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O Brasil investe pouco em inovação. De acordo com os dados 

da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, retirados da 

Global Innovation Index de 2014, o Brasil ocupa o 61º lugar no 

ranking de inovação, atrás de Chile, Panamá e Costa Rica.

Para mudar esse cenário e melhorar a competitividade das em-

presas nacionais e, consequentemente, do próprio país, o Congresso 

Nacional promulgou, no dia 26 de fevereiro de 2015, a Emenda 

Constitucional 85, em que que estimula o desenvolvimento cien-

tífico, tecnológico e a inovação.

O principal objetivo da Emenda 85 é impulsionar a pesquisa e 

a criação de soluções tecnológicas que melhorem a atuação do 

setor produtivo.

Inovação é, portanto, a palavra que ocupa posição de destaque 

na seara nacional e internacional.

Nesse cenário é que a ASPI vem, com muito orgulho, promover 

mais um de seus congressos internacionais, discutindo temas rela-

cionados à INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE e 

o papel da PROPRIEDADE INTELECTUAL, abordando assuntos como 

inovação no agronegócio, cultivares, indicações geográficas, ges-

tão da propriedade intelectual em grandes empresas, experiência 

de outros países em relação a patentes, perícias envolvendo paten-

tes, abuso e limitação de direitos, entretenimento e tantos outros.

O evento ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de março de 2015 nas 

instalações do Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera.

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

Novos Associados - Pessoa Física: 

n Luciana Vidali Balieiro

n Luis Felipe Leite Galvão 

n Giorgia Pacheco

Novos Prepostos – Pessoa Jurídica: 

n Natura Cosméticos S/A

n Pammela Ortolan 

Novos Associados - Pessoa Jurídica: 

n Cone Sul Ass.em Propr.
     Industrial e Intelectual

n Maria Isabel Montänes Francisco 

n Vanessa Albuquerque

 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



4 A

CONGRESSO ASPI 2015

DIA 25/03/2015  – QUARTA-FEIRA

17h às 18h – Inscrições e Distribuição de Material

18h às 19h – Cerimônia de Abertura

19h – Palestra de Abertura 

Palestrante: Wanderley Messias da Costa
 Professor Titular da USP

20h – Coquetel

21h – Jantar

DIA 26/03/2015 – QUINTA-FEIRA

AGRONEGÓCIO

n 9h às 10h40 – PAINEL 1

CULTIVARES E INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

Agronegócios: Inovação e Disputas envolvendo 
tecnologia

A agricultura tem sido um dos melhores exemplos 
de como as novas tecnologias podem revolucionar a 
produtividade e induzir a práticas mais sustentáveis. 
O agronegócio depende não apenas da inovação cons-
tante, mas também de relações contratuais equilibra-
das e instrumentos regulatórios e de PI avançados. 
Acompanhe a revolução jurídica e tecnológica havida 
nas últimas duas décadas e se atualize nas questões 
ligadas a cultivares, organismos geneticamente mo-
dificados, fertilizantes, drones e agroquímicos, cujo 
papel é decisivo para o sucesso econômico do setor 
agrícola.

Palestrante: Adriana Claudia de Moura
 BASF – The Chemical Company

XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL ASPI 2015

“INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE”
Palestrante: Carlos Eduardo Calmanovici
 Odebrecht Agroindustrial

Moderador: Roberto Santana
 Associação Nacional de
 Defesa Vegetal - ANDEF

Coordenadora:  Letícia Provedel
 Provedel Advogados

10h40 às 11h – Coffee break

n 11h às 12h30 – PAINEL 2 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA – Cachaça

Indicação Geográfica como Ferramenta para o 
Desenvolvimento

Cachaça, birita, caninha, parati e outros nomes 
pitorescos desde há muito, representam a bebida 
nacional, porque o tomar uma “pinguinha” faz parte 
de nosso folclore. Serão abordadas as referências do 
legado cultural brasileiro e sua proteção como indi-
cação geográfica.

Palestrante: Carlos Lima
 Instituto Brasileiro de 
 Cachaça – IBRAC

Palestrante: Lucia Regina Rangel de Moraes 
 Valente Fernandes – INPI

Moderador: Roner Guerra Fabris
 Roner Guerra Fabris
 Advogados Associados

Coordenador:  José Carlos Tinoco Soares
 Tinoco Soares Sociedade de
 Advogados

12h30 – 14h – Almoço
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INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

n 14h às 15h30 – PAINEL 3 

GESTÃO DE PI EM GRANDES GRUPOS

A Experiência de Grandes Grupos na 
Gestão de Inovação e PI

Empresas que têm foco em novas tecnologias, ino-
vação e sustentabilidade são consideradas relevantes 
players de mercado que contribuem significativamente 
para o desenvolvimento econômico do país.  A proprie-
dade intelectual protege os frutos derivados de suas 
atividades produtivas e respectivos investimentos.  A 
gestão da propriedade intelectual é uma ferramenta 
indispensável para a geração de seus negócios e um 
instrumento de competitividade na era do conheci-
mento, estimulando o aperfeiçoamento e incremento 
da produção, da ciência, da tecnologia e da inovação. 
As experiências de grandes grupos empresariais, na 
gestão de inovação, propriedade intelectual e susten-
tabilidade, serão expostas e debatidas nesse painel.

Palestrante: Denise Carvalho 
 DuPont do Brasil S/A

Palestrante: Arthur Felipe Cândido Lourenço
 Hypermarcas S.A. 

Moderador: Jacques Labrunie
 Gusmão & Labrunie
 Propriedade Intelectual

Coordenadora: Neide Bueno
 Ricci Advogados Associados

15h30 às 15h50 – Coffee break

n 15h50h às 17h20 – PAINEL 4

ATUALIDADES EM PATENTES

Atualidades em Patentes com os Avanços da 
Inovação e PI

Uma das questões atuais na área de patentes se re-
fere aos requisitos de patenteabilidade, especialmente 
o de atividade inventiva. A Suprema Corte Norte Ame-
ricana decidiu recentemente o caso Alice x CLS Bank 
International no qual se discutiu a patenteabilidade de 

programas de computador, biotecnologia, métodos de 
diagnóstico e métodos comerciais. Além desse tema, 
mais atual no Brasil é o Projeto de Lei de exploração do 
patrimônio genético, que tem influência direta na paten-
teabilidade de elementos da nossa diversidade biológica.

Palestrante: Andrew L. Reibman
 K&L Gates LLP 

Palestrante: Adriana Diaféria
 Grupo Farma Brasil

Moderador: Balmes Vega Garcia
 Faculdade de Direito da USP

Coordenador: Newton Silveira
 Newton Silveira, Wilson Silveira e
 Associados – Advogados

18h – 24h – Happy Hour – Seu Beraldo

DIA 27/03/2015 – SEXTA-FEIRA

CONFLITOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

n 9h às 10h40 – PAINEL 5

PERÍCIAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 
ENVOLVENDO PATENTES
 
Obrigatoriedade, Qualificação do Perito e 
Tipos de Prova

As perícias relacionadas a contrafação de patentes 
bem como as relacionas a nulidade de patentes têm, com 
certa frequência, apresentado resultados desastrosos, 
por serem perícias complexas, como definido pelo Art. 
431-B do CPC, o que possibilita a nomeação dois ou mais 
peritos, um com expertise em patentes e outro(s) cobrin-
do as demais especialidades técnicas envolvidas. Esse 
tema será apresentado por Juízes atuantes nas varas es-
pecializadas em PI, moderados por um doutor na matéria.

Palestrante: André Fontes
 Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Palestrante: William Santos Ferreira
 William Ferreira e 
 Joaquim Ferreira Soc. de Adv.
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Moderador: Milton Lucídio Leão Barcellos
 Leão Propriedade Intelectual

Coordenador: Clovis Silveira
 C&S InterPatents
                      
10h40 às 11h – Coffee break

n 11h às 12h30 – PAINEL 6

MARCAS, EMBALAGENS E PUBLICIDADE

Limitações ao exercício do Direito de
Propriedade Intelectual

O direito de marcas e de outros sinais distintivos 
sofrem limitações quanto a utilização em embalagens 
e publicidade em determinados setores da economia. 
Esse Painel irá expor e discutir as restrições legais im-
postas à embalagens e à publicidade e seus impactos 
no exercício dos direitos de propriedade intelectual, 
seus reflexos jurídicos e econômicos. 

Palestrante: Manuela de Carvalho Sanches
 Publicis Groupe 

Palestrante: Luiz Ignácio Homem de Mello
 CONAR – Conselho Nacional de
 Autorregulamentação Publicitária

Moderador: Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
 Ouro Preto Advogados

Coordenador: Maurício Serino Lia
 Lia e Barbosa Sociedade
 de Advogados

12h30 – 14h – Almoço

CULTURA E MERCADO

n 14h às 15h40 – Painel 7 

SHAM LITIGATION E OUTRAS CONDUTAS
FRAUDULENTAS
 
Condutas anticoncorrenciais e abuso de direitos na 
Propriedade Intelectual

O abuso de direito de petição, assim como ou-
tros abusos de direito de propriedade intelectual 

encontram-se, nos dias atuais, sob a mira do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Em tese, 
o abuso desses direitos esbulha a esfera jurídica alheia, 
devendo ser reprimido. Mas seria qualquer abuso de 
direito de propriedade intelectual capitulado pela lei de 
defesa da concorrência como um ato unilateral anti-
concorrencial? Essas e outras questões serão vivamente 
debatidas neste painel por palestrantes de reconhecido 
conhecimento prático e teórico na matéria.

Palestrante: Gilvandro Vasconcelos
 Coelho de Araújo 
 CADE – Conselho Administrativo
 de Defesa Econômica

Palestrante: Ana Paula Martinez
 Levy & Salomão Advogados

Moderador: Celso Fernandes Campilongo
 Campilongo Advogados

Coordenador: Alberto Luís Camelier da Silva
 Camelier Advogados Associados

15h40 às 16h - Coffee break

n 16h às 17h40 - PAINEL 8 

ENTRETENIMENTO E NOVAS TECNOLOGIAS

O aumento exponencial da tecnologia na área do en-
tretenimento criou novos desafios e modelos de negó-
cios. Este painel abordará o que é permitido ou proibido 
com relação às novas tecnologias do entretenimento.

Palestrante: Sonia Maria D’Elboux
 Coordenadora do Curso de PI
 da ESA/SP

Palestrante:  Marcelo Goyanes
 Murta Goyanes Advogados

Moderador:  Mauro Falsetti –
 Bialer e Falsetti Sociedade de
 Advogados

Coordenadora:  Andrea Garbelini Queiroz
 Natura Cosméticos S.A.

17h40 -  Encerramento

CONGRESSO ASPI 2015
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Marketing de emboscada: aspectos gerais e 
legislação brasileira aplicável

Paulo Parente Marques Mendes
Advogado, sócio do escritório Di Blasi, Parente & Associados

Paula Coiro Chamoun
Advogada associada ao escritório Di Blasi, Parente & Associa-
dos, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual 
pela PUC-Rio.

ARTIGO

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo o estudo 
acerca do marketing de emboscada (tradução livre 
deambush marketing). Esse assunto tem sido cons-
tantemente debatido em função da proximidade da 
Copa do Mundo da FIFA de 2014 e das Olimpíadas de 
2016, que serão sediadas no Brasil.

Tais eventos esportivos são de extrema relevância, 
pois implicam não somente no crescimento dos setores 
de serviços diretamente relacionados (hotelaria, turis-
mo, gastronomia), como também no investimento em 
infraestrutura e destaque político dos locais onde são 
realizados. Por isso, a importância do planejamento 
eficaz do Poder Público1.

Cabe mencionar que apesar de o marketing de em-
boscada ser um tema bastante discutido ultimamente, 
o que leva a crer que seria um assunto novo, não se 
trata deum fenômeno recente. Ocorre que, atualmente, 
as estratégias implementadas são mais sofisticadas e 
criativas2. 

Dentre as diversas questões que surgem em even-
tos como os que se aproximam, merece destaque a 
proteção aos direitos de propriedade intelectual. Por 
isso, nesse trabalho será analisado o que de fato 
seria o marketing de emboscada, suas formas e efei-
tos, a legislação brasileira existente para comba-
tê-lo, principalmente durante a Copa do Mundo da 
FIFA de 2014 e Olimpíadas de 2016, e as medidas 
de prevenção ou minimização dessa prática comer-
cial.

2. MARKETING DE EMBOSCADA

2.1 Definição

Marketing de Emboscada é conceituado como uma 
forma de marketing na qual as empresas procuram 

pegar carona no prestígio e status de um espetáculo 
ou evento sem autorização de seus organizadores ou, 
mesmo, procuram criar a impressão de patrocinadores, 
apesar de não o serem3. 

Apesar de rotineira em torneios esportivos, essa 
tática comercial pode ocorrer sob qualquer modalidade 
de evento, como frequentemente ocorre em festivais 
de música e moda4.

Os 3 (três) vetores de fundamentação para tal 
prática são: (I) promoção publicitária; (II) fruição do 
prestígio e status do evento sem a autorização dos 
seus organizadores e patrocinadores e (III) criação da 
falsa impressão de associação ou participação legítima 
no evento5.

Portanto, diante dos altos investimentos realizados 
e da necessidade de garantir o retorno desses valores 
por meio de visibilidade e reconhecimento de suas 
marcas pelo público consumidor, os patrocinadores 
exigem cada vez mais dos organizadores dos eventos 
uma proteção eficaz contra as práticas de marketing 
de emboscada. 

2.2. Formas

Na prática, o ambush marketing não ocorre somente 
de forma nítida, qual seja, por meio da reprodução 
ou imitação não autorizada de sinais, símbolos e de-
nominações associadas a um evento. Pode também 
configurar-se em produtos ou serviços de terceiros, 
divulgação de slogans similares aos do evento, patro-
cínio de transmissões televisivas e de entrevistas com 
atletas, dentre outros6.

A Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/12) apresenta 
o marketing de emboscada por 2 (duas) formas: por 
associação e por intrusão. Seguem os artigos abaixo 
transcritos: 

Marketing de Emboscada por Associação 

Art. 32.  Divulgar marcas, produtos ou serviços, com 
o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitá-
ria, por meio de associação direta ou indireta com os 
Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA 
ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a 
acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são 
aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA:
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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 indica-
da, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer 
espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações 
de publicidade ou atividade comerciais, com o intuito 
de obter vantagem econômica.

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.

A associação ao evento pode ser lícita, quando se 
dápor meio do licenciamento de uso e merchandising 
de marcas registradas e símbolos oficiais, ou quando 
não induz o público a erro sobre relação entre o anun-
ciante e o evento; mas seráilícita a associação que 
se caracteriza quando concorrentes não autorizados 
buscam associar-se a um evento de modo a induzir o 
público consumidor a acreditar se tratar de um patro-
cinador oficial. Normalmente, a tática de associação 
baseia-se em imitação ou reprodução indevida de 
marca, nome, lema, logo oficial ou outros símbolos 
do evento7. 

Na segunda modalidade, não há associação direta 
com o evento em si, mas as empresas aproveitam a 
enorme publicidade atraída para divulgar e promover 
seu nome, marca, logo e outros símbolos do evento, 
sem autorização dos organizadores. 

Vale ainda destacar outra recente modalidade de 
emboscada chamada de “Ambushna Internet”. É uma 
estratégia na qual empresas não patrocinadoras oficiais 
dos eventos atraem os internautas que, ao buscarem 
por informações sobre determinado evento ou produ-
to/serviço no site oficial, são direcionados para sites 
não oficiais. Desse modo, essas empresas aproveitam 
para divulgar seu nome, marca, produtos e serviços8. 

Como dito anteriormente, reforça-se que a prática 
do marketing de emboscada pode ocorrer em quais-
quer eventos, dos mais variados portes. No entanto, 
é bastante comum a ocorrência de tal prática em 
eventos esportivos, principalmente a Copa do Mun-
do de Futebol da FIFA, em razão de sua indiscutível 
popularidade9. Apenas para dar uma ideia, estima-se 
que 3,2 bilhões de telespectadores assistiram à Copa 
do Mundo de 2010 ocorrida na África do Sul10.

2. 3. Efeitos

Na organização de eventos de grande magnitude 
e atenção popular, as duas principais fontes de arre-
cadação de recursos que justificam financeiramente 
a empreitada são os investimentos em patrocínio, que 
representam, em média, 35% da receita, e transmissão 
de imagens11.

Calcula-se que, na Copa do Mundo da FIFA de 2014, 
os patrocinadores irão custear quase 90% (noventa por 
cento) do orçamento de 1,3 bilhão de dólares previsto 
para a organização do torneio. Portanto, é justificável 
o zelo com relação a eles12. 

Obviamente, os patrocinadores pagam suas cotas 
para participarem dos espetáculos em busca de maior 
visibilidade/conhecimento de sua empresa e marca 
bem como para o recebimento de certos valores rela-
cionados ao evento13.

Em pesquisa realizada14 para avaliar a eficácia de 
patrocínios nas Copas do Mundo da FIFA concluiu-se 
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que: (I) o índice de memorização dos patrocinadores 
era fortemente favorável; (II) todos os patrocinadores 
aumentaram sua participação na relação de empresas 
mencionadas pelos entrevistados em períodos anterio-
res e posteriores às Copas do Mundo de Futebol; (III) 
houve aumento global da associação dos patrocina-
dores com o futebol e; (IV) em geral, as mudanças de 
notoriedade dos patrocinadores em relação aos não 
patrocinadores foram pouco significativas. 

É por isso que os patrocinadores e organizadores dos 
eventos veem o marketing de emboscada como algo 
imoral e antiético. Para eles, esse tipo de conduta reduz 
a eficácia dos seus esforços e as chances de atração 
para o patrocínio dos eventos15.

Por sua vez, as empresas que não são capazes de 
arcar com as cotas de patrocínio ou, até mesmo, aque-
las empresas que, apesar de negarem, são adeptas a tal 
prática, argumentam em legítima defesa que esta seria 
meramente uma atitude de livre concorrência e que o 
dever de promoção do patrocínio de forma eficiente 
cabe aos patrocinadores e organizadores dos eventos16. 

Ademais, há quem entenda que o ambush marke-
ting, quando não infringe a lei nem viola direitos de 
terceiros, tem seu lado positivo porque impulsiona a 
livre concorrência, livre iniciativa e gera benefícios 
econômicos ao local sede do evento, sendo, portanto, 
o modo como pequenas e médias empresas poderiam 
competir em um mercado cujas cotas de patrocínio 
impostas fossem muito elevadas17. 

Todavia, essa lógica não faz sentido para alguns, 
pois o papel do patrocinador é justamente investir na 
promoção de determinado evento em troca de divul-
gação de suas marcas durante essa mesma solenidade. 
Assim, o evento não é um ato de livre iniciativa do 
mercado, mas, sim, algo pertencente tanto ao organi-
zador quanto aos patrocinadores, que têm o direito de 
impedir qualquer tentativa de violação de seus direitos 
de propriedade intelectual.

Logo, as normas de proteção dos direitos dos pa-
trocinadores e organizadores dos eventos devem ser 
combinadas com as demais regras do ordenamento 
jurídico de modo a evitar a prática do abuso de direito.

3. MARKETING DE EMBOSCADA NO BRASIL

3.1. Legislação Brasileira para o Combate ao Mar-
keting de Emboscada na Copa do Mundo da FIFA 
de 2014 e Olimpíadas de 2016

Os poderes legislativo e judiciário têm se mos-
trado bastante efetivos na tentativa de combate 

ou, pelo menos, na minimização de tais práticas 
ilícitas.

Nesse sentido, verifica-se que há normas editadas 
no ordenamento jurídico brasileiro com aplicação es-
pecífica para a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e Olim-
píadas de 2016, tais como: Lei Pelé (Lei nº 9.615/98); 
Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012); Ato Olímpico; 
Carta Olímpica e Tratado de Nairóbi.

Além das acima citadas, também há normas já 
existentes no ordenamento jurídico brasileiro que 
respaldam o combate às prováveis infrações praticadas 
nesses eventos: Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CRFB/88); Código Civil de 2002; 
Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96); 
e Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98). No campo 
extralegal, vale citar, por sua importância e influência, 
o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publi-
citária Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar).

Nesse passo, as normas brasileiras de combate 
ao marketing de emboscada podem ser identifi-
cadas de duas formas18: (I) normas que vedam a 
reprodução de símbolos oficiais, marcas e demais 
propriedades imateriais e (II) normas de cunho 
genérico, que vedam outras formas de aproveita-
mento do evento que não seja por meio de utili-
zação direta das propriedades imateriais de seus 
organizadores.

3.2 Medidas de Prevenção e/ou Minimização dos 
Efeitos Prejudiciais do Marketing de Emboscada

A pequena quantidade de julgamentos que lidam 
com o marketing de emboscada dificulta o enten-
dimento para os atuantes na área de propriedade 
intelectual de como os tribunais vêm se posicionando 
acerca desse assunto19.

Os futuros eventos esportivos que ocorrerão no 
Brasil – Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 
2016 – são oportunidades para implementação de 
medidas educativas e legislativas capazes de pro-
mover a proteção apropriada contra o marketing de 
emboscada20.

Desde 2010, a FIFA notificou 450 casos brasileiros 
de marketing de emboscada relacionados à Copa do 
Mundo 2014. Segundo informações da organização, 
algumas empresas infratoras foram punidas com mul-
tas, mas a FIFA não revela os valores ou a natureza dos 
casos. Às vésperas da Copa do Mundo, esse número só 
deve aumentar21. 
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O que se conclui até o momento é que não bastam 
apenas regras no sistema normativo do país sede dos 
eventos, mas também a combinação de esforços das 
autoridades para implementação dessas medidas pre-
ventivas e repressivas das transgressões aos direitos 
de propriedade intelectual. As campanhas educativas 
também são muito importantes, pois auxiliam a popu-
lação a averiguar quando está diante de alguma prática 
de marketing de emboscada, evitando-se, assim, o uso 
de medidas repressivas.

4. CONCLUSÃO

Por meio da pesquisa realizada, observa-se que há 
hipóteses de marketing de associação lícito e ilícito. 
Sendo assim, não significa que determinada empresa 
esteja praticando marketing de associação ilícito 
somente por aproximar seus produtos ou serviços à 
marca, emblema, hinos e demais itens característicos 
de um evento.

A legislação existente no Brasil tanto para lidar 
diretamente com os torneios esportivos que estão 
por vir quanto aquelas já existentes e pertencentes ao 
ordenamento jurídico é, aparentemente, suficiente. Isto 
demonstra que, pelo menos na teoria, o Brasil saberia 
combater os casos de ambush marketing. 

Em razão disso, é fundamental que as entidades 
organizadoras (COI, COB, CBF, FIFA, dentre outras), 
patrocinadores oficiais e poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário estejam em sintonia para a aplicação 
dos instrumentos legais capazes de impedir ou, no 
mínimo, disciplinar a prática do marketing de em-
boscada22.
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INTRODUÇÃO

As indicações geográficas são instituto da Proprie-
dade Industrial que possibilitam à agregação de valor 
ao produto, partindo do pressuposto que individuali-
zam o produto pertencente a uma determinada região.

