 – Des. Pedro 
Aleixo – j. 26/11/2014)

 
*****

APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Uso de 
marca. Concorrência desleal (art. 195, III, da Lei nº 
9.279/96). Preliminar de nulidade de sentença ante a 
ausência de intimação das partes para acompanhar 
a perícia: rejeição. Tratando-se de perícia elaborada 
a partir da análise de documentos e imagens, dis-
pensável a intimação dos interessados. Não há que 
se falar em nulidade ante a falta de realização da 
audiência prevista no art. 435, do CPC, certo que o 
perito prestou os esclarecimentos necessários nos 
autos. Inocorrência de cópia de elementos protegi-
dos do trade dress do Chopp Brahma Black pela con-
corrente ao lançar no mercado os produtos Chopp 
Itaipava Black e Chopp Cristal Black. Inexistência de 
similitud confusionista: afastado risco de confusão 
ou dúvida do consumidor é possível a coexistência 
harmônica das marcas e seus complementos. Ato 
de concorrência desleal não comprovado. Produto 
comercializado a granel e que se pede pela marca. 
Reduzida margem para confusão do consumidor. 
Prova pericial conclusiva quanto à inexistência de 

identidade suficiente a ponto de gerar real possibi-
lidade de erro, dúvida ou confusão entre os rótulos/
marcas, que caracterize objetivamente um ato de 
concorrência desleal, enfim, contrafação. Certificado 
de registro de marca concedido pelo INPI que não 
conferiu à AMBEV exclusividade quanto ao uso da 
expressão “black”, “chopp” e “extra cremoso”. A pro-
teção da marca visa impedir a concorrência desleal, 
no intuito de evitar que o consumidor adquira um 
determinado produto, pensando ser outro. Não 
comprovada a prática fraudulenta para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem ou 
qualquer ato que induza a transferência da prefe-
rência e do prestígio da marca da autora para o da 
concorrente. Acerto da sentença. Precedentes. RE-
CURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS 
DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ RJ – Décima Oitava Câmara Cível – Apelação 
Cível 0337313-65.2010.8.19.0001 – Relator: Des. 
Claudio Dell Orto – j. 30/07/2014)

*****

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLUBE DE FUTEBOL 
- NOME E TRADE DRESS - PROPRIEDADE NOTÓRIA - 
REGISTRO NO I.N.P.I. - PROTEÇÃO DAS LEIS Nº 9.276/96 
(LPI) E Nº 9.615/98 (LEI PELÉ) - EXCLUSIVIDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - PRO-
DUTOS DE CONTRAFAÇÃO - LOJA VIRTUAL - SÍTIO NA 
INTERNET - PLÁGIO - POSSIBILIDAE DE OCORRÊNCIA 
DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR - CONCORRÊNCIA 
DESLEAL - DESVIO DE CLIENTELA - Proteção à marca 
e trade dress. Concorrência desleal capaz de causar 
desvio de clientela. Vedação em nosso Ordenamento 
jurídico, a teor do art. 195, da Lei 9.276/96. Preceden-
tes. Simulacro a convergir para a concorrência desleal 
que também pode se dar na reprodução parcial, com 
imitação flagrante (contrafação) das características 
gerais que identificam o modelo, açambarcando nesse 
contexto a criação e a formatação da própria página 
da internet, se esta conflui para iludir o público alvo, 
desviando-o de seu foco. Reiterados escólios ministra-
dos pela doutrina e pela jurisprudência. Especificidade 
e precedência do registro. RECURSO A QUE SE NEGA 
SEGUIMENTO.

(TJ RJ – Décima Sétima Câmara Cível – Apelação 
Cível 0003505-09.2014.8.19.0000 – Relator: Des. 
Edson Vasconcelos – j. 12/05/2014)
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Conar – Direitos Autorais

Eurofarma - trimeb - completo e acessível 
como nenhum outro no controle da 

síndrome do intestino irritável

Mês/Ano Julgamento: AGOSTO/2014

Representação nº: 194/14

Autor (a): Hypermarcas

Anunciante: Eurofarma

Relator (a): Conselheiro Paulo Chueiri

Câmara: Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração

Fundamentos Artigos 1º, 4º, 23, 27 e 50, letra “b” do 
Código e seu Anexo I

Resumo: A Hypermarcas recorre ao Conar contra 
folhetaria da concorrente Eurofarma, distribuída a 
profissionais de saúde, promovendo o medicamento 
Trimeb. Considera a denunciante que a peça publi-
citária incorre em propaganda comparativa antiética 
em relação a medicamento produzido por ela, com o 
mesmo princípio ativo e finalidade, desmerecendo-o. 
Denuncia ainda comparação explícita de preços usando 
valores muito superiores aos efetivamente praticados 
pela Hypermarcas. Reunião de conciliação entre as 
partes não produziu resultados.

Em sua defesa, a Eurofarma nega razão à denúncia 
da concorrente. Considera as comparações idôneas, 
quando vistas em seu inteiro teor e contexto. Pondera 
que, pelo fato de o anúncio ser destinado a médicos, 
não se sustenta a acusação de que poderia tirar 
proveito da inexperiência dos consumidores. Cita a 
base para a comparação de preços - uma publicação 
especializada.

O relator recomendou a alteração, considerando 
indevido o uso da palavra “completo”, dado que os 
medicamentos têm o mesmo princípio ativo e indica-
ção. Seu voto foi aceito por unanimidade.

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

luiz.marinello@lfmadv.com

Pra vários tipos de dor de cabeça, 
doralgina e esqueça” e “dor de cabeça? 

doralgina e esqueça

Mês/Ano Julgamento: AGOSTO/2014

Representação nº: 170/14

Autor(a): Takeda Pharma

Anunciante: Hypermarcas

Relator(a): Conselheira Taciana Carvalho

Câmara: Primeira, Terceira e Sétima Câmaras
Decisão: Arquivamento

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

Resumo: A Takeda Pharma, fabricante de Neosal-
dina, questiona violação de direitos autorais nas peças 
publicitárias objeto desta representação, veiculadas 
em mídia eletrônica e impressa. Entende a denun-
ciante que os anúncios de Doralgina contêm claims 
semelhantes aos empregados por ela desde 2012: “Pra 
vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama a Neosa”.

Em reunião de conciliação promovida pelo Conar, 
a anunciante propôs a alteração da frase “Para vários 
tipos...”, o que foi aceito pela Takeda. Já em relação à 
outra frase, não foi possível acordo.

Levado a julgamento, o Conselho de Ética deliberou 
por unanimidade pelo arquivamento, seguindo propos-
ta da relatora, que considerou o claim genérico, sem 
o condão de conferir caráter distintivo e exclusivo a 
Neosaldina.
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