Foi pensando nisso, que o presente trabalho busca 
conciliar a efetivação de proteção ao meio ambiente 
com o desenvolvimento social econômico. Ou em 
outras palavras, a busca pelo desenvolvimento sus-
tentável efetivado por meio da implementação de 
indicações geográficas para regiões que cultivem 
alimentos orgânicos.

Alimento orgânico é aquele cultivado de forma 
natural sem a introdução ou interferência de qual-
quer substância química introduzida ao longo de seu 
cultivo. Portanto, ele é livre de agrotóxicos e demais 
substancias nocivas.

Desta forma, propomos a possibilidade de certifica-
ção de determinada região como indicação geográfica 
em relação a este tipo de cultivo, de modo que haja 
agregação não só de valor como também de contri-
buição à proteção do meio ambiente. Além disso, tal 
iniciativa não só publiciza este instituto de Propriedade 
Industrial, conhecido por poucos, como também propi-
cia maior segurança ao consumidor no sentido de que 
estará consumindo um produto livre de inserções de 
substâncias muitas vezes nocivas à sua saúde.

Assim, o trabalho tem como ponto de partida o 
problema da destruição do meio ambiente que tem 
no ser humano a sua mola propulsora. 

Para tanto, tomaremos como ponto de partida o 
crescimento populacional que necessariamente impli-
cou e implica no problema de aumento da produção de 
alimentos. Cujo meio adotado pelo homem para sua 
solução ignorou a possibilidade de agressão ao meio 
ambiente e dentre eles estava o uso dos agrotóxicos. 
Armas bélicas utilizadas nas grandes guerras mundiais, 
adaptadas ao uso no campo na década de 60.

E somente vinte anos depois, surgem as primeiras 
reuniões internacionais envolvendo a preocupação 
com o meio ambiente, conforme noticia Ramón Pichs 
Madruga1. 

Ensaios de uma Tese: a Certificação Geográfica 
para o Cultivo de Alimento Orgânico

Veronica Lagassi
Doutoranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá/RJ - 
Orientada pelo Professor Dr Nilton Cesar Flores

Foi preciso que o planeta desse reiterados sinais de 
sofrimento, por meio de terremotos, furacões, tsuna-
mis, incêndios, erosões, avalanches ou deslizamentos 
para que o mundo se mobilizasse para discutir os 
malefícios causados pelo homem ao meio ambiente.

Estudos científicos são feitos. Acordos internacio-
nais e Tratados são convencionados. A preocupação 
com a preservação do planeta é erigida a princípio e 
inserida na Constituição de diversos países2, inclusive 
no nosso ainda que implícito no art 170, VI. 

Assim, independentemente de serem desenvolvidos 
ou não, os países passam a adotar a sustentabilidade 
como pressuposto obrigatório ao desenvolvimento 
econômico e social, buscando desta forma garantir a 
prevalência do planeta sob todas as espécies, inclusive 
para aquelas que ainda estão por vir.

É com base nesse contexto que pretendemos 
desenvolver aqui as primeiras linhas de nossa tese. 
Defendemos aqui, uma forma de supervalorização 
econômica para o cultivo de alimento orgânico típico 
de uma determinada região, por intermédio das indi-
cações geográficas. Propiciando com isso, ao mesmo 
tempo, o cuidado e respeito ao meio ambiente. Fato 
que só será possível mediante a conjugação do concei-
to e finalidade do produto orgânico ao de indicações 
geográficas com vistas a efetivar a ideia de desenvol-
vimento sustentável. 

1. A CORRELAÇÃO EXISTENTE ENTRE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 
AGRICULTURA.

Cada vez mais a sociedade mundial se preocupa 
com o crescimento populacional na terra, em virtude 
de implicar em uma maior exigência física e ecológica 
do planeta.

A rigor, as maiores preocupações da humanidade 
são o crescimento populacional, a necessidade de pro-
duzir alimentos e a preservação dos recursos naturais, 
conforme explica Paulo Afonso Brum Vaz3. 

Essas três preocupações apesar de independentes 
estão interligadas entre si. Contudo, elas nem sempre 
fizeram parte dos problemas que permeavam a so-
ciedade de forma conjunta, tal como elencamos hoje.

Isto porque, a princípio tivemos o aumento po-
pulacional que desencadeou a necessidade de maior 
produção agrícola e para obtê-la, o homem fez uso e 
permanece fazendo de substâncias tóxicas com o in-
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tuito de exterminar com insetos e organismos nocivos 
ao aumento desta produção. Todavia, essas substân-
cias tóxicas também serão tóxicas ao meio ambiente 
implicando no problema de sua poluição.  

Insta observar, que essas substâncias tóxicas co-
mumente denominadas agrotóxicos, não foram em 
princípio criadas para este fim. Seu surgimento ocorreu 
como arma bélica utilizada nas duas grandes guerras 
mundiais, conforme informa José Lutzenberger4. Sua 
adoção na agricultura remonta do final da década de 
60, quando tivemos a denominada “Revolução Verde”. 
Tratava-se de uma politica agrícola implementada 
pelos Estados Unidos e difundida para os países pobres 
e em desenvolvimento, cujo fim seria o de aumentar 
a produção de alimentos mediante a modernização 
das técnicas agrícolas, dentre elas a utilização de 
agrotóxicos. 

No entanto, posteriormente a utilização dos agro-
tóxicos mostrou-se uma prática inadequada ao se 
perceber que ela restringia o solo ao plantio de um de-
terminado alimento, causando o seu empobrecimento 
e poluição. Isto sem contar, nos diversos malefícios à 
saúde que até hoje ainda não são totalmente atestados.

Desta forma, conforme observa Vaz5 o modelo 
agrícola preconizado na Revolução Verde revelou-se 
perverso, pois além de não resolver o problema da 
fome terminou por aumentar as desigualdades sociais 
e acarretar mais miséria e escassez de alimentos para 
os seguimentos mais pobres da sociedade.

O fato é que a utilização de agrotóxicos é mais 
vantajosa para os países que o produzem e o negociam, 
do que para aqueles que o adquirem e utilizam. E, 
conforme noticiam Frances Moores e Joe Collins6 es-
tudos feitos pelo órgão de proteção ao meio ambiente 
nos Estados Unidos, o EPA, calcula que há 30 anos os 
agricultores utilizavam 25 mil toneladas de agrotó-
xicos e perdiam 7% da lavoura antes da colheita e 
atualmente, eles usam 12 vezes mais e perdem o dobro 
do que perdiam anteriormente.  Fato que se justifica 
no desequilíbrio ao meio ambiente, provocado pelo 

uso contínuo dos agrotóxicos que reduz e até mesmo 
extingue as fontes de alimentação de predadores na-
turais e eleva o seu grau de poluição.   

E além do uso dos agrotóxicos, outras formas de 
poluição também foram motivadas pela busca inces-
sante no aumento da produção de alimentos. Tivemos 
um alto índice de desmatamento para o aumento 
da criação de gado e demais animais de corte, cujo 
aumento da produção entre os efeitos maléficos gera 
ainda a poluição da camada de ozônio decorrente da 
flatulência desses animais7.

Assim, o problema da destruição do meio ambiente 
ao ser constatado pela sociedade mundial torna-se fa-
tor determinante para a busca incessante pelo desen-
volvimento sustentável. Tema esse, que podemos dizer, 
razoavelmente recente no âmbito de preocupação que 
alcançasse a esfera internacional.

A verdade é que diferentemente da preocupação 
com o aumento da produção de alimentos, a preocu-
pação mundial com a escassez de recursos em nosso 
planeta somente surge a partir da década de oitenta 
do século passado, conforme observa Ramón Pichs 
Madruga8.

Foi também, nesse mesmo período que a sociedade 
fundiu a ideia de proteção ao meio ambiente ao ideal 
de desenvolvimento econômico, dando origem a um 
novo e mais nobre ideário a ser almejado, tanto pelas 
nações desenvolvidas quanto por aquelas em desen-
volvimento, que é o desenvolvimento sustentável.

Grandes movimentos foram feitos ante a preocu-
pação com a degradação do planeta. É ainda, nessa 
fase que teremos os eventos ECO-92 e posteriormente, 
RIO+20.  Organizada pela ONU e realizada no Rio de 
Janeiro, o ECO-92 resultou na instituição de medidas 
a serem observadas mundialmente para conciliar o 
crescimento econômico e social com a preservação 
do meio ambiente. Já o RIO+20 ocorreu em junho de 
2012 e teve como principal objetivo o de renovar e 
reafirmar o compromisso com relação à política de 
desenvolvimento sustentável firmado no ECO-92. 
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Contudo, a fim de evitar que o desenvolvimento 
sustentável transforme-se em uma utopia, inúmeros 
são os meios apontados pelas mais diversas ciências, 
principalmente as sociais, para a sua plena efetivação. 
Dentre as quais, gozarão de maior destaque aquelas 
que impliquem de alguma forma nos conceitos de 
tecnologia e de moral.

Assim, o Direito por se tratar de uma ciência social 
não poderia ficar à margem desse estudo. Até porque, 
sua principal função é a de proteção a tudo aquilo 
que é valorável para uma determinada sociedade. E, 
além disso, não podemos olvidar que ele é também 
uma ciência que envolve os dois conceitos acima em 
questão. 

Atualmente, é incontestável o entendimento de 
que a tecnologia deve estar atrelada a valores morais, 
em especial no que diz respeito à proteção ao meio 
ambiente e a do próprio ser humano.

O melhor e maior aliado para a efetivação do ideal 
de desenvolvimento sustentável para países subdesen-
volvidos é, sem dúvida alguma, a propriedade indus-
trial. Porque será somente por meio de seus institutos 
que o ser humano poderá equilibrar a balança existente 
e em que pendem de um lado, o desenvolvimento, e 
de outro, a proteção ao meio ambiente.

Nesses países são geralmente escassas a mão-
de-obra qualificada e as verbas necessárias para 
investimento em tecnologia, restando então apostar 
na valorização do que já se tem e neste mesmo viés 
buscar evitar a degradação do meio ambiente9. E será 
justamente o instituto das indicações geográficas o 
mais adequado para a obtenção deste objetivo quando 
se trata de países subdesenvolvidos, principalmente em 
se tratando daqueles que possuem a propensão natural 
para a agricultura como é o caso do Brasil.

Desta forma, devem os países subdesenvolvidos 
adotar por diretriz a ampliação da parceria indicações 
geográficas e agricultura como meio de valorização 
econômica na produção de alimentos, porém com 
vistas ao desenvolvimento sustentável.

2. AS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: DEFINIÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO E PECULIARIDADES

Por indicações geográficas denomina-se o insti-
tuto da Propriedade Industrial que protege e valoriza 
bem ou serviço de determinado país, local ou região, 
tornando-o ímpar em relação aos demais e agregando-
-lhe maior valor econômico.

Esta individualização pode ocorrer sob duas óticas 
distintas. Na primeira delas, as características do país 
ou lugar influenciam diretamente sob o bem ou serviço. 

Ao passo que na segunda, o país ou lugar tem apenas 
por função a de identificá-lo. Entretanto, tanto em 
uma como na outra o fator humano não pode jamais 
ser ignorado, em virtude de ser o efetivo responsável 
pela extração ou produção do bem ou ainda, pela 
prestação do serviço que será único e distinguível em 
relação aos demais de mesmo gênero. 

Assim, as indicações geográficas podem ser classi-
ficadas como denominação de origem e indicação de 
procedência, dependendo de uma das óticas acima a 
sob a qual se adeque o bem ou serviço ao lugar com 
o qual deverá ser identificado.

No Brasil, a doutrina pouco se atém ao estudo deste 
instituto. Basicamente os livros e manuais se resumem 
a transcrever as definições que lhes são dadas pela Lei 
nº 9.279/96. Desta forma, nos termos do artigo 177, 
da Lei nº 9.279/96, por indicação de procedência é 
considerado “o nome geográfico de país, cidade, região 
ou localidade de seu território, que se tenha tornado 
conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação 
de determinado serviço”. E nos termos do artigo se-
guinte, por denominação de origem é considerado “o 
nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
qualidades ou características se devam exclusiva e 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores 
naturais e humanos”.

Como pode ser percebida a distinção tênue entre 
uma e outra classificação da indicação geográfica é a 
interferência do meio geográfico como um dos fatores 
determinantes da qualidade ou característica do bem 
ou serviço a ser designado.

Semelhante à classificação deste instituto pela lei 
brasileira é a de Portugal. Cuja fonte doutrinária é 
bastante utilizada pela doutrina pátria. Nesse sentido, 
é interessante a distinção feita por Alberto Ribeiro de 
Almeida no que tange à classificação das indicações 
geográficas, a saber:

Na indicação geográfica o elo que une o produto à 
região determinada é mais débil que na denominação 
de origem, pois naquela a reputação do produto (ou 
uma de sua qualidade ou outra característica) pode 
(basta que possa) ser atribuída à região sem influência 
directa dos factores naturais e humanos10. 

Ou ainda, nas palavras de Luís M. Couto Gonçalves 
“na denominação de origem há uma função qualitativa 
que na indicação geográfica pode falhar11”. Esse autor 
ainda conclui que o instituto de indicação geográfica 
possui três alternativas de conexão: qualidade, reputa-
ção ou outra característica, mas que em todos os casos 
devem ser atribuíveis à origem geográfica. 
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 E muito embora, a doutrina pátria seja bastante 
recorrente da portuguesa ante a semelhança de insti-
tutos, conforme acima demonstrado, há que ser feita 
a ressalva, nos termos da transcrição abaixo:

Na ordem jurídica portuguesa resulta do texto 
legal uma inequívoca distinção, no âmbito das de-
nominações (por regra) geográficas, entre indicação 
de proveniência, denominação de origem e indicação 
geográfica. A denominação de origem e a indicação 
geográfica são, como vimos, direitos de propriedade 
industrial autônomos. A indicação de proveniência é 
uma simples referência informativa do local de origem 
do produto em razão de aí ter sido cultivado, extraído 
ou fabricado podendo ser usada em todos os produtos 
da mesma origem encontrem-se estes marcados ou 
não. A indicação de proveniência é protegida de forma 
indirecta através do direito de marcas (art.238º, nº 4 al. 
d) e das disposições punitivas da concorrência desleal 
(art. 317º, nº 1 al e)12.

Desta forma, chamamos atenção para o fato 
de que apesar das semelhanças existentes entre a 
indicação geográfica brasileira e portuguesa, sua 
nomenclatura no que tange à classificação, bem 
como definição não são idênticas nestes dois países. 
Tampouco existe uma uniformização mundial no 
tocante à Propriedade Industrial. O que se torna um 
problema, pelo fato de resultar em óbice a efetivação 
plena de seus fins.

Esta distinção surte o efeito prático, de que em 
uma eventual negociação comercial entre Brasil e 
Portugal, haja desvalorização do produto ou serviço 
brasileiro que ostente a certificação de indicação de 
procedência, em virtude de naquele país o referido 
instituto não ser considerado de Propriedade In-
dustrial. Conclusão que por analogia também pode 
ser aplicada no âmbito da UNIÃO EUROPÉIA, bloco 
mercadológico do qual Portugal faz parte. Mas que, 
com este não se confunde.

Haja vista que, na UNIÃO EUROPÉIA existem três 
regulamentos que regem as Indicações geográficas, 

a saber: Regulamento (CE) nº 510/2006, que trata 
dos produtos agrícolas como um todo; Regulação 
(CE) nº 479/2008, que regula as indicações geográ-
ficas apenas para o vinho e; Regulamento (CE) nº 
110/2008, que irá regular as indicações geográficas 
para as bebidas denominadas “espirituosas” – que 
são, na verdade, todas as demais bebidas alcoólicas 
que não seja vinho.

Entretanto, o que chamamos atenção neste caso é 
para o fato de que nas respectivas regulações acima 
citadas o instituto de indicação geográfica é flexibili-
zado, de acordo com o que se quer proteger. Assim, por 
exemplo, o conceito que temos de indicação geográfica 
existente no Regulamento nº 510/2006 é diverso do 
que foi disposto no Regulamento nº 479/2008.

No primeiro, o conceito de indicação geográfica 
engloba o de denominação de origem. Inexiste classi-
ficação ou sua divisão nos institutos da denominação 
de origem e indicação de procedência. Ao passo que, 
no Regulamento nº 479/2008 a UNIÃO EUROPÉIA não 
só reconhece ambas as classificações da indicação 
geográfica como institutos distintos de Propriedade 
Industrial, - dispostas em alíneas próprias, do art. 34, 
para cada uma delas – como também reconhece um 
terceiro instituto, o qual denomina “menções tradi-
cionais13”. 

Desta forma, conforme pode ser observado não 
há uma homogeneidade de conceitos e tampouco 
uma harmonização legal no que tange às indicações 
geográficas.

Com base nisso, acompanhamos o posicionamento 
que Patrícia C. da Rocha Porto14 defende em sua mo-
nografia de conclusão de Pós-Graduação em Direito 
da Propriedade Industrial, no sentido de que o Brasil 
para se posicionar de forma competitiva no mercado 
internacional deve harmonizar suas leis e proteções 
com as leis e proteções dos outros países. Entretanto, 
vamos mais além ao defendermos que as leis e prote-
ções aos institutos de Propriedade Industrial deveriam 
ser uniformizadas mundialmente.  
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Inegavelmente esta seria a melhor forma de ex-
tinguir as discrepâncias de regulação existentes entre 
países, principalmente entre os países desenvolvidos e 
aqueles em vias de desenvolvimento.

Todavia, esta solução pode gerar conflitos internos 
nos países em vias de desenvolvimento ou subdesen-
volvidos. Basta utilizar o caso brasileiro como exemplo. 
Porque para ter maior competitividade internacional 
o ideal seria que o Brasil uniformizasse suas leis de 
proteção à Propriedade Industrial. Porém, isso acar-
retaria automaticamente maior vantagem para os 
outros países em solo brasileiro, tendo em vista que o 
Brasil teria que tornar sua legislação e proteção mais 
severa e burocrática. O que vai gerar um gasto maior 
para quem quer registrar ou certificar uma propriedade 
industrial no Brasil.

Assim, a onerosidade que a uniformização legal 
agrega irá propiciar que produtos e serviços brasileiros 
compitam em grau de desvantagem aos dos outros 
países em território nacional. 

É sem dúvida alguma, justamente este previsível 
resultado negativo interno que impede que o Brasil e 
os demais países subdesenvolvidos uniformizem sua 
regulação no que tange à Propriedade Industrial, ten-
do em vista que ele vai ferir a obrigação de cada país 
subdesenvolvido de priorizar os interesses nacionais e 
o seu desenvolvimento econômico.

Desta forma, torna-se um impasse para o Brasil 
assim como para os demais países em vias de de-
senvolvimento a harmonização ou uniformização da 
Lei de Propriedade Industrial. Pois, a realidade social, 
econômica e cultural de países subdesenvolvidos é 
bastante distinta da dos países desenvolvidos.          

Logo, se por um lado a uniformização mundial da 
Propriedade Industrial redundaria em perda no que 
tange ao comércio interno, também é certo que traria 
dinamismo ao Comércio Exterior e maior competitivi-
dade e visibilidade aos países subdesenvolvidos. 

Portanto, acreditamos que a uniformização não 
deva ser descartada. Ao invés disso, ela deve ser rea-
lizada paulatinamente através de Acordos e Tratados 
a serem feitos inicialmente nos blocos de países que 
se formam para o livre comércio e posteriormente, 
diretamente entre esses blocos que se formam. 

Esta é indubitavelmente a melhor solução, além de 
ser a que se delineia ao tomarmos como marco ini-
cial para esse processo o ADIPIC/TRIPS (Acordo sobre 
os Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao 
Comércio), anexo ao acordo que criou a Organização 
Mundial do Comércio. Este Acordo representa a primei-
ra tentativa de harmonização mundial dos institutos 
de Propriedade Industrial atualmente incorporado à 

legislação brasileira, por meio do Decreto nº 1.355, de 
30 de dezembro de 1994, que em sua Parte I, artigo 
1, informa o seguinte15:

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto 
neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão 
obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais 
ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal pro-
teção não contrarie as disposições deste Acordo. Os 
Membros determinarão livremente a forma apropriada 
de implementar as disposições deste Acordo no âmbito 
de seus respectivos sistema e prática jurídicos16. 

O que ratifica nosso entendimento, de apontá-
lo como marco inicial para o processo paulatino de 
uniformização ou de harmonização da regulação da 
Propriedade Industrial em uma sociedade globalizada.  

Mas, apesar de seu esforço este Acordo vem so-
frendo ferrenhas críticas por parte da doutrina no 
sentido de que os países subdesenvolvidos foram 
compelidos a participarem do TRIPS, a fim de inte-
grarem o comércio mundial. Entretanto, o ônus que a 
ratificação deste acordo representa é inferior ao seu 
bônus. Neste sentido, destacamos a crítica de José 
de Oliveira Ascensão:

Os países em desenvolvimento, para participarem no 
comércio mundial, têm de aderir ao Acordo, interesse-
lhes ou não o conteúdo deste; caso contrário, perdem 
a possibilidade de exportar os seus produtos, e, sem 
exportações, não subsistiriam.

São assim forçados a aceitar um regime próprio 
das relações entre países industrializados, que com 
grande frequência é inadequado à situação em que se 
encontram. Assumem deveres, quando não estão em 
condições de beneficiar das vantagens que deveriam 
ser a contrapartida daqueles17.

 Assim, a primeira tentativa de harmonização mun-
dial da Propriedade Industrial em prol do comércio 
termina por ser prejudicial aos países em desenvolvi-
mento ou subdesenvolvidos.

Além disso, a Seção 3, do supracitado diploma le-
gal, que é a responsável pelo instituto das Indicações 
Geográficas, em seu artigo 22 mistura os institutos 
de indicação de procedência e o de denominação de 
origem, tornando-o um único instituto.

Desta forma, o TRIPS não regula a denominação de 
origem (como tal), mas apenas a indicação geográfica. 
E conforme observa Luís M. Couto Gonçalves, “a indica-
ção geográfica do TRIPS pode englobar a denominação 
de origem, mas não se identifica com ela”18. 

Assim, por exemplo, tanto no caso de Portugal 
quanto do Brasil a disposição do artigo 22, do TRIPS, 
não se coaduna com o instituto de indicação geográ-
fica destes países. Idêntico problema também poderá 
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ocorrer, dependendo do produto a ser negociado em 
uma transação comercial entre Brasil e Portugal, caso 
sejam adotados os Regulamentos da UNIÃO EUROPÉIA.

No tocante à UNIÃO EUROPÉIA, há inclusive um 
problema apontado por Andrea Benedettono tocante 
às denominações que prejudicam as negociações entre 
o Velho e o Novo Mundo, conforme explica:

Argentina y Brasil se mencionan como los países 
que más utilizan las denominaciones cuyo uso exclu-
sivo pretende la Unión Europea. Em la Argentina se 
considera que la exigência da la Unión Europea afec-
taría aproximadamente a unos 450 productos que se 
verían obligados a cambiar su nombre, incluídos por 
ejemplo, quesos como Reggianito, Roquefort y Fontina 
y vinos como Oporto, Jerez, Chablis y Borgoña.

Éste es um tema candente para produtos de terri-
tórios rurales, puede ser que hoy separe produtores y 
gobiernos del Viejo y nuevo mundo debido a que hay 
ganacias económicas em juego; em produtos de cali-
dad similar, el precio del que utilice la denominación 
de origen será sensiblemente mayor com respecto al 
que no lo haga19.

Este é um impasse que não deveria existir, caso 
houvesse uma harmonização legal sobre este insti-
tuto. Ainda que contrariamente ao entendimento da 
supracitada autora, o Brasil e a Argentina inicialmente 
anuíssem em total desvantagem frente ao que defende 
a UNIÃO EUROPEIA. 

Em situação diferente está o MERCOSUL em relação 
aos seus países Membros. Pois, o Protocolo sobre Har-
monização de Normas de Propriedade Intelectual, DEC. 
nº 8/95, representa justamente a tentativa de padroni-
zação dos conceitos e regime de regulação e proteção 
da Propriedade Industrial entre seus países Membros. 
Fato que torna a uniformização mais simples.

Esta é, sem dúvidas, a peculiaridade que apresenta-
mos. Pois, acima de tudo, defendemos a uniformidade 
de conceitos, definições e regulações, de modo que as 
negociações possam ocorrer com maior dinamismo. O 
que é típico da área comercial. 

3. ALIMENTO ORGÂNICO ALIADO ÀS 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS EM PROL 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Indubitavelmente o melhor caminho para se atingir 
a meta do desenvolvimento sustentável é o da tecno-
logia. No entanto, nem todos os países agregam os 
fatores necessários para alcançá-la. 

Isso ocorre principalmente, nos casos dos países em 
desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Pois, a tecno-
logia é algo que se conquista inicialmente mediante 
investimento em educação, infraestrutura, entre outras 
coisas.

Assim, impensável será para um determinado país 
o investimento em tecnologia, caso sua população 
não saiba utilizá-la quanto mais criá-la. Nem todos os 
países possuem igualdade de condições que propiciem 
o seu desenvolvimento tecnológico. E, para piorar, 
aqueles que o possuem destacam-se disparadamente 
dos demais.

Desta forma, a proteção à Propriedade Industrial 
termina por distanciar ainda mais o grau de desen-
volvimento entre países. Pois, conforme vimos às leis 
não são uniformes e tendem a proteger o bem maior 
nesta seara, de cada país.

Foi justamente essa lógica, que terminou por ser 
adotada quando se tentou pela primeira vez harmo-
nizar os institutos de Propriedade Industrial para o 
comércio internacional. 

Apesar da crítica que parte da doutrina faz ao TRIPS 
ser bastante plausível, o fato é que precisamos ter 
em mente, que os países em desenvolvimento devem 
encontrar outros caminhos, diversos ao da inovação 
tecnológica, como forma de se firmar no mercado 
internacional.

E, acrescida a essa preocupação com o desenvol-
vimento econômico, temos também o problema do 
descaso com o meio ambiente. Por longos anos, o ho-
mem desmatou, extinguiu diversas espécies da fauna 
e flora, como também poluiu em prol do aumento 
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de produção. E agora sofre com o resultado que o 
desequilíbrio ecológico que ele mesmo proporcionou 
acarreta. Estiagens, enchentes, vendavais são apenas 
algumas das situações que as mudanças climáticas 
decorrentes da poluição acarretam. Além disso, a 
população mundial não para de crescer, o que exige 
ainda mais do planeta.

Esta questão perpassa, inclusive, no que tange a 
proteção da dignidade humana. Uma vez que, a tecno-
logia é útil nas diversas áreas do saber humano. Pode 
servir tanto para salvar vidas, seja por meio da criação 
de novos medicamentos ou aparelhos cirúrgicos. Como 
também pode ser útil, acalentando a fome através 
da efetivação e maximização adequada dos meios de 
produção agrícola que necessariamente não redundem 
em outros malefícios ao homem.

Assim, não é à toa a movimentação mundial em prol 
do desenvolvimento econômico sustentável. Entretan-
to, como alcançá-lo se a grande maioria dos países 
sequer alcançou o desenvolvimento puro e simples? 
Este é o ponto de partida para quem busca encontrar 
soluções que harmonizem o desenvolvimento econô-
mico com a ideia de sustentabilidade. 

Nesse sentido, não podemos esquecer que o ter-
mo sustentabilidade é utilizado para definir ações e 
atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro 
das próximas gerações. Ou seja, ele está diretamente 
relacionado ao desenvolvimento econômico e mate-
rial sem agredir o meio ambiente, usando os recursos 
naturais de forma inteligente para que eles se man-
tenham no futuro. Assim, o que buscamos hoje é um 
desenvolvimento consciente e por isso, sustentável.

É certo que cada país deve trabalhar com as ferra-
mentas e vantagens que possui, no intuito de alcançar 
o desenvolvimento sustentável. Pois, não podemos 
manter a ilusão de que em países cujos povos ainda são 
carentes de alimento, saúde e educação, haja interesse 
e dinheiro suficientes para se investir na produção de 
tecnologia. Isso, sem esquecer, que provavelmente 
também não existem cientistas ou pesquisadores 
suficientes para sua implementação.

Um desses caminhos de obtenção do desenvolvi-
mento sustentável é a indicação geográfica. Bastante 
conhecida no Velho Mundo, principalmente, no que 
tange à produção de vinhos. Esse instituto garante a 
valorização e serve de marketing ao tornar um produto 
ímpar em comparação aos demais de mesmo gênero, 
o que lhe garante maior competitividade. 

Os seus benefícios não param por aí. Basta lem-
brarmos, o que a história nos conta sobre a região 
de Champagne, na França, que era bastante pobre 

e tornou-se uma potência com a produção e certi-
ficação do vinho champanhe. Transcrevemos parte 
de um documentário retirado da REPPITTEC (Rede de 
Pesquisa em Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia) que narra este feito:

Sinônimo de qualidade e status, o champagne 
francês também é um exemplo de gestão da indicação 
geográfica como diferencial competitivo. Protegido 
na França desde 1843, com um mecanismo precursor 
da IG, o espumante da região de Champagne gera 32 
mil empregos direitos e movimenta anualmente 4,2 
bilhões de euros (cerca de R$ 11 bilhões) a cada ano, 
com seus 338 milhões de garrafas vendidas em 200720.

Neste mesmo documentário foi feita menção do 
responsável pela proteção da apelação de origem do 
espumante na Comissão Interprofissional do Vinho 
de Champagne (CIVC), Sr. Charles Goemare, o qual 
defendeu que a proteção do nome e o controle da 
qualidade são os diferenciais decisivos da Indicação 
Geográfica. Em suas palavras: “A certificação é um 
diferencial que permite aumentar o valor do nosso 
produto e, portanto, torna-se essencial para vencer a 
competição no mercado e gerar consumidores fiéis21”.

Diante desta constatação, países como o Brasil 
vêm alcançando posição internacional de destaque ao 
associarem a indicação geográfica em alguns de seus 
produtos. Com efeito, nossas primeiras indicações de 
sucesso se referiam à produção de alimento e corres-
pondiam à carne bovina dos Pampas e aos vinhos do 
Vale do Vinhedo. 

Contamos atualmente com 38 (trinta e oito) indi-
cações geográficas certificadas, das 46 (quarenta e 
seis) existentes no Instituto de Propriedade Industrial 
Brasileiro, conforme pesquisa recentemente feita em 
seu site22. O que nos parece muito pouco em face da 
dimensão territorial brasileira. Porém, o dado mais 
importante nesta pesquisa é a constatação de que 
estes os produtos que passaram pela certificação são 
hoje objetos de exportação.  

Assim, as indicações geográficas tornam-se um 
meio democrático e viável, para que os países sub-
desenvolvidos fomentem sua economia e ao mesmo 
tempo valorizarem suas mais diversas regiões e cultu-
ras. É democrático no sentido de que alcança todos os 
produtores daquela região demarcada. Há, portanto, 
um benefício coletivo. E também é viável porque sua 
regulação é geralmente bem mais simplificada que a 
dos demais institutos de Propriedade Industrial. 

Neste sentido, devemos destacar a regulação do 
MERCOSUL. O Protocolo sobre Harmonização de Normas 
de Propriedade Intelectual, DEC. nº 8/95, tendo em vista 
que não só harmoniza como também simplifica as regras 
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de Indicações Geográficas para seus países Membros. 
O que é de suma importância, já que “todos os países 
deste bloco, de forma similar, buscam aumentar o acesso 
aos mercados internacionais para produtos agrícolas e 
agroindustriais”, conforme observa Andrea Benedetto23.

No entanto, acreditamos que esse acesso poderá 
ser bem mais ampliado caso estes países optem pela 
adoção de indicações ecológicas ou verdes, consubs-
tanciadas na produção agrícola de alimentos orgâni-
cos e, portanto, livres de substâncias nocivas à saúde 
humana e do meio ambiente.

Para ser considerado orgânico, o alimento deve ser 
cultivado em um ambiente que considere a sustenta-
bilidade social, ambiental e econômica. Além disso, ele 
deve valorizar a cultura das comunidades rurais sem 
que se faça uso de agrotóxicos, hormônios, transgê-
nicos ou qualquer outra espécie de elemento químico, 
em qualquer fase de seu cultivo.

Deste modo, o grande diferencial da produção 
orgânica é a busca pelo equilíbrio do ecossistema a 
fim de resultar em plantas mais resistentes a plagas e 
doenças. Contrariamente ao que acontece na produção 
de alimentos mediante a utilização de agrotóxicos, cuja 
utilização acarreta em desequilíbrio ao meio ambiente.

No Brasil, o sistema orgânico de produção está 
previsto na Lei nº 10.831/03 e tem entre outras fi-
nalidades a de ofertar produtos saudáveis isentos de 
contaminantes intencionais, preservar a diversidade 
biológica dos ecossistemas modificados em que se 
insere o sistema de produção, manter e incrementar a 
fertilidade do solo a longo prazo, bem como a regiona-
lização da produção e comércio de produtos orgânicos. 

É justamente desta ultima finalidade supracitada 
que tratamos neste trabalho. Pois, nada mais salutar 
para a implementação e ampliação da produção agrí-
cola orgânica, do que a certificação regional deste meio 
de produção através do uso do instituto das Indicações 
Geográficas. Unindo assim, agricultura e preservação 
ambiental tal como o princípio do desenvolvimento 
sustentável impõe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme pudemos brevemente demonstrar, o 
crescimento populacional implicou necessariamente 
no aumento da extração de recursos naturais a ser 
feita pelo homem. 

Ocorre que para essa extração o homem criou 
meios que danificaram e ainda danificam o meio am-
biente, gerando um efeito boomerang que em última 
análise irá causar malefícios ao próprio homem. Quer 
seja, através do desequilíbrio ambiental que provoca 
enchentes, furacões e outros fenômenos da natureza. 
Quer seja, pelo surgimento de novas doenças oriundas 
de alimentos contaminados.

Assim, o presente trabalho representa o início de 
um esforço que defenda à aplicação do instituto das 
Indicações Geográficas como meio de supervalorização 
e incentivo à produção orgânica em detrimento do 
cultivo agrícola mediante o uso de agrotóxicos e de-
mais substâncias nocivas à saúde do homem e do solo.

Obviamente, este esforço não se encerra por aqui. 
Existem ainda, muitas questões à suscitar ao tratarmos 
da união ou conjugação destes dois temas. Como, por 
exemplo, a indagação a respeito da legitimidade para 
certificar um produto orgânico e ao mesmo tempo pos-
suidor de indicação geográfica. Poderia o INPI ser legi-
timado a certificar ambos? Ou teríamos que passar por 
dois procedimentos distintos? Esta é apenas uma, de al-
gumas questões que pretendemos desenvolver adiante.

Contudo, o que indubitavelmente deixamos claro foi 
o fato de que as indicações geográficas representam 
uma das inúmeras possibilidades que surgem para 
países subdesenvolvidos como os que compõem o 
MERCOSUL. E, conforme ressalta Andrea Benedetto:

La coyuntura externa, sumada al uso de los recursos 
(se señala, por ejemplo, que sólo um 12% de la tierra 
arable está bajo cultivo em los países del MERCOSUR, la 
disponibilidade de agua por habitante, la menor cantidad 
de población comparativamente com países del resto 
del mundo, etc), colocan al sector agropecuário de estos 
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países, sus tendências y crescimentos, em uma nueva 
dimensión y responsabilidade estratégica: la de construir 
y poner em valor bajo estas nuevas líneas uma política 
agrícola sostenible, nacional, regional e internacional24.

Portanto, possuímos uma grande vantagem ao 
incorporá-las ao ramo do agronegócio. Mas, para 
tanto, a uniformização do conceito, regulação e pro-
teção deste instituto é essencial. Assim, como também 
é importante que o seu processo seja minimamente 
oneroso e burocrático. Pois, geralmente a população 
que sobrevive do setor agrícola é detentora de pouca 
instrução e a meta é justamente a de atingir não só 
os grandes produtores, mas de promover o desen-
volvimento populacional como um todo da região 
demarcada por uma indicação.
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1. INTRODUÇÃO

Um mundo globalizado e extremamente compe-
titivo exige das empresas uma conduta de constante 
inovação em diferentes áreas e formas. 

Entretanto, o sucesso da inovação não está garan-
tido. Sempre vão existir imitadores ávidos a ganhar 
esta nova fatia do mercado. Para Teece1, o sucesso na 
comercialização da inovação requer uma ação con-
junta com outras capacidades, os então denominados 
“ativos complementares” que auxiliam na propaga-
ção e comercialização do bem ou serviço inovado. 
As expressões de propaganda, também denominadas 
slogans, inseridas nas campanhas publicitárias são 
exemplos práticos desses ativos. Tais expressões estão 
presentes no nosso dia a dia, em comerciais de televi-
são, em “outdoors”, em supermercados, em anúncios 
veiculados em revistas e jornais, dentre outros meios 
de comunicação. O poder dos slogans é tamanho que 
muitos deles se tornam tão importantes quanto suas 
respectivas marcas; outros, pelo forte apelo, chegam 
até a se tornar jargões populares. 

Não existia grande polêmica quanto à definição e à 
proteção das expressões de propaganda na vigência do 
antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 
de 21 de dezembro de 1971), pois o código brasileiro 
além de ser um dos únicos no mundo que previa esta 
proteção, ainda definia o que não poderia ser regis-
trado como expressão de propaganda. 

Demanda dos Titulares de Expressões de Propaganda
Renata Cavalcante Carneiro da Cunha 
Advogada formada na Faculdade Cândido Mendes, com Mes-
trado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação 
de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, Membro da ABPI. Advogada 
de PI da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A. E-mails: 
rcavalcante@multiplan.com.br e renataccunha@terra.com.br

Com o advento da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 
1996, especificamente, a redação do inciso VII do ar-
tigo 124, ocorreu alteração significativa da matéria. 
A expressão de propaganda deixou de ser objeto de 
direito exclusivo e passou a não ser mais registrável 
quando empregada apenas como meio de propagan-
da. Porém, sua tutela legal foi preservada através da 
concorrência desleal.

Esta mudança gerou insegurança jurídica quando 
o assunto é garantir a propriedade da expressão de 
propaganda. Será que após a Lei nº 9.279/96, as prote-
ções existentes para as expressões de propaganda são 
suficientemente eficazes para suprir as expectativas da 
demanda? Será que existe clareza na avaliação do re-
quisito de distintividade da expressão de propaganda?

Hoje em dia, a proteção da expressão de propaganda 
encontra amparo no âmbito marcário, nas regras da 
concorrência desleal e pelo direito autoral. 

A tentativa desesperada de se obter uma proteção 
ou, pelo menos, uma data inicial de uso, fez com que 
inúmeras expressões de propaganda fossem deposita-
das junto ao INPI. Nota-se que, por existirem critérios 
pouco objetivos, poucas expressões conseguem adqui-
rir o “status” de marcas e, conseqüentemente obter a 
tão esperada proteção. Com a recusa da proteção de 
suas expressões, muitos interessados ingressam com 
medidas judiciais. Percebe-se também que os magis-
trados não possuem uma orientação consistente para 
a apuração da presença do requisito da distintividade 
que viabiliza a proteção das expressões de propaganda.

Quando a proteção é baseada na concorrência 
desleal ou garantida pelo direito autoral, além do re-
quisito de distintividade, os critérios de comprovação 
da concorrência desleal entre as partes envolvidas e a 
criatividade da obra publicitária, respectivamente, são 
levados em consideração.  

Como proteções secundárias destaca-se, ao longo 
do presente artigo, o registro da obra publicitária 
pela Associação Brasileira de Propaganda (ABP) e o 
reconhecimento pelo Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária (CONAR) da origem e da 
distintividade de um slogan.

Este artigo tem o objetivo de trazer subsídios ao 
debate sobre o tema, bem como o de sugerir testes 
objetivos para a apuração do requisito da distintividade 
da expressão de propaganda. Esses critérios podem 
servir de norteadores aos examinadores do INPI e aos 
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magistrados na apreciação de conflitos envolvendo 
tais expressões com o intuito de diminuir a alta carga 
subjetiva ainda presente nas decisões do INPI e nos 
julgados sobre o tema.

2. DEMANDA DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA 

Os altos investimentos em marketing, publicidade e 
propaganda não negam a importância que as empresas 
dão à comunicação.

As marcas, através de suas campanhas publicitárias, 
se utilizam de expressões de propaganda/slogans para 
inicialmente realçar as características e qualidades de 
seus produtos ou serviços e, consequentemente induzir 
o consumidor a adquirí-los. 

No entanto, hoje em dia, não basta somente enal-
tecer as qualidades. O slogan tem que ter algo a mais. 
Como conseguir este algo a mais? Através da execução 
de algumas etapas: (I) a criação de um slogan criativo 
e de fácil memorização; (II) a escolha adequada dos 
canais de mídia para a veiculação da campanha; e (III) 
o planejamento sobre o horário e a assiduidade desta 
veiculação. 

Seguem, a título exemplificativo, alguns slogans 
que se fixaram na mente dos consumidores2. 
 1) Mc Donald’s – Amo muito tudo isso!
 2) Unimed – O melhor plano de saúde é viver.
  O segundo é UNIMED
 3) Skol – A cerveja que desce redondo!
 4) Telefonia Oi – Oi! Simples assim
 5) Arapuã – Ligadona em você
 6) Bayer – Se é bayer, é bom
 7) Bombril – Tem 1001 utilidades
 8) Cheetos – É impossível comer um só!
 9) Dreher – Deu duro? Tome um Dreher
 10)  Nescau – Energia que dá gosto
 11)  Nescafé – Bons momentos pede um bom café

 12)  SBP - Terrível contra o insetos! contra os insetos!
 13) Tostines – Fresquinho porque vende mais? 

Vende mais porque é fresquinho?
 14) TIM – Viver sem fronteiras
 15) Analgésico Doril – Tomou doril a dor sumiu
 16) Itaú – Feito pra você
 17) Coca-Cola – Viva o lado Coca-cola da vida!

Para Pinho3, as marcas utilizam-se dos slogans como 
valiosos instrumentos de comunicação para ajudar na 
criação ou na manutenção da lembrança. O slogan 
publicitário tem a função de reforçar a imagem de uma 
marca por meio da associação de um valor a um nome.

Muitas vezes, os slogans se tornam tão fortes quan-
to as marcas identificadoras dos produtos e serviços 
nos quais os slogans se referem. Esse processo decorre 
da alta distintividade do slogan acompanhada de uma 
intensa veiculação em diferentes mídias.

Yanaze4 pondera que um slogan, ou lema, pode pro-
piciar uma associação à marca. Ele tem a capacidade 
de gerar um valor próprio, que pode ser explorado. 
Um slogan pode ainda reforçar a marca, tornando-a 
mais eficaz.

Se os slogans têm grande importância para as em-
presas, por que, de tempos em tempos, são trocados? 
Um dos objetivos dos slogans é o de demonstrar a 
estratégia de posicionamento de uma empresa. Como 
as empresas evoluem, esta mudança é vista claramente 
através de seus slogans. Essa é a forma mais fácil da 
empresa comunicar ao público seu atual momento. 

Para Freitas, o slogan, portanto, deve acompanhar a 
evolução da empresa no mercado e ser atualizado em 
cada momento que empreendimentos ou profissionais 
sentirem a necessidade da mudança para impactar sua 
clientela ou público-alvo5.

Yanaze6 complementa: 
Por sua característica de distinguir a marca de seus 

concorrentes, o slogan é o espaço ideal para a afirma-
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ção do posicionamento, da personalidade da marca, ou 
então se pode afirmar a forma como a marca é vista na 
mente do consumidor.  O slogan tem que acompanhar 
o posicionamento das marcas, e só mantém sua força, 
ao longo do tempo, enquanto é capaz de mobilizar 
pessoas e alavancar vendas.

Por exercer um magnetismo estratégico na an-
gariação de clientela, as expressões de propaganda/
slogans tornaram-se uma importante ferramenta para 
os agentes empresariais. É através desse forte apelo 
que se fixa nas mentes dos consumidores a imagem 
que a marca quer passar.

A importância dos slogans nas campanhas publici-
tárias se mostra evidente pela sua própria exposição 
nas mídias. 

Para que esta ferramenta possa ter seu uso asse-
gurado, é necessário haver proteções eficazes para 
salvaguardar as expressões distintivas. 

3. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA – ONTEM E HOJE 

LEI Nº 5.772/71 – ONTEM

A Lei 5.772/71 - o antigo “Código da Propriedade 
Industrial” - não apenas definia o conceito de “sinal 
e expressão de propaganda”, como também previa 
uma proteção legal da expressão de propaganda como 
figura autônoma de propriedade industrial através de 
registro específico, conforme o disposto nos artigos 2º, 
b e 737 do referido e revogado diploma legal.

Em complementação, a antiga lei, em seu art. 768, 
dispunha sobre a irregistrabilidade das expressões de 
propaganda quando a expressão não apresentasse 
originalidade, disponibilidade, veracidade e licitude. 
Essas disposições facilitavam a identificação da dis-
tintividade das expressões de propaganda. 

Não obstante a proteção das expressões de propa-
ganda pela lei revogada, a Constituição Federal/1988 
assegura em seu art. 5º, inciso XXIX, de forma genérica9, 
a sua proteção e a de outros signos distintivos.

Mas o que vem a ser expressão de propaganda/
slogan?

No ponto de vista de Reboul10, slogan é uma fórmula 
concisa e marcante, facilmente repetível, polêmica e, 
muitas vezes anônima, destinada a fazer agir as massas 
tanto pelo estilo como pelo elemento de autojustifi-
cação, passional ou racional que o slogan comporta; 
como o poder de incitação do slogan excede sempre 
seu significado explícito, o termo é mais ou menos 
pejorativo.

Pontes de Miranda11 doutrina: “Chama-se ‘ex-
pressão de propaganda’ ou ‘sinal de propaganda’ 
ao sinal distintivo que tem por fim recomendar 
a atividade do estabelecimento, ou do gênero de 
indústria, de comércio ou de serviço, ou realçar as 
qualidades dos produtos ou mercadorias do estabe-
lecimento ou do gênero de indústria, de comércio 
ou de serviço, ou atrair a atenção dos adquirentes 
ou consumidores”. 

Gama Cerqueira12 preconiza que as legendas ou 
divisas, conhecidas geralmente pelo nome de slogans 
é a nova espécie de marca, criada pelas necessidades 
do comércio e das indústrias e pelos novos métodos 
de publicidade e propaganda. E, complementa: 

Trata-se de frases relativas a um produto, a um 
estabelecimento ou a qualquer atividade comercial 
ou industrial. Pelo seu arranjo especial, pela sua ori-
ginalidade, essas frases são de grande eficácia como 
meio para tornar conhecidos os produtos, as marcas 
que os assinalam ou o estabelecimento produtor (...). 
Geralmente, preconizam uma qualidade do produto 
ou a sua utilidade, em poucas e concisas palavras, que 
mais facilmente impressionam a memória.   

De qualquer maneira, seu papel é de suma impor-
tância na relação indústria/comércio/consumidor/bens 
e serviços.

LEI Nº 9.279/96 - HOJE

A atual Lei da Propriedade Industrial não só exclui 
a definição da expressão de propaganda, mas também 
aboli, em seu art. 124, inciso VII13, o registro como 
marca da expressão usada apenas como propaganda.

Mas, o que vem a ser “expressão empregada apenas 
como meio de propaganda”? Para Rodrigo Gomes de 
Mendonça14 significa dizer que os sinais ou expressões 
utilizados exclusivamente como meio de recomendar, 
exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumi-
dores ou usuários de produtos e serviços não podem 
ser objeto de proteção como marca.

Não há como negar que a exclusão da proteção das 
expressões de propaganda como marca pelo inciso VII 
do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, 
gera aos seus detentores insegurança jurídica. 

Com o advento da nova lei, surgiram várias dificul-
dades de interpretação quanto à correta diferenciação 
entre marcas e expressões de propaganda, especi-
ficamente em determinar quando uma expressão é 
empregada “apenas” como propaganda.

Tanto é que foi necessária a criação, pelo próprio 
INPI, de um capítulo na norma hierárquica, de alcance 
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interno, dirigida aos seus técnicos de marca, denomi-
nada Diretrizes de Análise de Marcas, com o intuito 
de direcionar o entendimento do inciso VII do art.124 
da LPI. 

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização 
hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determi-
nar quando uma expressão é empregada apenas como 
meio propagandístico ou quando possui as 2 (duas) 
funções: marcária e de propaganda. Como conseqüên-
cia, decisões proferidas pelos examinadores do INPI, em 
1ª Instância, envolvendo questões de expressões, são 
dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de 
aplicação sistemática de critérios concretos e práticos. 

Através de pesquisa quantitativa, analisou-se as 
decisões administrativas, de 1ª Instância, proferidas 
pelo INPI sobre as expressões, entre o período de 2000 
a 2012. Aproximadamente, 98% das expressões foi 
indeferida.

Com relação aos pedidos pendentes e aos registros 
já concedidos, a nova lei dispõe, em seu art.233, que os 
pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda 
serão definitivamente arquivados e os registros per-
manecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, 
não podendo ser prorrogados.

Tinoco Soares15 é categórico no seu posicionamento 
contrário a exclusão do âmbito da nova lei da regis-
trabilidade das expressões de propaganda. Para ele, 
o procedimento do art. 233 levará a muitos titulares 
insatisfeitos a recorrer na justiça. 

É fato que a lei atual elimina a proteção exclusiva 
das expressões de propaganda, entretanto não extin-
gue sua tutela, pois sua proteção legal, conforme o art. 
194 e art. 195, incisos IV e VII, recai em crimes por uso 
indevido das expressões e atos de concorrência desleal.

Como a lei em vigor não analisa os requisitos 
de irregistrabilidade das expressões de propaganda, 
estipulados na lei revogada, juristas e examinadores 
se apoderam de tais princípios para melhor julgar e 

examinar casos envolvendo tais signos. No entanto, a 
subjetividade ainda impera.

4. PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA 
NO BRASIL NO ÂMBITO DA MARCA 

O inciso VII do art. 124 da Lei de 9.279/96 dispõe 
que “não são registráveis como marca sinal ou expres-
são empregada apenas como meio de propaganda”. 

Então, seria possível o registro, como marca, de 
expressões de propaganda que exerçam função pro-
pagandística e função marcária ao mesmo tempo? 
Sim, se as expressões além de recomendar e exaltar a 
qualidade dos produtos/serviços, cumprir a função de 
identificação e distinção efetiva desses produtos/ser-
viços para o consumidor. Vale citar o art. 122 da Lei de 
Propriedade Industrial, ipsi litteris: “São suscetíveis de 
registro como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Nesse caso, o sinal possui dupla função: marcária e 
de propaganda. Entretanto, como é possível avaliar es-
pecificamente o uso da expressão como marca na fase 
de exame e análise de mérito, visto que a lei brasileira 
em seu art. 14316, inciso I, concede ao titular da marca 
5 (cinco) anos, desde a concessão do seu registro, para 
iniciar o seu uso sob pena do registro se tornar sujeito 
à extinção em decorrência de caducidade? 

Ainda mais, o uso da marca ou da expressão não é 
condição e nem pode ser exigido como requisito para 
apresentação de um pedido de registro, pois não há 
nada na LPI que exija ou permita tal procedimento 
e o art. 15, inciso 3 do Trips17, claramente o impede. 
Ressalta-se também que o uso não é invocado como 
requisito para a concessão do registro, pois, o sistema 
de registro de marca adotado pelo Brasil, é atributivo 
de direito que determina que a sua propriedade e o 
seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro (art. 
129, caput, da Lei nº 9.279/9618). 
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Com o intuito de auxiliar nesta questão e devido à 
profunda divergência interpretativa dos examinadores 
do INPI na análise e exame de pedidos de registro en-
volvendo expressões, a ABPI traçou algumas diretrizes, 
através da Resolução n° 3819. O texto da Resolução 
conclui que o INPI não pode antecipadamente inde-
ferir um pedido de registro de marca pela presunção 
ou receio de que o mesmo venha, no futuro, ser usado 
unicamente como sinal, frase ou expressões de propa-
ganda. Tampouco, pode restringir a registrabilidade do 
signo pelo número de palavras. 

Assim, a Resolução sugere que o INPI se atenha 
a analisar os requisitos de registrabilidade, ou seja, 
verificar se o slogan tem função distintiva, para dife-
renciar produtos/serviços de outros de origens diversas, 
ou função simplesmente sugestiva, como é o caso das 
expressões usadas somente como propaganda.

A Resolução conclui que caso se conceda a registra-
bilidade da expressão e após esta concessão seja com-
provado o uso da expressão apenas como propaganda, 
o registro deverá ser extinto. Infelizmente, o INPI não 
acatou e nem acata nos dias atuais os ditames da reso-
lução, principalmente por não ser um órgão fiscalizador.

Autores e doutrinadores abordam como principais 
funções marcárias: (I) a função de origem; (II) a função 
distintiva; e (III) a função publicitária. 

Denis Barbosa20 observa que a marca designa a 
origem dos produtos ou serviços e esmiúça o que vem 
a ser “origem”. Não se trata da origem geográfica, 
nem origem subjetiva, pois “a escolha dos produtos e 
serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo 
titular ou fabricante”. O autor21 complementa que a 
origem a que se refere o direito de marcas é simples-
mente o valor concorrencial resultante da coesão e 
coexistência dos produtos e serviços vinculados à 
marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram 
seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do 
investidor, representam a expectativa razoável de uma 
clientela. Esta relação fática e bilateral, que se reali-
menta, transcende as licenças, prescinde da garantia 
de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades 
de um estabelecimento fabril.

A visão de Newton Silveira22, quanto a esta função, 
também é atual. O autor se refere ao sinal de origem 
como sendo a responsabilidade do proprietário da mar-
ca sob a fabricação do produto, independentemente 
da fabricação ser oriunda deste proprietário. 

A marca traduz o que o consumidor almeja consu-
mir e o valor concorrencial estimula o público a definir 
suas escolhas.

Para Maurício Lopes de Oliveira23, “toda marca tem 
a função de distinguir produtos ou serviços, identifi-
cando-lhes sua proveniência”. 

Para o autor24 a registrabilidade de uma marca 
depende da sua capacidade em distinguir produtos/
serviços de outros. A marca é distintiva quando não 
se confunde com outras anteriores e quando não for 
de uso comum.

A capacidade distintiva é abordada não só no art. 
122 da LPI, anteriormente descrito, como também nos 
seguintes artigos:

O artigo 6 quinquies, B da Convenção da União de 
Paris25, na Revisão de Estocolmo, de 1967: “Só poderá 
ser recusado ou invalidado o registro das marcas de 
fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, 
nos seguintes casos: (...) 2. Quando forem desprovidas 
de qualquer caráter distintivo (...)”.

O art. 15.1 do Acordo Trips26: “Qualquer sinal, ou 
combinação de sinais, capaz de distinguir bens e 
serviços de um empreendimento daquele de outro 
empreendimento, poderá constituir marca (...) Quan-
do os sinais não forem intrinsecamente capazes de 
distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros 
poderão condicionar a possibilidade do registro ao 
caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso (,,,)”. 

A capacidade distintiva também pode ser adquirida 
pelo “secondary meaning” (significado secundário). Por 
este princípio, uma marca considerada de uso comum, 
após o uso reiterado e constante, torna-se forte na 
identificação de seus produtos ou serviços. 

Para Denis Borges Barbosa27 secondary meaning “é 
o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca 
se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por 
parte de um certo produtor ou prestador de serviços”.

Ricci28 esclarece que “o uso efetivo e prolongado 
dessas expressões para distinguir produtos e serviços 
que, a priori e regra geral não poderiam reivindicar e 
angariar a proteção marcária, aliado ao investimento 
em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstân-
cia de fato no mercado na qual os consumidores pas-
saram a identificar e reconhecer aqueles sinais como 
marcas de produtos ou de serviços provenientes de 
uma determinada empresa”.

Apesar de não estar previsto em nossa Lei, foi incor-
porado em nosso ordenamento jurídico em virtude do 
art. 6, quinquies, C1, da Convenção da União de Paris, 
conforme disposto a seguir: “C.(1) Para determinar se 
a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas 
em consideração todas as circunstâncias de fato, par-
ticularmente a duração do uso da marca.” 
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Esta modalidade de “aquisição de distintivida-
de” não é aceita pelos examinadores do INPI e nem 
sempre é levada em consideração pelos magistrados 
brasileiros, com exceção das varas empresariais do 
Rio de Janeiro.

Quanto à função publicitária, Maurício Lopes reco-
nhece o poder sugestivo da marca, porém ressalta que 
essa função não se enquadra nos requisitos jurídicos 
da marca29.

É pela publicidade que a marca é difundida. Entre-
tanto, Maitê Moro30 ressalta que “a finalidade da publi-
cidade nos tempos modernos não é mais, tão-somente, 
informar ao público de um novo produto ou serviço 
ou relembrar a existência de uma determinada marca. 
Um outro objetivo, não tão evidente, é a criação de 
uma imagem à marca, e, indiretamente, uma imagem 
do produto ou serviço anunciados”. 

Ascensão31 promulga que “a marca pode ser um 
poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo 
porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo 
de comunicação. Mas a marca não é concedida para 
desempenhar essa função. Se a desempenha ou não 
é uma circunstância de facto que nada se repercute 
no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar 
nenhum efeito de direito”.

A origem e a propaganda fazem parte integrante da 
marca, pois ela se estabiliza no mercado devido à essas 
funções: a origem determina quem está por detrás da 
marca, apoiando-a e se responsabilizando pelos pro-
dutos e serviços por ela identificados; a publicidade 
faz com que o consumidor crie seus elos com a marca 
e conseqüentemente com os seus produtos e serviços. 
No entanto, é a função distintiva que viabiliza a re-
gistrabilidade e, por conseguinte, a proteção do signo. 

Através das jurisprudências oriundas das decisões 
do Tribunal Regional Federal32 sobre o reconhecimento 
da expressão como marca, nota-se que, na maioria das 
vezes, as expressões são identificadas imediatamente 

como sendo expressões de uso exclusivo de propa-
ganda. Esta presunção resulta da dificuldade em se 
verificar a distintividade dessas expressões, pois não há 
métodos de análise e os critérios usados são aleatórios.

5. PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO 
BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL 

O objetivo primordial do empresário em concorrência 
é o de cativar consumidores - através de recursos como 
publicidade, melhoria na qualidade do produto/serviço 
e redução dos preços – e estimulá-los a direcionar 
suas escolhas nas opções oferecidas por ele em detri-
mento das opções oferecidas pelos seus concorrentes.

É natural que os comerciantes e empresários quei-
ram ampliar sua fatia no mercado, no entanto devem 
estar atentos às técnicas concorrenciais especificadas 
em cada mercado para não ferirem a licitude e lealdade 
da concorrência. 

Para tanto, devem ter em mente que a livre con-
corrência deve observar os limites impostos pela livre 
iniciativa e pelas práticas leais de concorrência.

Para que exista concorrência faz-se necessária a 
existência de determinados pressupostos. Sobre este 
ponto Isabel Vaz33 afirma que para que se verifique 
a concorrência, três identidades precisam existir: 1) 
Tempo; 2) Objeto; 3) Mercado.

Com relação ao tempo, a concorrência só pode 
existir quando o fato ocorre na mesma época, pois 
assim os concorrentes estão sujeitos às mesmas regras 
do mercado. Realmente, não há como imaginar a exis-
tência de concorrentes em momentos atemporais, uma 
vez que jamais haveria disputa dos mesmos clientes. 

Quanto à identidade do objeto, a concorrência 
existirá quando os objetos forem de espécie idêntica 
(concorrência direta) ou não sendo idênticos, puderem 
ser substituídos sem problema para o consumidor 
(concorrência indireta).
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No tocante à terceira identidade – o mercado - há 
concorrência quando os produtos e serviços estão sub-
metidos às mesmas regras de mercado. Cada mercado 
estipula suas próprias normas para um exercício legal 
e honesto do direito de concorrência.

Na opinião de Denis Barbosa34 “há concorrência 
quando distintos agentes econômicos disputam a 
entrada, manutenção ou predomínio num mercado, 
definido por serviços ou produtos que sejam iguais 
ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis 
entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa 
num espaço geográfico e temporal determinado”.

Mas, o que vem a ser concorrência desleal? Muitas 
são as definições. 

Delmanto35 a define como “utilização de meios incor-
retos com o fito de modificar a normal relação de com-
petição, a utilização de “truques sujos” (dirty tricks)”.

Na visão de Bittar36, a concorrência desleal é “a uti-
lização da força econômica de outrem, para a captação 
indevida de sua clientela sem esforço”. 

Pontes de Miranda37 se manifestou acerca da con-
corrência desleal, definindo-a como “ato reprimível 
criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou 
à indenização, que se praticou no exercício de alguma 
atividade e ofende à de outrem, no plano da livre con-
corrência”.

Segundo Denis Barbosa38, “a deslealdade concor-
rencial é o comportamento imprevisível do agente 
econômico, segundo o parâmetro das informações de 
acesso comum a todos os agentes, excetuando o exer-
cício normal da atrição concorrencial, e as mutações 
do contexto concorrencial resultantes da inovação”. 

Ou seja, a concorrência desleal se caracteriza 
quando os agentes agem contrariamente as normas 
do mercado.

A verdade é que na prática torna-se complicada a 
diferenciação entre a concorrência leal da concorrên-
cia desleal. O que deve ser percebida e comprovada 
é a existência ou não do uso de meio fraudulento do 
competidor para angariar a tão desejada clientela.

De acordo com Jose de Oliveira Ascensão39, para 
se averiguar um ato de deslealdade concorrencial, 
alguns critérios devem ser detectados, tais como: a) 
aproveitamento de elementos empresariais alheios; b) 
agressão à empresa alheia; e, c) indução do público em 
erro, mediante a falsa afirmação da própria empresa; 
resumindo que “no primeiro caso o agente enfeita-
se com penas alheias; no segundo, atinge a empresa 
concorrente; no terceiro mascarar-se, apresentando-se 
como não é”.

De fato, segundo a jurisprudência do STJ, “a con-
corrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade 
de criar-se confusão quanto à origem do produto, 
desviando-se clientela” (Resp 70.015/SP, Rel. Min. 
Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, j. em 03.06.1997, DJU 
18.08.1997, p. 37859).

A Convenção da União de Paris (CUP), assinada 
pelo Brasil em 1883, em seu art. 10 bis, reprime a 
concorrência desleal e por sua vez, procura definir o 
que são os atos de concorrência desleal. Porém, o faz 
de forma genérica:

Art. 10 bis:
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 contrária aos usos honestos em 
matéria industrial ou comercial.

3. Deverão proibir-se particularmente:
1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, 

estabelecer confusão com o estabelecimento, os pro-
dutos ou a atividade industrial ou comercial de um 
concorrente; 

2° As falsas alegações no exercício do comércio, 
suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os 
produtos ou a atividade industrial ou comercial de 
um concorrente;

3° As indicações ou alegações cuja utilização no 
exercício do comércio seja suscetível de induzir o pú-
blico em erro sobre a natureza, modo de fabricação, 
características, possibilidade de utilização ou quanti-
dade de mercadorias. (grifa-se)

A Lei 9.279/96, a atual “Lei de Propriedade Indus-
trial”, dispõe sobre a repressão à concorrência desleal, 
no seu art. 2º, V, ipsis litteris:

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à proprie-
dade industrial, considerado o seu interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 
efetua-se mediante:

(...);
V - repressão à concorrência desleal.
Além de tipificar alguns atos como crime de con-

corrência desleal:
Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de 

estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique 
procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor 
à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou 
multa.
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Art. 195. Comete crime de concorrência desleal 
quem: (...)

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou 
os imita, de modo a criar confusão entre os produtos 
ou estabelecimentos; (...)

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

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

Na prática, de acordo com as decisões de nossos 
tribunais40, nota-se que os magistrados têm dificulda-
des em verificar: (I) a originalidade do slogan imitado; 
(II) a distintividade entre os slogans envolvidos, bem 
como (III) a existência da concorrência desleal no uso 
por terceiros da expressão de propaganda originária 
do agente prejudicado.

6. PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO 
BRASIL NO ÂMBITO DO DIREITO AUTORAL

Há ainda a possibilidade da proteção da expressão 
de propaganda pelo Direito Autoral. Para tal é essencial 
que o bem protegido seja uma obra intelectual. 

Segundo Costa Neto41 “o objeto do direito de autor 
– ou o bem jurídico protegido – é a criação ou obra 
intelectual, qualquer que seja seu gênero, a forma de 
expressão, o mérito ou destinação”.

Mas, o que vem a ser obra intelectual?
O artigo 7º da Lei da nº 9.610 de 19/02/1998 consi-

dera, genericamente, que as obras intelectuais são as 
criações de espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro. Logo, seriam 
as peças e slogans publicitários obras passíveis de 
proteção pelo Direito Autoral?

Bittar42 define obra publicitária como sendo uma 
criação intelectual, quase sempre curta, que tem 
como objetivo comunicar algo ao público sobre um 

determinado produto ou serviço. O autor inclui a obra 
publicitária na relação das obras intelectuais prote-
gidas no campo do direito de autor e a caracteriza 
como composições literárias, artísticas ou complexas. 
Dentre as composições literárias (escritas e orais), 
podem ser incluídos os anúncios, certos cartazes e 
slogans. 

No tocante ao enquadramento das expressões de 
propaganda na proteção do Direito de Autor, Tinoco 
Soares43 é categórico ao afirmar que não há alicerce 
para identificá-las como obra literária, pois não são 
revestidas de características suficientes e necessárias 
para serem qualificadas como tal.

O autor complementa que as obras literárias se 
referem a textos complexos como os livros, brochu-
ras, apostilas, dicionários, enciclopédias e similares. 
Já as expressões de propaganda, por mais que sejam 
advindas de uma criação intelectual, não podem ser 
enquadradas na abrangência da obra literária. As 
expressões de propaganda não se aproximam da mais 
simples obra literária.

Outro aspecto abordado para a proteção das ex-
pressões de propaganda como obra intelectual é o seu 
caráter criativo e original.

Como aduz Bittar44, a obra deve identificar um 
mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade 
e completa o entendimento salientando que:

A obra deve ser dotada de originalidade, que é seu 
requisito fundamental para a proteção legal (...) Mas 
pode-se considerar como criatividade o algo novo, 
o produto intelectual inserido pelo autor no mundo 
exterior ou a individualização da representação do 
pensamento. Por originalidade, entende-se os elemen-
tos distintivos da obra, vale dizer, as características 
intrínsecas próprias que a distinguem de outras.

Quanto ao quesito originalidade, Tinoco Soares45 
entende que “pouquíssimas serão as expressões de 
propaganda idealizadas com ‘originalidade’. A grande 
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maioria das expressões de propaganda não é reves-
tida de ‘originalidade’, uma vez que se constituem 
em frases relativas ou condicionadas à ‘marca’ ou 
ao ‘produto ou serviço’ que recomenda, realça ou 
procura atrair”. 

Na prática, os requisitos de originalidade e criativi-
dade têm sido exigidos para a proteção pelo Direito de 
Autor. Exempli gratia, tribunais como o TJ-SP46, bem 
como o TRF-2ª Região47 posicionam-se em conceder a 
proteção às obras publicitárias com base nestes que-
sitos. O cerne da questão está no grande subjetivismo 
que é posto em prática na verificação de tais requisitos 
com relação às expressões de propaganda. 

7. PROTEÇÕES SECUNDÁRIAS DA EXPRESSÃO DE 
PROPAGANDA NO BRASIL 

Além das proteções pelo direito marcário, pela 
concorrência desleal e pelo direito autoral, existem 
proteções secundárias.

Dentre essas proteções está o registro pela Associa-
ção Brasileira de Propaganda (ABP). Com o intuito de 
atender a necessidade das agências de propaganda na 
proteção da autoria de suas campanhas publicitárias e 
de seus componentes: peças, obras, temas, conceitos 
publicitários e expressões de propaganda, a Associação 
se estruturou para ser credenciada como Entidade 
Depositária das criações publicitárias. Foi criado, 
então, um mecanismo de depósito para salvaguardar 
a produção intelectual, onde somente as Agências de 
Propaganda certificadas pelo CENP48 podem requerer 
tais depósitos.

Sobre este item, Tinoco Soares49 salienta que a 
restrição às agências de propaganda certificadas 
pelo CENP como únicas requerentes habilitadas não 
abarca a real necessidade de proteção dos titulares 
destas obras, visto que as expressões de propaganda 
não pertencem às agências de propaganda e sim às 
empresas titulares que requereram e pagaram por este 
serviço de criação.

Observa-se que a ABP não tem qualquer papel de 
análise ou avaliação do material depositado. O registro 
é declaratório e não constitutivo de direitos (assim 
como registros feitos na Biblioteca Nacional). 

Tinoco entende que50 a Associação (ABP), por ser 
uma entidade de direito privado, não possui legitimi-
dade para proteger direitos.

A falta deste pressuposto pode vir a enfraquecer o 
reconhecimento, pelos Tribunais, da titularidade das 
obras publicitárias registradas pela Associação.

Em contra partida, Dirceu Pereira de Santa Rosa51 
pondera que apesar de existir a possibilidade de tu-
tela das obras publicitárias e seus componentes pelo 
direito marcário, pelo direito autoral e pelos princípios 
concorrenciais, o registro pela ABP é benéfico para as 
agências de publicidade, pois seu intuito é proteger a 
autoria das obras publicitárias criadas pelas agências, 
salvaguardando assim sua proteção intelectual. Para se 
requerer a tutela das obras publicitárias e seus compo-
nentes pelos princípios concorrenciais, é imprescindível 
a comprovação da autoria da obra.

Conforme informação interna52 da própria ABP, de 
2003 até 2013 foram efetuados 607 depósitos e 188 
renovações.

No início, a solução apresentada pela ABP teve uma 
boa repercussão, porém ao longo dos anos este disposi-
tivo vem sendo descartado por não atender a demanda 
esperada, como comprova a queda na solicitação de 
registros e renovação junto à Agência, conforme o 
gráfico demonstrado na Figura 1 abaixo – fornecido 
pela própria ABP. 

Figura 1: Demonstrativo anual da Associação Brasileira de Propaganda - ABP
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Outra proteção que merece destaque é pelo siste-
ma de representação junto ao CONAR53 (instituição 
não-governamental, sem fins lucrativos, que fiscaliza 
a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil) 
que examina os casos de uso indevido das obras publi-
citárias e suas partes (onde os slogans estão incluídos), 
bem como, se a obra ofende ou lesa o consumidor.
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O intuito do Conselho é impedir a exposição e 
veiculação da propaganda enganosa ou abusiva que 
confunda ou constranja o consumidor e/ou anun-
ciantes, bem como defender a liberdade de expressão 
comercial. Preza-se, então, a ética publicitária. O 
Conselho age ex-officio, ou mediante denúncia por 
escrito.

A denúncia ao CONAR é um meio eficaz utilizado 
pelas agências de propaganda e empresas anunciantes 
para combater atos de concorrência desleal ou para 
conquistar o reconhecimento dos direitos de autor 
sobre obras publicitárias e/ou seus slogans.

Fez-se um apanhado de diversas representações 
examinadas e julgadas pelo CONAR no período de 2002 
a 2012, no que tange ao uso indevido de expressões 
de propaganda por plágio e/ou imitação. Verificou-se, 
então, que essas decisões foram julgadas com base em 
5 (cinco) pressupostos: (I) originalidade; (II) relação 
concorrencial entre as anunciantes; (III) contexto 
empregado pelas expressões; (IV) comprovação de an-
terioridade da expressão; e (V) presença da identidade 
do anunciante.

O direito à exclusividade das expressões de pro-
paganda se baseia em pelo menos um dos critérios 
acima identificados.

Mesmo não sendo uma entidade ligada ao Governo 
Federal, suas decisões, analisadas de forma imparcial, 
são respeitadas pelos representantes do Judiciário e, 
quase sempre, acatadas pelos autores dos pleitos e 
seus réus.

8. RECOMENDAÇÕES DE TESTES/CRITÉRIOS 
OBJETIVOS NORTEADORES PARA A 
AVERIGUAÇÃO DE DISTINTIVIDADE

O exame da verificação se uma expressão tem 
distintividade e/ou originalidade é realizado por uma 
análise subjetiva e acurada através do julgamento 

pessoal fundado nas crenças, valores e experiência 
dos julgadores/examinadores. 

Com o intuito de auxiliá-los nesta árdua tarefa de 
averiguação, delineou-se critérios que servem como 
ferramenta para diminuir esta carga de subjetividade. 
Esses critérios não pretendem criar regras absolutas 
que engessem o entendimento do INPI ou dos tribunais 
brasileiros, mas sim servir de norteadores ao livre-
convencimento dos examinadores e juízes, evitando-se, 
assim, decisões contraditórias.

É importante salientar que para os critérios de 
distintividade serem aplicados em casos concretos, 
levar-se-á em consideração os serviços e produtos 
identificados pelas expressões analisadas. Os exemplos 
elencados abaixo são slogans concretos e reais que 
foram retirados de sites54. 

CRITÉRIO 1: A EXPRESSÃO RECOMENDA, EXALTA A 
QUALIDADE OU ATRAI A ATENÇÃO DOS CONSUMIDORES
OU USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Há que se verificar se a expressão recomenda, exalta 
a qualidade ou atrai a atenção dos consumidores ou 
usuários de produtos ou serviços.

Se ocorrer tal premissa, a expressão tem função 
propagandística. No entanto, se esclarece que a res-
posta “SIM” para esta pergunta não impede que a 
expressão também tenha função marcária. É o caso das 
expressões que adquiriram distintividade no mercado 
pelo “secondary meaning” (Critério 8).

Seguem exemplos deste tipo de expressão:
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Tabela 1: Exemplos de expressões de acordo com o critério 1

O REFRIGERANTE MAIS SABOROSO DO MUNDO Refrigerante

A VERDADEIRA MAIONESE (Hellmann’s) Maionese

SE A MARCA É CICA, BONS PRODUTOS INDICA Molho de tomate

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO
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Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Tabela 3: Exemplos de expressões de acordo com o critério 3

CRITÉRIO 2: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ELE-
MENTOS CRIATIVOS, IMAGINÁRIOS OU INESPERADOS 
QUE SURPREENDAM O CONSUMIDOR

A criatividade reconhecida no mercado como algo 
inovador ou dotada de formas imaginárias se torna re-
quisito fundamental para a aferição do requisito da dis-
tintividade, legitimando assim a proteção da expressão.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:
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QUANDO UMA MENINA VIRA MULHER,
OS HOMENS VIRAM MENINOS (Valisere) Roupas íntimas

NUNCA FOI TÃO FÁCIL TIRAR O DOCE DE
UMA CRIANÇA (Oral B) Dentifrício e escova de dentes

O SEU COMPANHEIRO DE AVENTURAS
(Toddynho) Leite achocolatado

JUST DO IT (Nike) Calçados e roupas esportivas

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

CRITÉRIO 3: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR FIGURAS 
DE LINGUAGEM, COMO METÁFORAS, PARADOXOS, 
ANTÍTESES ETC.

As figuras de linguagem dão um caráter lúdico e 
mais expressivo aos serviços e produtos identificados 
pelas expressões. Desse modo, essas figuras possibi-
litam novas associações que poderão gerar um dife-
rencial em meio à concorrência, conquistando espaço 
na mente do consumidor.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Tabela 2: Exemplos de expressões de acordo com o critério 2

CRITÉRIO 4: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ESTRU-
TURAS SINTÁTICAS COMUNS

Esse critério é crucial para aferição da falta de 
distintividade, pois elementos comuns não abarcam 
proteção.

Se a expressão tiver caráter genérico, necessário, 
comum, vulgar ou descritivo em relação aos produtos 
ou serviços que distinguem, dificilmente atingirá um 
grau de distintividade suficiente para gerar sua prote-
ção, com exceção para as expressões que adquiriram 
distintividade no mercado pelo “secondary meaning” 
(Critério 8).

HOJE É DIA DE SOFÁ (Blockbuster). Locadora de filmes

ABRA A FELICIDADE Refrigerantes

ANTES DE DORMIR, NÃO ESQUEÇA DE APAGAR
OS INSETOS (Radasol) Inseticidas

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

CRITÉRIO 5: A EXPRESSÃO TEM MAIS DE UM SIG-
NIFICADO

As diferentes variantes de significados de um mes-
mo slogan podem gerar características únicas e conse-
qüentemente conceder a tão almejada distintividade.

Entretanto, a expressão contendo uma dupla cono-
tação somente poderá ser considerada como distintiva 
no caso de ser original e de não haver outras seme-
lhantes no mercado.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

QUEM TEM BRADESCO, TEM MAIS BANCO Serviço bancário

O MELHOR SORVETE QUE EXISTE (La Basque) Sorvete 

ITAIPAVA A PURA CERVEJA DE PETRÓPOLIS Cervejas

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

Tabela 4: Exemplos de expressões de acordo com o critério 4

NÃO TEM PREÇO (Mastercard) Cartão de crédito

RICO EM VITAMINAS E MILIONÁRIO
EM PROTEÍNAS (Danone) Iogurte

SE VOCÊ GOSTA, MAS NÃO ENTENDE, 
VOCÊ PRECISA DE CULTURA (Cultura Inglesa) Curso de inglês

ACERTE NA MOSCA (Aerofon) Inseticida

TÁ NA BOCA DA GENTE (Lacta) Chocolate

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

CRITÉRIO 6: A EXPRESSÃO REQUER UM ESFORÇO 
INTERPRETATIVO

São atributos que poderão contribuir bastante para 
o preenchimento do requisito da distintividade quando 
(I) a expressão for considerada vaga e indefinida; e (II) 
sua interpretação requerer um considerável esforço 
mental.

Todavia, deve-se avaliar se o conceito da expressão 
é de uso comum ou não, possibilitando, assim, o seu 
uso exclusivo ou compartilhado. 

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Tabela 5: Exemplos de expressões de acordo com o critério 5

OS ELOGIOS SÃO PARA VOCÊ (Doriana) Margarina

ISSO PEGA! (Animal Planet) Programa de TV

A SUA MELHOR IMAGEM (Gilette) Lâmina de barbear

USE SEM DÓ (Volkswagen gol) Automóvel

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

Tabela 6: Exemplos de expressões de acordo com o critério 6
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CRITÉRIO 7: HÁ NO MERCADO OUTRAS EXPRESSÕES 
COM ASPECTOS CONJUNTURAIS SEMELHANTES

Há determinadas características que configu-
ram código do mercado e servem para identificar 
determinados produtos/serviços pertencentes ao 
mesmo segmento mercadológico e, portanto, não 
são passíveis de apropriação com exclusividade de 
qualquer sociedade empresária. Com exceção, como 
observado nos Critérios 1 e 4 acima, da configu-
ração da expressão pelo seu “secondary meaning” 
(Critério 8).

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

9. CONCLUSÃO

A expressão de propaganda, sem dúvida, consiste 
em um importante ativo para as empresas, principal-
mente nos dias de hoje, onde as ações de marketing 
intensificam sua repetição, tornando-a parte na 
identificação, pelos consumidores, de determinados 
produtos/serviços.

No entanto, os meios de proteção deste valioso 
ativo não são tão eficazes quanto no passado.

No antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 
5.772/71), a expressão de propaganda era definida e lhe 
era concedida a proteção legal como figura autônoma 
de propriedade industrial através de registro específico.

Com o advento da nova lei – Lei nº 9.279/96 – não 
só foi excluída a definição da expressão de propaganda, 
mas também foi abolido, no inciso VII do art. 124, o 
seu registro como marca quando a expressão for usada 
apenas como propaganda.

A partir da implementação da nova lei, 2 (dois) 
aspectos devem ser abordados. 

O primeiro diz respeito à dificuldade de interpre-
tação e definição do que é expressão empregada ape-
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CAMPEÃO DE PREÇOS BAIXOS (Big Supermercados) Supermercado

MAIS BARATO, MAIS BARATO (Extra) Supermercado

A MANEIRA MAIS ELEGANTE DE VOAR (Varig) Cia. aérea

UM ESTILO DE VOAR (TAM) Cia aérea

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

Tabela 7: Exemplos de expressões de acordo com o critério 7

CRITÉRIO 8: OS CONSUMIDORES JÁ SE HABITUARAM 
A ASSOCIAR DETERMINADA EXPRESSÃO A DETERMI-
NADO PRODUTO/SERVIÇO

O uso constante, ininterrupto e por um longo tem-
po de uma determinada expressão faz com que esta 
expressão adquira capacidade distintiva, tornando-se 
válida como marca por distinguir determinado produto 
ou serviço de outros de origens diversas. Este fenôme-
no se intitula “significado secundário” ou “secondary 
meaning” (na língua inglesa). 

Mesmo as expressões que contenham elementos 
fracos também podem vir a apresentar cunho distin-
tivo, desde que se verifica que tais expressões sejam 
dotadas de força magnética capaz de diferenciá-las 
de outras no mercado e de embuti-las nas mentes dos 
consumidores.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

51 UMA BOA IDÉIA Cachaça

AMO MUITO TUDO ISSO (Mc Donald) Fast food

A NÚMERO 1 (Brahma) Cerveja

VALE POR UM BIFINHO (Danoninho) Iogurte

ABUSE E USE (C&A) Loja de Departamento

ENERGIA QUE DÁ GOSTO (Nescau) Leite achocolatado

FAZ UM 21 Embratel

VIVER SEM FRONTEIRAS (TIM) Telefônica

1001 UTILIDADES (Bombril) Palha de aço

EXPRESSÃO PRODUTO/SERVIÇO

Tabela 8: Exemplos de expressões de acordo com o critério 8
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nas como meio de propaganda. Como conseqüência, 
decisões proferidas pelos examinadores do INPI são 
dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta 
de aplicação de critérios eficazes. 

Com o intuito de auxiliar nesta questão, a ABPI 
traçou algumas diretrizes, através da Resolução n° 
38. Infelizmente, os ditames desta resolução não vêm 
sendo acatados pelos examinadores do INPI que inde-
ferem a maioria das expressões depositadas.

Como demonstrado através de diversos julgados 
brasileiros, as decisões dos tribunais mostram a tênue 
linha distintiva entre marca e expressão de propagan-
da. Mesmo utilizando como parâmetro os pressupostos 
da antiga lei, os magistrados têm dificuldades em de-
tectar e reconhecer a originalidade e a distintividade 
de uma expressão de propaganda.

Sem um método de análise eficaz, não se pode exigir 
decisões equiparadas.

O segundo aspecto da nova lei se refere à exclusão 
da proteção das expressões de propaganda, gerando, 
assim, aos seus criadores insegurança jurídica. Entre-
tanto, não extingue sua tutela legal pela concorrência 
desleal. Na prática, nos casos de concorrência desleal 
pelo uso indevido de expressões de propaganda, a 
complexidade está na comprovação da concorrência 
desleal propriamente dita. 

Para contar com a proteção do Direito Autoral, é es-
sencial que o bem protegido seja uma obra intelectual. 
Pode-se, então, enquadrar a obra publicitária como 
obra intelectual? A questão é controversa. Alguns 
autores definem obra publicitária como sendo uma 
criação intelectual, onde a expressão de propaganda 
se inclui neste contexto por possuir característica es-
tética. Outros autores afirmam que a expressão de pro-
paganda não é revestida de características suficientes 
e necessárias para ser qualificada como obra literária.

Apesar das opiniões serem diversas, é imprescindível 
para sua proteção, que a obra seja revestida de cria-
tividade e originalidade. A dificuldade está em avaliar 
tais requisitos. 

Além das proteções pelo direito marcário, pela 
concorrência desleal e pelo direito autoral, existem as 
proteções secundárias. 

Dentre essas proteções está o registro pela ABP 
da obra publicitária, onde o slogan está inserido. 
Apesar da boa iniciativa, na prática, este registro não 
emplacou como meio eficaz de proteção, pois além 
de não salvaguardar o real titular da obra, tem o seu 
reconhecimento enfraquecido pelos tribunais. 

Outra proteção é através do CONAR que apesar de 
não ser uma instituição governamental, suas decisões 

são respeitadas pelos representantes do Judiciário e, 
quase sempre, acatadas pelas partes envolvidas.

Mesmo com os meios de proteção existentes, uns 
mais outros menos eficazes, nenhum deles surte a pro-
teção outrora amparada pela Lei 5.772/71 - o antigo 
“Código da Propriedade Industrial”.  

Os legisladores, sem qualquer justificativa plausível, 
de forma imprevisível e lastimável, aboliram o regis-
tro das expressões de propaganda por determinação 
expressa da Lei no. 9.279/96.

É inegável que os slogans constituem um valioso 
ativo para as empresas, pois divulgam a excelência dos 
produtos e serviços, prestando informações relevantes, 
além de persuadir os consumidores a adquiri-los. Logo, 
sua proteção é primordial. 

Para resguardar tais signos, a legislação brasileira 
deveria ser revista. De imediato, uma solução seria 
uma maior flexibilidade e menos exigibilidade dos 
órgãos julgadores na análise do grau de criatividade e 
de distintividade das expressões de propaganda, bem 
como na aceitação do “secondary meaning”.   

Uma solução, a médio prazo, seria a criação de um 
dispositivo autônomo que permitisse a registrabilida-
de das expressões, não como marca, mas sim como 
expressões de propaganda. Este simples ato daria ao 
empresariado a confiança necessária para continuar 
investindo, criando e movimentando o mercado, atra-
vés de seus slogans, sem as inquietações habituais. 
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  5) palavras, frases, cartazes, anúncios, reclame ou dísticos que já tenham 
sido registrados por terceiros ou sejam capazes de originar êrro ou confusão 
com tais anterioridades;
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Introdução: 

O presente trabalho, como consta do próprio títu-
lo, busca demonstrar a relevância ou importância de 
uma ação probatória autônoma ou de uma “medida 
cautelar” de produção antecipada de prova destituída 
do requisito urgência. 

Assim, na primeira parte do texto faz-se uma rápida 
abordagem sobre as medidas cautelares em geral, se-
jam elas típicas ou atípicas, para na sequência tratar da 
ação cautelar típica de produção antecipada da prova. 

Já o terceiro capítulo pretende demonstrar a viabili-
dade e licitude sistema atual dessa produção antecipa-
da da prova destituída do requisito urgência para, logo 
a seguir, destacar a relevância desse modelo para as 
ações que visem dirimir conflitos envolvendo patentes. 

A título informativo, ainda procura-se evidenciar o 
tratamento atual dado pela jurisprudência sobre esse 
modelo de ação probatória discutido, assim como sua 
abordagem no projeto do novo Código de Processo Civil. 

I – Das medidas cautelares: 
O processo cautelar, como sabido, tem como objeti-

vo garantir ou assegurar o estado de pessoas, coisas e 
provas que deverão ou poderão ser utilizados em outro 
processo, seja este de conhecimento ou executivo.1 

Pode-se dizer, assim, que enquanto o processo de 
conhecimento visa à declaração ou o reconhecimento 
do direito e o processo de execução sua pronta satis-
fação, o processo cautelar visa assegurar ou conservar 
algo para que a declaração ou a satisfação dos outros 
processos não sejam inócuas.

 A tutela cautelar não traz propriamente satisfação 
do direito, mas dá condições para que essa satisfação 
ocorra em outro processo. Trata-se de instrumento 
acessório voltado para conservação de outro processo, 
dito principal.2 

É exatamente em vista dessa característica pecu-
liar de garantir a utilidade de outros processos que 
costuma-se se dizer que o processo cautelar possui 
dupla instrumentalidade ou que é o instrumento do 
instrumento.3

A Relevância de Uma Ação Autônoma de Produção 
Antecipada de Prova Destituída de Urgência para 

os Litígios Envolvendo Patentes
Fábio Ferraz de Arruda Leme**
  fabio.leme@daniel.adv.br
** Advogado e sócio do escritório Daniel Advogados, mestre 
e especialista em Direito Processual Civil e  especialista em 
Direito de Propriedade Intelectual. 

Nosso ordenamento processual conta com dois 
tipos de processos cautelares: as cautelares típicas, 
também chamadas de nominadas, e as cautelares 
atípicas ou inominadas.

As cautelares típicas se encontram previstas em 
nosso Código de Processo Civil e apresentam requisitos 
específicos para sua concessão. 

Já as cautelares atípicas podem ser requeridas com 
amparo no poder geral de cautela do juiz, previsto no 
artigo 798 do Código de Processo Civil, e demandam 
a presença de dois requisitos considerados comuns 
para concessão das cautelares em gerais, quais sejam: 
o fumus boni iuris, a  fumaça ou a aparência do bom 
direito, e o periculum in mora ou o risco ou perigo da 
demora, que é a própria representação da urgência 
demandada pela situação. 

O fumus boni iuris consiste, em nosso sentir, na 
plausibilidade do direito a ser afirmado pela parte 
requerente no processo principal. Isso significa que os 
fatos que são ou serão trazidos pela parte requerente 
no chamado processo principal devem ser meramente 
plausíveis, sem o qual não deverá ser deferida a tutela 
assecuratória.4 De acordo com a doutrina majoritária, 
não há necessidade de que o juiz tenha plena certeza 
do direito da parte requerente, mas deve este ser pre-
sumível em uma análise preliminar.5   

Nada obstante à plausibilidade do direito pela parte 
requerente, nosso ordenamento exige para conces-
são de medidas cautelares de um modo geral, e aqui 
abrangendo as típicas e as atípicas, a demonstração 
do periculum in mora ou do risco de lesão grave ou de 
difícil reparação ao direito da parte requerente, caso 
a pretensão não seja assegurada ou acautelada. Desta 
forma, para o deferimento de medidas cautelares deve 
estar presente o risco de perda, perecimento ou utili-
dade daquilo que será tutelado no processo principal. 

Portanto, para a parte fazer jus a um provimento 
cautelar, seja este final ou liminar, deve demonstrar a 
boa aparência do seu direito, além do risco de ineficácia 
ou inutilidade para o resultado do processo principal. 

Exemplificando para tornar mais fácil a compreen-
são. Suponhamos que a parte pretenda propor uma 
ação de adjudicação de patente concedida, para que 
esta seja transferida à sua titularidade, como de direito, 
diante da má-fé do terceiro que desta tecnologia se 
apropriou indevidamente com exclusividade. Todavia, 
preliminarmente, a parte verifica que esse terceiro tem 
tentado negociar esse título (patente) no mercado. 
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Diante desse cenário, poderá essa parte prejudicada, 
que ainda não possui todos os elementos para propor 
a ação principal, se valer de uma medida cautelar atí-
pica, perante a Justiça Federal, para impedir eventual 
anotação de transferência dessa patente, por parte do 
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Para a obtenção de tal providencia deverá a parte 
requerente demonstrar, ainda que em um juízo de 
plausibilidade ou aparência, que faz jus àquela patente 
que se quer ver “arrestada” ou assegurada, além do 
risco efetivo de que dito registro venha a ser cedido 
ou transferido a uma terceira pessoa. Tal providência, 
portanto, configura um modelo de ação cautelar atí-
pica ou inominada. 

Avançando no tema, é mister destacar que os 
requisitos prescritos para a concessão de medidas 
cautelares atípicas, principalmente o periculum in mora 
ou a urgência pedida pela situação, de alguma forma, 
estão representados nos requisitos específicos para as 
cautelares típicas ou nominadas.

Na realidade, doutrina e jurisprudência, inclusive 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, têm entendido 
que, mesmo para concessão de uma medida cautelar 
considerada típica, bastaria a demonstração genérica 
da plausibilidade do direito e do risco de lesão grave 
ou de difícil reparação, sem precisar se ater às pecu-
liaridades específicas dos requisitos exigidos para essas 
medidas nominadas pela lei processual. 

A esse respeito, convém citar fundamentação de 
julgado recente promovido pela 13ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
no tocante aos requisitos específicos para a medida 
cautelar de arresto:

“Ainda que não demonstrada de modo cabal e 
conclusivo nenhuma das hipóteses mencionadas no 
art. 813 do CPC, que não são taxativas, mas me-
ramente exemplificativas, cumpre não olvidar que 
“... a medida cautelar de arresto tem a finalidade 
de assegurar o resultado prático e útil do processo 
principal, é de concluir que as hipótese contempladas 
no art. 813, CPC, não são exaustivas, mas exempli-
ficativas, bastando, para a concessão do arresto, o 
risco de dano e perigo da demora” (STJ-TP 760/209).

Portanto, provado documentalmente os fatos ale-
gados pelo requerente quanto à prova literal da dívida 
líquida e certa e ao estado de dificuldade financeira do 
requerido, evidenciado o fundado receio de dano, ou 
seja, a possibilidade de desaparecimento da garantia 
da futura execução, frustrando-lhe a eficácia e utili-
dade, a medida excepcional deve ser confirmada. (...)”6     

Para o presente trabalho, portanto, é preciso ter em 
mente que, apesar de nosso ordenamento processual 
conter uma medida cautelar típica de produção ante-
cipada de prova com requisitos específicos trazidos nos 

artigos 847, para antecipação de depoimento pessoal 
e oitiva de testemunhas, e 849, para realização ante-
rior de prova pericial, o sistema permite uma cautelar 
atípica com a mesma finalidade (produção preliminar 
da prova), bastando para tal demonstrar a presença 
dos requisitos exigidos pelo artigo 798 do Código de 
Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 
periculum in mora.  

Outra premissa que se faz mister deixar clara é a 
finalidade do processo cautelar como instrumento de 
conservação, utilidade ou eficácia de outro processo. 
Nessa senda, pode-se concluir, sem hesitar, que o 
processo cautelar se trata de um instrumento para 
conservar algo. 

II) Da cautelar típica de produção antecipada da prova: 
Como alertado an passant no capítulo anterior, o 

ordenamento processual brasileiro conta com uma 
medida cautelar típica de produção antecipada da 
prova com a necessidade de demonstração, pela parte 
requerente, dos requisitos específicos exigidos pelos 
artigos 847 e 849 do Código de Processo Civil.   

Assim, é possível que a parte consiga antecipar a 
produção de prova, seja esta oral ou pericial, que, a 
rigor, somente seria produzida em momento posterior, 
i.e., na fase de instrução de uma ação principal para 
declaração do direito (processo de conhecimento). 

Tal antecipação, como não poderia ser diferente e 
de acordo com as premissas lançadas acima, tem por 
intuito preservar ou conservar uma prova diante do 
risco (urgência) da impossibilidade ou ineficácia de 
sua produção futura.

Trata-se, portanto, de processo voltado apenas para a 
produção ou conservação da prova e não para sua valo-
ração, o que somente ocorrerá ou deverá ocorrer em mo-
mento posterior, em eventual processo de conhecimento.7     

Para a produção preliminar da prova oral, i.e., in-
terrogatório da parte ou inquirição de testemunhas, 
o artigo 847 do CPC exige a real possibilidade de que 
uma dessas pessoas do processo tenha que se ausentar 
no futuro ou que esteja com idade avançada ou mo-
léstia, havendo justo receio de que, no período regular 
para produção da prova em um processo comum, tal 
pessoa já não mais esteja entre nós ou que esteja 
impossibilitada de depor.  

Da mesma forma, o artigo 849 do CPC exige, para 
produção prévia de prova técnica, o fundado receio de 
que, no futuro, venha a tornar-se impossível ou muito 
difícil a verificação de certos fatos que se pretende 
demonstrar através desse meio de prova. 

Como bem se pode concluir, todos os requisitos 
exigidos para a admissão da produção antecipada da 
prova, seja esta oral ou pericial, refletem a própria ma-
nifestação do periculum in mora ou do risco envolvido 
na demora do processo, requisito este exigido para as 
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medidas cautelares em geral atípicas ou inominadas. 
A esse respeito, inclusive, convém mencionar que esses 
requisitos específicos trazidos pelo artigo 847 e 849 do 
CPC não são taxativos, mas exemplificativos, podendo 
a produção antecipada da prova ocorrer sempre que 
houver risco ou perigo.8    

Grande parcela da doutrina entende que o outro 
requisito exigido para a concessão de cautelar atípi-
cas  escoradas no poder geral de cautelar do juiz (art. 
798 do CPC), o chamado fumus boni iuris (fumaça do 
bom direito) ou a plausibilidade do direito da parte 
requerente, não estaria presente ou não seria exigido 
para o deferimento da cautelar típica de produção 
antecipada da prova.9 

Outra parcela já entende que a fumaça do direito 
na cautelar típica de produção antecipada da prova 
se limitaria à demonstração, por parte da requerente, 
a ter a prova produzida em momento anterior10, algo 
que, em nosso sentir, acaba por se misturar um pouco 
ao próprio periculum in mora. 

De toda forma, fato é que, se há discussão quanto à 
necessidade de demonstração da fumaça ou da plau-
sibilidade do direito do autor a ser tutelado na ação 
principal para concessão da medida cautelar típica 
de produção antecipada da prova, dúvida não existe 
com relação à obrigatoriedade de demonstração do 
periculum in mora ou da urgência para admissibilidade 
da respectiva medida conservatória.         

III) Da possibilidade de uma ação de produção 
antecipada da prova desvinculada de urgência ou 
do periculum in mora: 

Considerável parcela da doutrina bem defende a 
possibilidade de uma ação autônoma de produção 
antecipada da prova sem que haja urgência ou risco de 
impossibilidade de produção futura desta prova. Trata-
se de instrumento que, em uma análise primeira, não 
teria natureza cautelar, já que não estaria assegurando 
ou acautelando algo de processo futuro.  

Para essa corrente, neste trabalho bem representada 
por Flávio Luiz Yarshell, professor titular de Direito 
Processual Civil da Universidade de São Paulo (USP), 
a possibilidade de uma produção antecipada da prova 
mesmo desvinculada de urgência vai ao encontro dos 
escopos da jurisdição, sobretudo o social, já que o 
resultado dessa produção preliminar pode evitar ou 
impedir a propositura de mais um tormentoso proces-
so de conhecimento para o seu já inflado número de 
demandas pendentes de julgamento.11 

De modo a justificar ou fundamentar a possibilidade 
dessa produção antecipada da prova dissociada do 
periculum in mora, o professor Yarshell bem destaca 
que as provas não se destinam apenas ao juiz, mas, 
também, às partes, sobretudo quando pensadas fora 
do julgamento estatal.12 

Segundo sua doutrina, as provas, assim como as 
regras que determinam seu ônus, quando pensadas 
fora do processo, são dirigidas às partes, podendo 
influenciar na conduta dessas. O professor Yarshell 
sugere uma perspectiva subjetiva do ônus da prova, de-
satrelada do julgamento estatal e destinada às partes, 
já que essas teriam o ônus de provar suas alegações.13  

Assim sendo, a prova não possui somente a função 
de servir ao juiz na tarefa de reconhecer o direito, mas 
às próprias partes, que passam a aferir suas chances 
e os riscos de promover uma demanda para discussão 
de um pretenso direito.  

Flávio Yarshell ainda defende, para respaldar sua 
tese, uma nova dimensão dos poderes de instrução do 
juiz. Seguindo sua corrente, o juiz deve ter em mente 
que a prova pode ser determinante para que as partes 
possam avaliar os riscos e/ou as chances de êxito em 
uma futura demanda. O juiz deve ter a exata ciência de 
que, quanto mais a prova for dirigida às partes, menor 
a necessidade de intervenção estatal.14 

O que se sugere, portanto, é uma amplitude do 
conceito de instrução ou do próprio poder do juiz para 
abarcar atividades voltadas para esclarecer e formar 
a convicção também das partes.  Trata-se de uma a 
relativização do papel do juiz na iniciativa da prova ou 
de um poder geral de antecipação da prova. A prova 
não está necessariamente ligada ao convencimento do 
juiz, podendo servir como meio de convencimento das 
partes e até como uma solução de autocomposição, 
favorecendo, assim, o próprio interesse público.15   

É possível, portanto, considerar o próprio poder 
de instrução do juiz como uma justificativa para se 
antecipar a produção da prova, já que essa última, in-
fluenciando na conduta das partes e, por conseguinte, 
evitando a instauração de mais uma ação de conheci-
mento para o já combalido Poder Judiciário, acaba por 
contribuir para os escopos jurídico e social da jurisdição 
e, por via consequência, ao interesse público.16 

O professor Yarshell também relata que a produção 
antecipada da prova desvinculada da urgência contri-
bui para o princípio da lealdade e dever de veracidade 
das partes. Segundo suas conclusões, quanto mais 
se oferece elementos às partes, mais delas se pode 
exigir em juízo no tocante aos deveres de lealdade e 
veracidade dessas.17 

Ainda de modo a demonstrar a legitimidade de 
uma antecipação da prova desvinculada de urgência, 
o professor Yarshell chama a atenção para um direito 
à prova como um desdobramento do direito de ação, 
nos moldes do devido processo legal. Segundo sua 
doutrina, a parte detém um direito de investigação 
desapegado das atividades do Estado. Trata-se de um 
direito a pré-constituição da prova com base: i - em 
um direito de investigação ou na moderna concepção 
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do direito de ação ou acesso à ordem jurídica justa; - 
no direito a uma apropriada cognição; - no principio 
geral de prevenção ou, ainda; nos escopos da jurisdição, 
sobretudo o social.18  

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oli-
veira concordam com a tese defendida pelo professor 
Yarshell no tocante a esse direito de investigação das 
partes, algo que, segundo esses autores, se equipararia 
à situação que ocorre com o inquérito civil nas ques-
tões relacionadas aos direitos transindividuais. Haveria 
aí um poder de busca e obtenção da prova pela parte, 
de modo que essa possa avaliar suas chances de êxito 
na demanda principal.19     

Pode-se concluir, portanto, como bem anota o 
professor Yarshell, que esse direito à produção ante-
cipada da prova acaba por funcionar como um guia 
para as partes para uma incursão mais segura, perante 
o poder judiciário.20 A possibilidade de uma produção 
antecipada da prova, podendo conduzir as partes a uma 
autocomposição e/ou evitar a propositura de uma ação 
principal vai plenamente ao encontro dos ideais de 
pacificação social e segurança jurídica, contribuindo, 
assim, para a legitimidade do sistema.21  

Ademais, é mister enfatizar que a produção an-
tecipada da prova, independentemente de qualquer 
urgência, além de servir aos interesses da parte re-
querente e aos escopos da jurisdição e, portanto, ao 
próprio interesse público, tende a ser útil à própria 
parte contrária ou requerida, já que, além de poder 
evitar a propositura de uma ação de conhecimento 
contra si, acaba por servir-lhe como advertência para 
que atenda aos interesse da parte requerente. É em 
vista disso que costuma-se falar da natureza dúplice 
da produção antecipada da prova.22  

Outros doutrinadores, com total razão, também 
defendem uma ação de produção antecipada da prova, 
independentemente da existência de urgência pela 
parte requerente, que objetive simplesmente afastar 
ou dirimir uma crise de certeza sobre os fatos consti-
tutivos de seu direito.23  

Em outras palavras, o requerente, que não tenha 
plena convicção de seu direito para promover ação 
contra terceiro, poderá se valer de uma produção 
antecipada da prova para afastar de vez essa dúvida. 

Em nossa opinião, tal ação de produção antecipada 
da prova desapegada de uma situação de urgência e 
com o condão de evitar  uma tormentosa ação para o 
atribulado poder judiciário vai plenamente ao encontro 
dos ideais de efetividade ou da nova visão de acesso 
à justiça, economia processual, além de atender os 
escopos da jurisdição. 

Nada obstante à possibilidade da antecipação da prova 
evitar a propositura de uma nova ação para declaração 

de direito, tal ação tende a funcionar como um salutar 
mecanismo para concessão de tutelas de urgência.  

Novamente de acordo com Flávio Luiz Yarshell, a 
produção antecipada da prova, ainda que diante da 
inexistência de periculum in mora, deve ser concedida 
sempre que se revelar adequada e necessária para con-
cessão de medidas urgência, como é o caso da tutela 
antecipada do artigo 273 do CPC, proporcionando, 
assim, uma distribuição mais justa do ônus do tempo. A 
pré-constituição da prova, neste sentido, além de ir ao 
encontro, novamente, do princípio da efetividade da ju-
risdição, corrobora com as imposições constitucionais 
de uma tutela jurisdicional tempestiva, justa e igual.24    

É mister enfatizar que a jurisprudência , antes 
relutante em aceitar uma ação probatória desprovida 
de urgência, felizmente já passa a admitir esse modelo 
exatamente com o fito de evitar uma demanda futura. 
A esse respeito, destacamos julgado de 20 de março 
de 2014, promovido pela 1ª Câmara Reservada de Di-
reito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, tomando por base outra decisão de 2010, 
escorada nas lições de outro ilustre processualista, o 
professor Humberto Theodoro Junior:

“A ação cautelar de produção antecipada da prova 
pode ser admitida, não somente para evitar o pere-
cimento da prova, mas também como medida para 
que o requerente possa apropriar-se de dados para o 
conhecimento de determinados fatos, ou para aferir 
a viabilidade ou a conveniência do ajuizamento de 
demanda futura” (...)

“Na lição de Humberto Theodoro Junior, ‘para 
conservar a grande utilidade prática das vistorias, 
deve o intérprete adotar uma exegese liberal, quando  
possível, a respeito do pressuposto exigido pelo art. 
849, mormente porque é verdade aceita por todos 
que essas medidas cautelares prestam relevantes 
serviços à justa composição dos litígios, muitas vezes 
antecipando ajustes e transações extrajudiciais, ou 
evitando demandas infundadas ou mal propostas.”25    

Para finalizar esse capítulo, é imperioso lembrar 
que o Projeto do Novo Código de Processo Civil, ainda 
pendente de aprovação na Câmara dos Deputados, 
após a provação no Senado Federal, traz, no capítulo 
destinado às provas e não mais no capítulo destinado 
às cautelares ou às tutelas de urgência de modo geral, 
toda uma seção voltada à possibilidade de produção 
antecipada da prova. 

Neste sentido, a produção antecipada, além de 
admitida nos casos em que houver urgência (artigo 
388, inciso I), passa a ser admitida exatamente pelas 
razões expostas acima bem defendidas na obra do 
professor Flávio Luiz Yarshell, ou seja, quando essa 
pré-constituição puder viabilizar a autocomposição 
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(artigo 388, inciso II) e/ou evitar uma demanda futura 
(artigo 388, inciso III), como se observa a seguir: 

Art. 388. A produção antecipada da prova será 
admitida nos casos em que: 

I – haja fundado receio de que venha a tornar-se 
impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 
na pendência da ação; 

II – a prova a ser produzida seja suscetível de via-
bilizar a tentativa de conciliação ou de outro meio 
adequado de solução de conflitos; 

III – o prévio conhecimento dos fatos possa justi-
ficar ou evitar o ajuizamento de ação.                       

IV) Da relevância da produção antecipada da 
prova desvinculada de urgência para os litígios en-
volvendo patentes: 

Os litígios envolvendo patentes, em regra, em razão 
da alta especificidade e tecnicidade que compõem os 
fundamentos e pretensões das partes, demandam gran-
de complexidade no tocante a atividade probatória. 

Pode-se afirmar, inclusive, ser raro, para não dizer 
impossível, uma demanda nessa seara ser dirimida sem 
a produção de prova técnica e que essa produção não 
acabe vinculando o julgamento do magistrado.   

Em vista dessa complexidade torna-se igualmente 
raro a concessão de liminares ou provimentos an-
tecipados em ações patentárias, sobretudo àquelas 
voltadas para determinar um dever de não fazer da 
parte contrária. 

Não bastassem essas dificuldades próprias desses 
litígios, não é raro que a própria parte, antes de pro-
mover uma ação, seja de infração de sua patente ou 
mesmo de nulidade de patente de terceiro, não tenha 
a certeza necessária sobre a constituição de seu direito 
ou interesse para promover aquela demanda. 

Em outras palavras, a experiência de quem litiga na 
área, revela ser absolutamente comum, por exemplo, 
que a parte, que tenha a intenção de lançar mão de 
uma ação de contrafação de patente contra terceiro, 
não tenha certeza de que a tecnologia usada por esse 
terceiro, de fato, infringe seu título (patente) devida-
mente concedido pelo INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial. Da mesma forma, é usual que 
a parte que pretenda utilizar determinada tecnologia 
protegida por patente e, para tal, tenha interesse em 
promover ação de nulidade dessa patente por entender 
que tenha havido equívoco do INPI em sua concessão, 
não tenha a exata consciência dessa ilegalidade pro-
movida pela referida Autarquia Federal. 

Diante disso e tomando por base as conclusões 
chegadas no capítulo precedente, é inegável a  im-
portância de um modelo de produção antecipada da 
prova, ainda que desvinculada de urgência, para os 
litígios envolvendo patentes.    

A admissão da pré-constituição da prova poderia, 
em um primeiro plano, bem servir à parte requerente 
para obtenção de um provimento liminar em sede de 
tutela antecipada.  

Por outro lado, a produção antecipada da prova, 
mesmo diante da mais completa ausência de risco ou 
perigo futuro, poderia afastar uma crise de certeza da 
parte requerente no tocante aos fatos constitutivos de 
seu direito e, assim, levar a uma composição ou conci-
liação com a parte requerida e/ou evitar mais uma com-
plicada ação ao já combalido Poder Judiciário Nacional.

É absolutamente crível que o resultado positivo da 
produção antecipada a favor da parte requerente fará 
com que essa proponha a ação principal, sendo que pos-
sível pedido de tutela antecipada de sua parte passará 
a contar com a robustez necessária para sua concessão, 
aliás, pode-se dizer que, em tal hipótese, a parte conta-
rá com verdadeira prova inequívoca de suas alegações 
para deferimento do provimento de urgência suscitado. 

Em contrapartida, caso o resultado da prova seja 
desfavorável ao requerente, este estará desestimulado 
a promover uma nova ação de conhecimento para 
declarar direito que não lhe assiste. 

Revela-se, ainda, bastante provável que uma pro-
dução antecipada da prova favorável à parte reque-
rente, sirva como uma advertência à parte adversa, 
de modo que esta reavalie suas ações. Assim sendo, a 
conclusão preliminar da requerida de que suas ações 
vão de encontro ao direito ou aos interesses da parte 
requerente poderá conduzir a uma composição entre 
tais sujeitos, levar à abstenção da prática delituosa 
da parte requerida ou, ainda, a uma possível renúncia 
de direito desta última, o que evitará a propositura de 
uma nova ação de conhecimento.  

Diante do exposto, não há como fugir da conclusão 
de que o resultado da produção antecipada da prova, 
além de atender aos interesses de ambas as partes, 
acaba por servir aos escopos da própria jurisdição, seja 
porque evitará a propositura de uma nova ação para 
declaração de direito, o que corrobora com os princí-
pios da efetividade, acesso à justiça, economia proces-
sual e a finalidade de pacificação social, seja porque 
possibilitará à parte requerente a concessão de um 
provimento antecipado, invertendo o ônus do tempo 
do processo e, assim, entregando uma tutela tempes-
tiva, nos moldes do tão aclamado princípio da celeri-
dade processual ou da razoável duração do processo. 

 
CONCLUSÕES: 

Diante das razões acima expostas, tornam-se ne-
cessárias algumas breves conclusões: 

É possível ou legal, mesmo de acordo com o siste-
ma processual atual, a produção antecipada da prova 
destituída do requisito urgência. 
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Tal medida, evitando a propositura de nova deman-
da ou servindo à parte requerente para concessão de 
um provimento de mérito antecipado, vai ao encontro 
dos princípios da efetividade, nova visão de acesso à 
justiça ou acesso à ordem jurídica justa, celeridade e 
economia processual. 

A produção antecipada da prova, ainda que ausente 
o periculum in mora para tal, é absolutamente relevan-
te para os litígios envolvendo patentes de invenção ou 
modelos de utilidade, haja vista a complexidade ine-
rente a essas ações. A ampla ou regular admissão dessa 
medida, além de dirimir dúvidas comuns das partes no 
tocante aos fatos constitutivos de seus direitos em 
demandas dessa natureza, tende a facilitar ou trazer 
a robustez necessária para concessão de provimentos 
antecipatórios, algo tão difícil de se obter sem essa 
pré-constituição da prova por um Expert do juízo.

Por fim, voltamos a enfatizar a premissa que  esta-
belecemos no início deste trabalho de que as medidas 
cautelares, de um modo geral, visam sempre conservar 
algo. Ora,  a produção antecipada da prova, se não visa, 
como afirmamos preliminarmente, conservar algo a ser 
utilizado no processo principal, certamente conservará 
a eficácia, efetividade e a celeridade da jurisdição.  
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INTERNET: Os novos gTLDs já são realidades.
Diante de tantas extensões de nomes de domínio,

o que os titulares de marca podem fazer?
José Roberto de Almeida Junior
Advogado graduado pela Faculdade Nacional de Direito, 
(UFRJ), Agente da Propriedade Industrial, Especialista (curso 
livre) em Direito do Entretenimento (UERJ) e Pós-graduado em 
Direito da Propriedade Intelectual (PUC-Rio). Associado do es-
critório Di Blasi, Parente & Associados. <www.diblasi.com.br>

A Internet está em constante evolução e o futuro 
dos nomes de domínio já chegou. Diversos novos gTLDs 
já foram delegados a entidades privadas, e encontram-
se disponíveis para o grande público. Mas o que isso 
significa de fato, e qual o impacto aos titulares de 
marca?

Vamos por partes. A ICANN (sigla em inglês para 
Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e 
Números) é a sociedade americana (até o momento) 
criada para supervisionar os nomes de domínio na 
Internet -graças a ela, por exemplo, não é necessário 
decorar a sequência de números 177.135.135.29, 
para acessar ao site www.google.com.br. Para que 
o nome de domínio aponte de forma correta e eficaz 
ao endereço intencionado, e para que não haja dois 
nomes iguais, foi desenvolvido um Sistema de Nomes 
de Domínio (DNS).

Para o gerenciamento desse sistema, foram criados 
os gTLDs1,os domínios de primeiro nível, igualmente 
chamados de extensões de nome de domínio, como 
por exemplo.com, .net, .br, .uk. Até inícios de 2012, 
as extensões possíveis eram limitadas às opções dis-
ponibilizadas pelo próprio ICANN, como os exemplos 
antes indicados.

No entanto, a partir de 2012, tornou-se possível a 
empresas particulares registrarem novas extensões/
gTLDs. Assim, além dos tradicionais .com, .net, etc., 
qualquer palavra, incluindo marcas, tem potencial 
para se tornar um gTLD. Como por exemplo, .bike, .rio  
e .globo.

Nesses casos, quem fará o gerenciamento dos 
nomes de domínio é a própria empresa que obteve o 
registro para o novo gTLD perante a ICANN. A empresa 
poderá fazer uso de modo privado, se responsabilizando 
pelo conteúdo (como deverá fazer as Organizações 
Globo, que solicitou o gTLD .globo), ou liberar o registro 
de domínio indiscriminadamente ao público (como fará 
a empresa Donuts, que solicitou o gTLD .bike, dentre 
tantos outros).

 Essa segunda hipótese é o foco do presente 
artigo. Com efeito, a multiplicidade de extensões 
e diferentes gestores aumentam as possibilidades 
de divulgação da marca e dos produtos/serviços 
prestados, com novas e diferentes opções de nomes 
de domínio. Porém aumentam também as platafor-
mas e possibilidades de cybersquatting e typos-
quatting.

O procedimento para obtenção de nomes de domí-
nios pelo público em geral deverá seguir os padrões 
internacionais, também adotados no Brasil. As novas 
extensões podem ser oferecidas de forma indiscrimi-
nada e de livre acesso a todos, adotando-se o princípio 
do first-come, first-served, ou seja, quem primeiro 
solicitar o registro irá obtê-lo. 
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Para esses casos, a ICANN criou uma útil ferra-
menta, a chamada Trademark Clearinghouse2, ou, 
simplesmente, TMCH. Os principais serviços fornecidos 
pela TMCH são dois:

- Período Sunrise (Sunrise Period) – Os titulares 
de marcas registradas e devidamente cadastradas 
no TMCH poderão solicitar nomes de domínio refe-
rentes a sua marca antes da abertura das extensões 
ao público. Ou seja, todos os novos gerenciadores 
de gTLD, antes de permitir o registro de nomes de 
domínio indiscriminadamente por terceiros, deverão 
disponibilizar um período para que os titulares de 
marcas registradas possam, em caso de interesse, 
solicitar registro referente ao seu sinal. Esse período 
é conhecido como Sunrise.

- Notificações (claims) – Quando um terceiro soli-
citar o registro de domínio de uma marca registrada 
e cadastrada no TMCH, ele receberá uma notificação 
alertando que o nome de domínio solicitado reproduz 
uma marca registrada – essa notificação ocorrerá du-
rante período determinado (Trademark Claims). Caso 
o solicitante prossiga e obtenha o registro, o titular 
da marca registrada e cadastrada no TMCH receberá 
uma notificação para que tenha ciência do ocorrido e 
tome as medidas que julgar necessárias – essa noti-
ficação ocorrerá enquanto a marca registrada estiver 
cadastrada no TMCH.

Para fazer uso desses serviços, os titulares de mar-
cas devidamente registradas em alguma jurisdição de-
verão efetuar um cadastro e mantê-lo ativo mediante 
pagamento de taxas.

De toda forma, importante notar que todas as pes-
soas que solicitaram registro para as novas extensões 
devem se submeter ao UDRP3, que são as políticas de 
resolução de conflito adotas pelo ICANN envolvendo as 
extensões genéricas internacionais. Tal procedimento 
para resolução de conflitos já é amplamente usado em 
todo mundo e vem se demonstrando bastante eficiente. 
Há, ainda, uma versão brasileira4 que é utilizada para 
solução de conflitos envolvendo nomes de domínio 
com a extensão “.br”.

Esse procedimento será bastante útil para inibir ter-
ceiros de se aproveitarem de marcas registradas, bem 
como será uma ferramenta eficaz para que titulares 
possam fazer valer seus direitos.

Além das medidas oficiais criadas pela ICANN, os 
novos gestores também estão desenvolvendo medidas 
para melhor proteger os titulares de marcas. A já ci-
tada Donuts, por exemplo, criou o programa chamado 
Domains protected mark list, DPML5. O titular de marca 
registrada devidamente cadastrada no TMCH, por meio 
do DPML, poderá bloquear os registros de seu sinal 
como nome de domínio em mais de 200 extensões 
registradas pela empresa.

No momento, milhares de registros foram aprova-
dos, e aos poucos estão sendo delegados. Mais de 100 
registros de gTLDs já foram abertos ao público, o que já 
é a maior expansão de nome de domínios da história. 
As extensões delegadas podem ser encontradas no 
seguinte link: http://newgtlds.icann.org/en/program-
status/delegated-strings

Aos titulares de marca, cabe atenção. É o momento 
de verificar a nova realidade da Internet, e tomar as 
melhores decisões para explorar as novas potencia-
lidades (mesmo que se decida por não fazer nada e 
aguardar), e se precaver dos novos riscos e possibili-
dades de uso não autorizados de sinais devidamente 
registrados.

Em nossa opinião, o novo mercado pode trazer 
vantagens, não só de preço, como também de servi-
ço. Um restaurante, por exemplo, além do tradicional 
<suamarca.com>, poderá escolher <suamarca.rest>, 
ou <suamarca.menu>. Certamente, os gestores do 
.rest6 e .menu7, terão preços específicos e serviços 
relacionados ao segmento para atrair mais registros.

Com relação ao risco de violação de marca, de fato 
ele existe, como já existia antes, aliás, porém aumen-
tado com as novas opções que desafiam a criatividade 
de infratores. No entanto, há novos mecanismos razo-
áveis, além dos já existentes, para que os titulares de 
marca façam fazer valer seus direitos.

Notas de Rodapé
1 Topic-leveldomainname também conhecidos como DPN: domínios de pri-

meiro nível.
2 http://trademark-clearinghouse.com/pt
3 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
4 Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domí-

nios sob “.BR” - SACI-Adm. Mais informações em http://registro.br/dominio/
saci-adm.html.

5 http://www.donuts.co/dpml/
6  .rest, solicitado por Punto2012
7  .menu, solicitado por Wedding TLD2
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1 . INTRODUÇÃO

As Medidas de Fronteira consistem em meios de 
proteção dos titulares de direitos de propriedade in-
dustrial em face de pessoas naturais e jurídicas que 
almejam internalizar produtos falsificados que osten-
tem suas marcas.

Para tanto, é necessário uma breve elucidação dos 
diplomas legais, no plano nacional e internacional, que 
fundamentam as Medidas de Fronteira.

No presente estudo, serão apresentados os prin-
cipais dispositivos legais a fim de elucidar do ponto 
de vista abstrato a atenção do legislador brasileiro e 
internacional com o tema em debate.

Com o escopo de apresentar um breve roteiro para 
todos aqueles que necessitem das Medidas de Fronteira, 
além do panorama abstrato, demonstrar-se-á sua aplica-
ção perante a Administração Pública e o Poder Judiciário.

Em virtude das formalidades atinentes ao Poder 
Judiciário, a análise de alguns institutos do Direito 
Processual Civil é indispensável para evitar o término 
prematuro da ação, bem como para garantir a efeti-
vação das Medidas de Fronteira.

Assim sendo, se almeja que os profissionais da área 
possam utilizar o presente artigo a fim de oferecer aos 
titulares dos direitos de propriedade industrial as me-
didas cabíveis concernentes às Medidas de Fronteira.

2 . BREVE NOÇÃO SOBRE AS MEDIDAS DE FRONTEIRA

Medidas de Fronteira são procedimentos de cunho 
administrativo que tem por objetivo coibir a importa-
ção de mercadorias que violem direitos intelectuais 
de terceiros.

Efetivação das Medidas de Fronteira por
Meio do Direito Processual Civil

Jhones Ferreira da Silva
Advogado do escritório Di Blasi, Parente & Associados. Ba-
charel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Pós-graduado em Direito Processual Civil pela 
Universidade Cândido Mendes (UCAM). Pós-graduando em 
Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-RIO).
Marco Antonio de Oliveira
Advogado do escritório Matos & Associados Advogados - 
Propriedade Intelectual. Bacharel em direito pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-RIO). Pós-graduado em Direito 
Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). 
Pós-graduando em Direito da Propriedade Intelectual pela 
Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO).

O artigo 237 da Constituição Federal imputa ao Mi-
nistério da Fazenda a responsabilidade sobre o controle 
do comércio exterior, cabendo a Secretaria da Receita 
Federal a fiscalização sobre o fluxo de mercadorias que 
ingressam no país.1

As Medidas de Fronteira foram instituídas em 
âmbito internacional pela Convenção de Paris2 e, 
posteriormente, incorporadas no Acordo TRIPs.3 En-
quanto a primeira objetiva harmonizar as normas de 
direito da propriedade industrial, a segunda - mais 
completa, abrangendo todo campo da propriedade 
intelectual - pretende unificar as normas que disci-
plinam a matéria.4

Pela Convenção de Paris, os produtos importados 
que identificarem marcas ou nome empresariais já 
protegidos no país destinatário em nome de terceiros, 
serão apreendidos.5 

Os produtos infratores não se limitam às marcas 
falsificadas ou contrafeitas, se estendendo a produtos 
com falsa indicação geográfica6 e atos de concorrência 
desleal.7

Assim é que a Convenção de Paris obriga os países 
membros a legislarem sobre a criação de medidas de 
repressão nas fronteiras e procedimentos que garan-
tam sua efetividade.8

Em relação ao Acordo TRIPs, uma de suas finalida-
des é diminuir as barreiras ao comércio internacional, 
ao mesmo passo que combate a repressão ao comér-
cio internacional ilícito. Esta proteção é buscada por 
meio de normas que estipulam o mínimo de direitos 
intelectuais em nível global.9

Tem-se a divisão de suas normas em três: normas 
substantivas, normas de procedimentos e normas de 
resultado, enquadrando-se as Medidas de Fronteira 
entre as normas de procedimentos.10

As normas de procedimentos podem ser entendidas 
como aquelas que tornam efetivas as normas substan-
tivas, que por sua vez são definidas como normas de 
observância, que estabelecem o mínimo de proteção 
aos direitos intelectuais.11

Assim, as Medidas de Fronteira estão previstas entre 
os artigos 51 a 60 do Acordo TRIPs, cujos principais 
aspectos serão analisados brevemente.

Os países membros se obrigam a criar procedimen-
tos para que o particular interessado que suspeitar da 
importação de produtos ilegais, possa ter meios para 
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solicitar a suspensão da liberação de mercadorias junto 
às autoridades alfandegárias.12 Todavia, o particular 
interessado deverá apresentar indícios que tornem 
verossímeis a sua suspeita.13

Realizado o requerimento, as autoridades alfan-
degárias poderão exigir que o particular interessado 
preste caução ou garantia equivalente, como forma de 
assegurar o requerido de eventuais abusos de direito.14 
Acatado o requerimento de suspensão da liberação 
de mercadorias, requerente e requerido deverão ser 
imediatamente notificados do ato.15

Entretanto, em que pese à suspensão, passados 
10 dias úteis da notificação do requerente sem que 
o mesmo informe as autoridades alfandegárias sobre 
a existência de processo judicial em curso pendente 
de decisão ou que tenha tido decisão prorrogando o 
prazo de suspensão, as mercadorias serão liberadas. 
Este prazo pode ser estendido por mais 10 dias úteis.16

Em sendo a retenção injusta ou os bens liberados de 
acordo com o artigo 55, as autoridades alfandegárias 
poderão determinar uma indenização a ser paga pelo 
requerente em favor do requerido.17

As autoridades alfandegárias deverão conceder ao 
requerente e requerido oportunidade de inspeção das 
mercadorias apreendidas, salvo quando devem ser 
resguardadas informações confidenciais.18

Em caso das legislações dos países membros preve-
rem a suspensão de ofício pelas autoridades alfandegá-
rias, o Estado deverá dar suporte para a concretização 
dessas ações.19

As autoridades alfandegárias poderão ainda deter-
minar a destruição ou a alienação das mercadorias que 
violem direitos intelectuais.20

Por fim, cumpre destacar que os procedimentos 
mencionados não se aplicam em caso de pequenas 
quantidades de bens importados para uso não co-
mercial.21

Por não ser o Acordo TRIPs autoaplicável, carece 
de legislação nacional.22 Assim, na esfera nacional, as 
Medidas de Fronteira estão previstas na Lei da Pro-
priedade Industrial23 e no Regulamento Aduaneiro.24

O artigo 198 da Lei da Propriedade Industrial trata 
das Medidas de Fronteira, estabelecendo a possibilida-
de de apreensão de produtos que violem direitos mar-
cários ou que apresentem falsa indicação geográfica, 
mediante requerimento de terceiro interessado ou de 
ofício pelas autoridades alfandegárias.

Nota-se que o referido artigo nada mais é do que 
a junção dos artigos 9º da Convenção de Paris e 51 
do Acordo TRIPs.25

Em que pese o fato do dispositivo legal supraci-
tado se limitar a abranger as marcas e as indicações 
geográficas, não abordando produtos protegidos por 
patentes, desenho industrial e direito autoral, ressalta-
se que é possível o enquadramento desses institutos 
por analogia.26

Por fim, cumpre frisar que o Regulamento Adu-
aneiro reproduz o artigo 198 da Lei da Propriedade 
Industrial,27 e estende a sua aplicação para os produtos 
que violam direitos autorais.28

Os demais artigos do Regulamento Aduaneiro 
estabelecem os procedimentos nos exatos moldes do 
Acordo TRIPs.29

3. EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS DE FRONTEIRA

3.1. Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Antes de apresentar as medidas judiciais específicas, 
faz-se necessário correlacionar os procedimentos pre-
vistos no Regulamento Aduaneiro com os direitos e ga-
rantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

O Regulamento Aduaneiro e a Lei de Propriedade 
Industrial preveem a possibilidade de as autoridades 
alfandegárias apreenderem de ofício, no ato de con-
ferência, os produtos assinalados com marcas falsifi-
cadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa 
indicação de procedência.30

O Poder Executivo delegou à Secretaria da Receita 
Federal a adoção das medidas necessárias para o con-
trole administrativo das importações e exportações, 
inclusive a instauração de processo administrativo 
fiscal e aplicação de sanções administrativas.31

Dentre as sanções administrativas atinentes à 
Propriedade Industrial, há a possibilidade de aplicação 
de pena de perdimento de mercadorias estrangeiras 
que apresentem característica essencial falsificada ou 
adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, 
ainda que a falsificação ou a adulteração não influa 
no seu tratamento tributário ou cambial. Neste caso, 
as mercadorias são consideradas dano ao Erário.32

Não obstante se tratar de procedimento adminis-
trativo será necessário obedecer ao devido processo 
legal - “o princípio do devido processo legal tem sen-
tido claro: em todo o processo administrativo devem 
ser respeitadas as normas legais que o regulam”33 -, 
o contraditório e a ampla defesa - “o mandamento 
constitucional abrange processos judiciais e adminis-
trativos”34 -, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da 
Constituição Federal.
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Haverá violação ao princípio do devido processo 
legal e, por conseguinte, será afastada eventual pena 
aplicada, caso não seja demonstrada a instauração do 
processo administrativo correspondente.35

Como todo processo administrativo, é possível 
que o procedimento instaurado pela Alfândega seja 
solucionado sem a intervenção do Poder Judiciário. 
Contudo, o Poder Judiciário poderá verificar a legali-
dade e formalidade do procedimento e a legitimidade 
da sanção imposta, sendo certo que a lei não excluirá 
a lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder 
Judiciário.36 Assim é que o princípio da inafastabili-
dade do controle jurisdicional “consiste no direito de 
invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha 
como lesado ou simplesmente ameaçado um direito”.37

3.2. Mandado de Segurança

Em respeito aos direitos e garantias fundamentais 
supracitados, todos os interessados deverão ter ciência 
da apreensão de mercadorias supostamente contrafei-
tas, mormente a empresa importadora e a titular da 
marca afixada nos produtos.

O mandado de segurança possui fundamento cons-
titucional38 com o escopo de proteger direito líquido e 
certo do interessado, à exceção dos que são protegidos 
por habeas corpus e habeas data, contra ato do Poder 
Público.

Não obstante a divergência doutrinária, “direito 
líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de 
plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor 
da ação exibir desde logo os elementos de prova que 
conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que ampa-
ram o direito”.39

Se um dos interessados verificar que houve ilegali-
dade ou abuso de poder nos procedimentos adotados 
pela Alfândega, será cabível a impetração do mandado 
de segurança.40

Neste caso, será necessário perquirir sobre a legi-
timidade das partes e o juízo competente para julgar 
o mandado de segurança. A pessoa física ou jurídica 
que pratica o ato coator - apreensão de mercadoria 
importada - será a autoridade coatora, não podendo 
figurar com essa qualidade a autoridade que expediu 
Resolução de caráter genérico e abstrato, regulamen-
tando preceito legal - no caso, o Secretário da Receita 
Federal.41

Isso porque, o ato que se pretende anular é expedido 
pelo Órgão de Fiscalização – Alfândega do Porto, no 
âmbito de competência do Delegado da Receita Federal 

naquele domicílio. O Secretário da Receita Federal não 
mantém qualquer relação com o ato tido por ilegal nem 
exerce atribuição de poder de polícia fiscal.42

Assim sendo, deverá constar no polo passivo do 
mandado de segurança apenas o Delegado da Receita 
Federal. Caso seja impetrado em face do Secretário 
da Receita Federal, o mandado de segurança será 
denegado por ilegitimidade passiva.43 O mandado 
de segurança não será denegado tão somente se o 
Secretário da Receita Federal defender o ato impug-
nado, quando da apresentação das informações.44 Não 
há maiores dificuldades quanto à legitimidade ativa, 
sendo necessário apenas que a parte autora comprove 
que é a proprietária das mercadorias apreendidas ou 
a empresa importadora.

Em virtude de a autoridade coatora ser o Delegado 
da Receita Federal, o mandado de segurança deverá 
ser impetrado perante a Justiça Federal, tendo em vista 
que a União é parte interessada.45 46

Quanto aos pedidos, merecem destaque a vedação 
de concessão de liminar que tenha por objeto a entrega 
de mercadorias e bens provenientes do exterior,47 bem 
como a impossibilidade de condenação em honorários 
advocatícios, conforme orientação das Súmulas 512 
do STF e 105 do STJ.48

3.3. Medida Cautelar

Após a retenção dos produtos assinalados com 
marcas falsificadas, a autoridade aduaneira notificará 
o titular dos direitos da marca para que, no prazo de 
dez dias úteis da ciência, solicite a apreensão judicial 
das mercadorias.49

O escopo do processo cautelar é assegurar a futura 
utilidade de um provimento jurisdicional de mérito, 
cognitivo ou executivo. Quaisquer pedidos formu-
lados na inicial de natureza satisfativa, não devem 
ser conhecidos, por falta de interesse de agir, em sua 
concepção utilidade-adequação. Portanto, pedidos de 
natureza obrigacional (obrigação de fazer e não fazer) 
e indenizatórios (danos materiais e morais) devem ser 
apresentados na ação principal.

Na Notificação enviada pela Receita Federal, a qual 
deverá ser acostada a medida cautelar, há as seguin-
tes informações: (I) a determinação do interessado 
de promover a queixa e solicite a apreensão judicial 
da mercadoria; (II) o prazo de 10 dias para o interes-
sado adotar as medidas cabíveis; (III) A advertência 
que se as medidas cabíveis não forem adotadas no 
prazo estipulado, o despacho aduaneiro poderá ter 
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prosseguimento, em consonância com o artigo 607 
do Regulamento Aduaneiro; e (IV) a especificação da 
mercadoria: descrição; quantidade estimada; número 
de declaração de trânsito aduaneiro; identificação do 
contêiner; “conhecimento de carga”; Razão Social e 
CNPJ do Importador.

Em virtude de a Receita Federal informar, na No-
tificação, a qualificação da empresa importadora dos 
produtos contrafeitos, não será necessário incluir a 
Receita Federal no polo passivo da ação cautelar, mas 
tão somente a empresa importadora.

Assim sendo, o juízo competente para julgar a 
ação cautelar será da Justiça Estadual. Quanto à 
competência territorial, em razão de a contrafação 
ser considerado um ato ilícito, a ação cautelar poderá 
ser ajuizada no domicílio do autor, do réu ou do local 
do fato.50

Após verificar a competência da Justiça Estadual, 
é recomendável analisar o Código de Organização 
e Divisão Judiciária a fim de averiguar se há varas 
especializadas para julgar ações relativas à proprie-
dade industrial. Ademais, cumpre destacar que a 
competência em razão da matéria é absoluta, não se 
admitindo prorrogação de competência que consiste 
em “tornar competente um juízo originariamente 
incompetente”.51

A petição inicial da medida cautelar deverá cum-
prir os requisitos dos artigos 282 e 801 do Código de 
Processo Civil, notadamente a exposição sumária do 
direito ameaçado e o receio da lesão, sendo necessá-
ria a comprovação do fumus boni iuris e o periculum 
in mora para a concessão da liminar, nos termos do 
artigo 273 do CPC. 

A verossimilhança nas alegações da parte autora 
será corroborada com documentos (os registros das 
marcas de titularidade da parte autora e a notificação 
enviada pela Receita Federal informando a retenção 
dos produtos contrafeitos destinadas a um terceiro). 
O periculum in mora se encontra no fato de a co-
mercialização dos produtos falsificados no território 
brasileiro causar danos irreversíveis à imagem e à 
reputação do titulares das marcas, pois não haveria 
como alertar os consumidores sobre a baixa qualidade 
dos produtos.

A doutrina assevera que “em se tratando de busca e 
apreensão cautelar, bastará a presença da aparência do 
direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação 
para que seja viável a outorga da proteção”.52

Quanto aos pedidos da ação cautelar é reco-
mendável requerer em sede liminar: (I) a busca e 

apreensão dos produtos contrafeitos apreendidos, 
bem como a determinação de permanecer os mesmos 
sob a responsabilidade da Inspetoria da Alfândega e 
(II) a intimação da Inspetoria da Alfândega do Porto 
para que apresente cópia integral do processo ad-
ministrativo instaurado pela retenção do produtos 
apreendidos. Ao final, seja confirmada a liminar, a 
procedência dos pedidos apresentados e a condena-
ção em honorários advocatícios.

A concessão de liminar de busca e apreensão poderá 
ser deferida sem a oitiva da parte contrária.53 A caução 
não é obrigatória, mas poderá ser determinada pelo 
juízo para resguardar a parte ré de eventuais prejuízos 
sofridos. Como última obrigação da parte autora, cum-
pre destacar a necessidade de ajuizar a ação principal 
no prazo de trinta dias, a contar da data da efetivação 
da medida cautelar.54

Não obstante não haja menção expressa sobre a 
defesa do réu no capítulo destinado à Busca e Apre-
ensão,55 o requerido deverá ser citado para oferecer 
resposta, tendo em vista a aplicação subsidiária das 
disposições gerais das medidas cautelares.56 O Reque-
rido “poderá suscitar não apenas questões referentes 
ao direito à busca e apreensão solicitada, mas ainda no 
concernente ao local em que a coisa ou a pessoa deve 
ser depositada (art. 841, II, do CPC) ou sobre eventuais 
excessos no cumprimento de ordem liminar”.57

Por fim, mas não menos importante, vale ressaltar 
que a medida cautelar não é indispensável para a apre-
ensão dos produtos, sendo permitido à parte autora 
requerer providência de natureza cautelar (apreensão 
dos produtos contrafeitos) a título de antecipação de 
tutela58 na ação principal pelo Rito Ordinário.

3.4. Ação Principal

Com a finalidade de evitar a cessação da eficácia 
da medida cautelar, será necessário ajuizar a ação 
principal.59 Sem a vedação de pedidos de natureza 
satisfativa, poderão ser apresentados pedidos diversos 
desde que atendidos os requisitos de admissibilidade 
de cumulação,60 notadamente de natureza obrigacional 
e indenizatória.

Por brevidade, considera-se aqui reproduzidos os 
destaques quanto à legitimidade e ao juízo competente 
apresentados no capítulo da medida cautelar, supra.

A contrafação agride o direito de propriedade do 
dono da marca e lhe impõe os efeitos do desprestígio, 
por conta da qualidade duvidosa dos produtos contra-
feitos e em virtude dos preços mais baixos, razão pela 
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qual se configura o crime de concorrência desleal.61 
Ademais, ao titular da marca ou ao depositante é 
assegurado o direito de zelar pela sua integridade 
material ou reputação.62

O pedido de natureza obrigacional pode consistir 
na proibição à empresa importadora de vender, ex-
por à venda, importar, manter em estoque, artigos e 
produtos que ostentem indevidamente as marcas de 
seus titulares, sob pena de multa diária,63 bem como 
a destruição dos produtos apreendidos.

A indenização é plenamente cabível, pois é assegu-
rado ao prejudicado o ressarcimento de prejuízos cau-
sados por atos de violação de direitos de propriedade 
industrial e atos de concorrência desleal, tendentes a 
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar 
confusão entre estabelecimentos comerciais, indus-
triais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos 
e serviços postos no comércio.64

Quanto aos danos morais, a utilização da marca 
nos produtos falsificados debilita a reputação do fa-
bricante ou do proprietário da marca. A contrafação 
é verdadeira usurpação de parte da identidade do 
fabricante. O contrafator cria confusão de produtos 
e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante 
de bens que circulam no mercado.

A contrafação lesa a honra objetiva do titular da 
marca, pois os produtos contrafeitos revelam quali-
dade inferior, fato que resulta na insatisfação do con-
sumidor, que deixa de comprar produtos semelhantes 
e, sobretudo, passa a ter uma imagem negativa do 
fornecedor. No entanto, quem passa a ser mal visto 
não é o contrafator, mas o empresário que é vítima 
da contrafação.65 A prática de falsificação, em razão 
dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do 
titular da marca, o que autoriza, em consequência, a 
reparação por danos morais.66

No mesmo sentido, é possível a condenação do 
importador de produtos contrafeitos a pagar indeni-
zação por danos materiais ao titular da marca. Neste 
tema, poderá surgir dúvida se a mera existência de 
contrafação autoriza a condenação em danos ma-
teriais, ou se, ao contrário, os danos materiais serão 
devidos se houver prova não apenas da existência 
de contrafação, mas da efetiva comercialização do 
produto falsificado.

O Superior Tribunal de Justiça apresentou um 
posicionamento no sentido de que “a indenização 
por danos materiais não possui como fundamento a 
‘comercialização do produto falsificado’, mas a ‘vul-
garização do produto e a depreciação da reputação 

comercial do titular da marca’, levadas a cabo pela 
prática de falsificação”.67

O entendimento supracitado decorre de o artigo 
209, caput, da Lei de Propriedade Industrial não con-
dicionar a reparação dos danos materiais à prova de 
comercialização dos produtos fabricados.68

Aqueles que consideram ser indispensável à 
comprovação de dano material, se filiam a teoria da 
responsabilidade civil clássica, na qual doutrinadores 
destacam que “não se presume o dano material, e como 
a sentença não pode ser condicional, deve ser provado 
na fase de conhecimento, sob pena de improcedên-
cia”,69 bem como ressaltam “o cuidado que o juiz deve 
ter neste ponto para não confundir lucro cessante com 
lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano 
remoto, que seria apenas a consequência indireta ou 
mediata do ato ilícito”.70

No entanto, a doutrina especializada em proprie-
dade industrial considera que a simples violação do 
direito obriga à satisfação do dano, não sendo ne-
cessário fazer prova dos prejuízos na fase de conhe-
cimento.71 Os lucros cessantes poderão ser fixados na 
fase de execução através da liquidação de sentença 
por arbitramento.72

Destarte, é cabível a indenização por danos morais 
e materiais, bem como a condenação da parte ré em 
custas judiciais e honorários advocatícios fixados sobre 
o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, 
do CPC.

4. CONCLUSÃO 

Iniciou-se o presente trabalho procurando definir o 
instituto das Medidas de Fronteira. Buscou-se abordar 
alguns aspectos das normas nacionais e internacionais 
que regulamentam esta disciplina.

Em seguida, passou-se a estudar os procedimentos 
administrativos, demonstrando a forma como estes 
visam coibir a entrada de mercadorias que violam 
direitos intelectuais de terceiros.

Analisaram-se, então, aspectos processuais que 
buscam assegurar a efetividade dos procedimentos 
administrativos estudados. Revelou-se a possibilidade 
da impetração de mandado de segurança, bem como o 
ajuizamento de ação cautelar seguida da ação principal 
pelo rito ordinário.

Por fim, procurou-se expor o cenário atual e as 
especificidades que cercam cada uma dessas medidas 
judiciais, a fim de garantir a efetividade das Medidas 
de Fronteira.
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1. INTRODUÇÃO

À medida que a inovação tecnológica ganha impor-
tância estratégica para o desenvolvimento econômico, 
aumenta o interesse pelas formas de mensurá-la. No 
caso específico das agências de fomento à pesquisa, 
cresce a necessidade de identificar e valorizar aqueles 
pesquisadores que lidam diretamente com atividades 
inovadoras cotidianamente de forma mais pragmática. 
Neste sentido, o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico – CNPq vem desenvolvendo 
recentemente um conjunto de ações. Dentre as quais, 
pode-se citar, a reformulação da Plataforma Lattes1, 
o aumento do número de bolsas de produtividade 
em desenvolvimento tecnológico e o apoio a eventos 
técnicos como mini-cursos, seminários e workshops 
voltados para a sensibilização, conscientização e mo-
bilização de empresas, seus dirigentes e equipe técnica 
para a importância da inovação como instrumento de 
crescimento sustentável e de competitividade.

Uma questão recorrente, ao se tratar da valorização 
do pesquisador que desenvolve atividades mais direta-
mente ligadas aos processos de inovação tecnológica, 
está relacionada aos indicadores utilizados nessa 
tarefa. O número de depósito de patentes, ou outras 
modalidades de propriedade intelectual, normalmente 
é citado como um importante potencial nesses casos. 
Em viagem aos Estados Unidos em abril de 2012, a 
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, declarou que “o 
Brasil deve priorizar o registro de patentes como meta 
de avaliação científica” (COELHO & FORNETTI, 2012). 
Na mesma viagem, em discurso na Universidade de 
Harvard, a presidenta colocou: “Não podemos dar 
mais importância a uma publicação do que a uma 
patente. Nós temos que dar importância à patente.” 
(QUERO, 2012).

No presente artigo, são apresentados algumas ob-
servações a respeito da possibilidade de restrições ao 
uso dos depósitos de patentes como eventual indicador 
de produtividade dos pesquisadores. Longe de buscar 
um consenso ou conclusões apressadas ou definitivas 
a respeito do tema, o intuito é o de contribuir para o 
debate e o aprimoramento da complexa, porém ne-
cessária, tarefa de desenvolver indicadores adequados 
para a avaliação e seleção dos pesquisadores, com base 
em suas atividades relacionadas diretamente com a 
inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

O Uso da Propriedade Intelectual como Indicador 
para Seleção de Pesquisadores

Rafael Leite Pinto de Andrade
Chefe do Serviço de Suporte à Propriedade Intelectual do CNPq

Desta forma, fica o alerta de que o conteúdo aqui 
expresso não representa uma posição Institucional 
final do CNPq, mas foi, sim, elaborado a partir de um 
conjunto amplo de vivências, pareceres, seminários, 
cursos dos quais o autor vem participando na con-
dição de Chefe do Serviço de Suporte à Propriedade 
Intelectual do CNPq.

2. AVALIANDO E SELECIONANDO PESQUISADORES

Selecionar, pode ser definido como sendo o “ato de 
escolher e separar um ou alguns, dentre muitos”. Já o 
verbo avaliar, está relacionado à ação de “determinar 
o valor ou a importância de alguma coisa” (FERREIRA, 
2004). Ou seja, a avaliação deve preceder a ação de 
selecionar. Avaliar e selecionar pesquisadores sempre se 
configuraram desafios e, ao mesmo tempo, necessidades 
para os órgãos de fomento às atividades ligadas à ciên-
cia, tecnologia e inovação. Especialmente em fases em 
que a concorrência acirrada garantiu patamares de ex-
celência cada vez mais elaborados e de difícil conquista.

A avaliação dos pesquisadores, seja dentro de um 
departamento ou pelas agências de fomento, sempre 
foi uma grande fonte de debates e polêmicas. Os ques-
tionamentos e dúvidas se iniciam com a escolha dos 
indicadores adequados para essa tarefa. Cabe lembrar 
que indicadores, em geral, são expressos por equações 
que usam dados para serem então calculados, embora 
um dado isolado também possa ser tratado como indi-
cador, pois fornece uma indicação do aspecto tratado.

Não há um indicador universal a ser usado de forma 
exclusiva. Via de regra, é sempre recomendável traba-
lhar com um conjunto de indicadores, de forma a se 
ter uma visão mais ampla do objeto analisado. Cada 
indicador lança luz sobre um determinado aspecto da 
questão e nunca é neutro, por mais que esta suposta 
neutralidade seja propalada.

Uma rápida análise histórica nos sugere que os 
indicadores precisam ser periodicamente atualizados e 
revistos. Foram muitos avanços desde a década de 60, 
quando os pesquisadores eram diferenciados pelo sim-
ples fato de realizar ou não publicações, até os recentes 
desenvolvimentos da bibliometria e da cientometria. 
Mais recentemente, vem ganhando espaço a percepção 
de que o conhecimento gerado pela academia deve 
estar mais diretamente relacionado às necessidades de 
bem-estar e qualidade de vida de uma parcela ampla 
da sociedade. Neste sentido, novos indicadores que 
visam avaliar a produtividade dos pesquisadores, com 
esse viés, vêm sendo testados com diferentes níveis de 

ARTIGO



53A

sucesso. Entretanto, ainda que obtivéssemos um rela-
tivo consenso dos indicadores a serem utilizados, res-
tariam ainda as divergências em sua aplicação. Desta 
forma fica delineada a chamada dinâmica do processo 
de uso de indicadores em C,T&I, objeto desta análise.

É preciso sempre lembrar que, independente do 
volume de recursos que um país destina ao fomen-
to das atividades de ciência, tecnologia e inovação, 
estes estarão sempre aquém das demandas de seus 
pesquisadores e cientistas. Isso porque a criatividade 
e a curiosidade humanas não padecem das limitações 
físicas de nossos sistemas de recursos escassos.

No caso do Brasil, a eficiência da política de popula-
rização e valorização da educação, levou a um grande 
aumento do número de instituições de ensino que dis-
ponibilizam cursos de graduação e de pós-graduação. 
Segundo dados do Ministério da Educação, o número 
de estudantes formados por ano na educação superior 
aumentou significativamente na última década. Em 
2010, 829.286 estudantes concluíram o curso superior, 
quase três vezes o número de formandos em 2000 
(324.734). Ainda na graduação, o Brasil saltou de 2,7 
milhões de matriculas em 2000 para 5,5 milhões em 
2010, um aumento de mais de cem por cento (BRASIL, 
2012a). O número de doutores titulados por ano no 
Brasil já chega próximo dos 12 mil (BRASIL, 2012b). 
Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD, estima-se que existiam 586 
mil portadores de títulos de mestrado ou doutorado 
no Brasil em 2008. Este breve levantamento permite 
inferir sobre o grande aumento da demanda por bolsas 
e auxílios para pesquisa nos mais variados níveis.

Entretanto, o rápido processo de crescimento do 
sistema de educação e pesquisa ocorreu de forma 
desequilibrada. Ainda que venham apresentando um 
aumento progressivo de recursos para o fomento e 
do número de bolsas, o CNPq e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
em 2010, ofertaram juntos menos que 140 mil bolsas 
sendo que, pelo menos, 35 mil destas voltadas para 
alunos de graduação. Apenas para situar no presente, 
somente o Programa Ciência sem Fronteiras, que é 
desenvolvido em paralelo às demais atividades de 
fomento, pretende disponibilizar um conjunto de mais 
de 100 mil bolsas, algumas novas e com características 
próprias, visando a mobilidade internacional e a ampla 
formação de recursos humanos em diferentes níveis e 
diferentes gruas de complexidade.

Ou seja, assim como em todas as partes do mundo, 
há no Brasil um grande descompasso entre a demanda 
e a oferta por bolsas e recursos para atividades de 
pesquisa. O que é saudável, em determinadas pro-
porções, no atual cenário competitivo associado aos 
conteúdos científicos e tecnológicos. Entretanto, este 
descompasso obriga efetivamente a que o sistema 

selecione aqueles que apresentam mérito para dispor 
dos recursos públicos. A seleção dos projetos/pesqui-
sadores, normalmente tem como base as informações 
contidas na proposta de pesquisa e no Currículo Lat-
tes do candidato. Os critérios variam de acordo com 
o edital, auxílio ou programa ao qual o projeto está 
sendo submetido; além disso, estes critérios podem 
considerar não apenas a titulação ou a experiência 
do proponente, mas também sua origem geográfica, 
instituição de vínculo, área de atuação, dentre outros. 
O uso simplesmente de critérios usuais de avaliação de 
mérito acadêmico como forma de premiar os mais ca-
pazes, pode não se mostrar o mais adequado quando o 
objetivo é descentralizar geograficamente os recursos.

Antes de avaliar o uso das patentes como indicador, 
serão apresentados, de forma breve, alguns conceitos 
básicos sobre o depósito de patentes e a sua inserção 
no complexo sistema de ciência, tecnologia e inovação.

3. AS PATENTES E O SISTEMA DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A proteção do conhecimento ou daquilo que se in-
venta é mais antiga do que se pode imaginar. Acredita-
se que a primeira referência que menciona a proteção 
do conhecimento esteja relacionada com uma colônia 
grega no Sul da Itália, chamada de Síbaris. Há 400 anos 
antes de Cristo, os sibaritas fizeram uma lei prevendo 
que se o dono de um restaurante ou cozinheiro criasse 
um prato peculiar, de excepcional qualidade, nenhum 
outro artista poderia oferecê-lo pelo período de um ano. 
Durante este prazo, o criador deveria divulgar sua receita 
e teria direito a todo o lucro derivado de sua criação 
culinária, como forma de induzir outros cozinheiros a 
se superarem com o mesmo objetivo (BARBOSA, 2002).

Já em 1330, em plena Idade Média um inventor 
recebeu do rei Philippe de Valois o monopólio para 
explorar a fabricação de vitrais. No entanto, o primeiro 
privilégio de invenção oficialmente conhecido foi ou-
torgado pelo Feudo de Veneza , em 1469 e garantia a 
seu titular o direito de exclusividade para exploração 
durante cinco anos, em todo território feudal de uma 
indústria de impressão. É também de Veneza a legis-
lação mais antiga de que se tem notícia sobre o tema, 
de 1474 (WALTERSCHEID, 1994).

No Brasil, a questão das patentes é bem antiga. 
Nossa primeira lei nesse campo foi promulgada por 
Dom João VI em 1809. O Brasil foi o quarto país no 
mundo a possuir legislação na área patentária, após 
os EUA, Inglaterra e França. Com a chegada da família 
real portuguesa em nossas terras, era preciso incentivar 
o desenvolvimento, o comércio e a industrialização da 
colônia. Já naquele tempo, as patentes eram vistas 
como ferramentas importantes para alcançar esses 
objetivos (SILVA, 2011).
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Ou seja, as patentes não foram criadas com intuito 
de estarem vinculadas ao sistema de ciência e tecno-
logia. A proteção do conhecimento apresentava um 
caráter essencialmente utilitário. Ao longo do tempo, 
e a partir das lacunas legais, as patentes foram sendo 
utilizadas também como importantes mecanismos de 
proteção de mercado.

As patentes criam incentivos a indivíduos, possi-
bilitando que estes tenham reconhecimento por sua 
criatividade e uma recompensa material por seus in-
ventos. Acredita-se que estes incentivos e a proteção 
em níveis adequados estimulem a inovação. Em troca 
da proteção patentária, os titulares de patentes são 
obrigados a revelar publicamente todas as informações 
relacionadas ao seu invento, aspecto observado na 
chamada análise de suficiência descritiva.

As externalidades geradas pela disseminação do 
conhecimento são socialmente positivas. Embora o 
monopólio gerado como contrapartida gere uma perda 
de eficiência econômica, reduzindo o ganho social. 
Assim sendo, um sistema patentário eficiente requer 
a avaliação do melhor balanço entre estes efeitos (LÉ-
VÊQUE & MÉNIÈRE, 2004). É preciso lembrar ainda que, 
no mundo real, competitivo, uma parcela expressiva 
das patentes é depositada justamente para inibir a 
inovação por parte de concorrentes, ou para confundir 
os trabalhos de inteligência competitiva feitos por 
rivais (PLONSKY, 2005).

Para que uma novidade seja patenteada é preciso 
que ela apresente necessariamente 3 requisitos bási-
cos: novidade, atividade inventiva e aplicação indus-
trial. Sendo que, para alguns escritórios de patentes, a 
aplicação industrial não é exigida. Basicamente, os es-
critórios de patentes analisam se aquilo que está sendo 
depositado é não óbvio e substancialmente diferente 
de qualquer coisa que já esteja patenteada, que já es-
teja no mercado, ou que já tenha sido escrita numa pu-
blicação ou qualquer apresentação, seja oral ou escrita.

Ou seja, a concessão de patentes é uma medida 
de invenção, apenas uma etapa do longo e complexo 
caminho de trazer uma boa idéia a uma condição 
de utilização extensiva pela sociedade, que é a 
essência do conceito de inovação. Ainda que este 
caminho esteja distante de ser classificado como 
linear, pode-se pressupor que, em uma parcela sig-
nificativa dos casos, o pedido de depósito de uma 
patente de invenção é a etapa final de um processo 
que tem sua origem na pesquisa básica produzida no 
ambiente acadêmico. Em sua essência, a propriedade 
intelectual está relacionada à proteção de um deter-
minado conhecimento. Assim sendo, é um equívoco 
acreditar que se possam produzir patentes sem fo-
mentar a geração do conhecimento a ser apropriado.

Um sistema de ciência, tecnologia e inovação pro-
dutivo e eficaz deve equilibrar seu apoio a todas as 

diferentes etapas de produção do conhecimento e sua 
complexa estrutura institucional, envolvendo universi-
dades, institutos de pesquisa, empresas startups e spin 
offs, pequenas e médias empresas de base tecnológica e, 
finalmente, grandes empresas com capital e capacida-
de de investimento para levar as inovações ao mercado.

4. LIMITANTES AO USO DOS DEPÓSITOS E 
PATENTES NA SELEÇÃO DE PESQUISADORES

Conforme já exposto, os comitês de avaliação do 
CNPq, cada vez mais se deparam com o desafio de 
distribuir um número limitado de bolsas ou recursos a 
um contingente cada vez maior de candidatos.

Após a criação dos Fundos Setoriais, no início da 
década passada, e a retomada das políticas industriais 
de Estado, observou-se um aumento gradual dos re-
cursos direcionados a pesquisadores que se dedicam 
de forma mais intensa às atividades ligadas mais 
diretamente ao processo de inovação. Neste período, 
foram lançados editais, programas e modalidades de 
bolsas que buscam valorizar não apenas os pesquisa-
dores com perfil estritamente “acadêmicos” e que se 
dedicam de forma mais intensa à publicação de livros 
e artigos científicos.

Entretanto, o desenvolvimento dos novos instru-
mentos e incentivos ao processo inovativo não veio 
acompanhado da criação dos indicadores necessários 
para avaliação e seleção dos pesquisadores, por parte 
dos comitês de avaliação do CNPq. Um indicador co-
mumente citado, quando há necessidade de avaliar um 
pesquisador com base em suas atividades voltadas para 
o desenvolvimento de novas tecnologias, é o número de 
depósito de patentes. Segundo Plonsky (2005), o núme-
ro de patentes é um indicador problemático de inova-
ção desde do início de sua utilização, na década de 50.

A busca por paralelos ou comparações entre artigos 
científicos e depósitos de patentes é uma iniciativa 
temerária em função de suas diferenças básicas. As 
exigências, já descritas, para concessão de um depósito 
ou registro de propriedade intelectual podem fazer com 
que os avaliadores tomem uma pessoa simplesmente 
“criativa” por uma “inovadora”. Em se tratando de 
pedidos de depósito ainda não concedidos, os riscos 
são ainda maiores. Ao protocolar o depósito, apenas os 
aspectos burocráticos formais do processo são analisa-
dos. Como a análise técnica do pedido pode demorar 
até de 8 a 10 anos para ocorrer, o comitê de avaliação 
do CNPq pode ser levado a uma análise equivocada 
ao privilegiar pesquisadores detentores de pedidos de 
depósitos que não serão concedidos. Segundo dados 
do próprio INPI, apenas 20% das requisições são con-
cedidas. Isso acontece, em parte, devido a textos que 
apresentam “inovações” não tão novas assim - como 
aquelas já publicadas em artigos (INPI, 2011). No caso 
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do registro de programa de computador, esta questão 
é agravada pelo fato de que não é realizado nenhum 
teste ou análise a fim de verificar se o material depo-
sitado realmente é um software válido e passível de 
ser executado por um computador.

Diferente de um artigo científico, que continua “vá-
lido”, com os mesmos autores e localizado no mesmo 
periódico, número, volume e página indefinidamente; 
um depósito de pedido de patente, registro de desenho 
industrial, registro de computador ou registro de cul-
tivar sofre modificações ao longo do tempo. Embora 
os inventores permaneçam os mesmos, até mesmo 
antes da análise técnica, o depósito ou registro pode 
mudar de titularidade, ser objeto de questionamentos 
e litígios. O pedido de depósito ainda pode ser arqui-
vado por falta de pagamento das anuidades, pelo não 
cumprimento de exigências ou simplesmente por não 
cumprir algum dos critérios básicos para concessão. 
Mesmo após a concessão as possibilidades de mu-
danças em seu status permanecem, havendo ainda 
a possibilidade de perda dos direitos de monopólio 
patentário por expiração do prazo legal de exploração.

Baseando a avaliação apenas nos pedidos de depó-
sitos e/ou registro, os comitês de avaliação assumem o 
risco de beneficiar um pesquisador com muitos pedidos 
que não serão efetivamente concedidos. Por outro 
lado, aguardar a concessão pode ser desestimulante 
por obrigar os pesquisadores a esperarem por vários 
anos para terem seus esforços valorizados.

Assim como no caso de artigos científicos, o desen-
volvimento de uma invenção pode envolver uma equipe 
relativamente grande. Não há um limite para o número 
de inventores a serem listados e não há uma ordem es-
pecífica para a inserção destes no pedido de depósito2.

No caso dos artigos, alguns periódicos limitam esse 
número para, no máximo, quatro autores e há uma 
convenção estabelecendo que os autores sejam citados 
em ordem decrescente de relevância para o trabalho3.

De forma a minimizar essas questões relacionadas 
aos dados e status da patente, o CNPq e o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial - INPI firmaram 
um Acordo de Cooperação Técnica que prevê uma 
integração gradual da Plataforma Lattes com o Banco 
de Dados do INPI. Esta ação irá trazer agilidade no pre-
enchimento e segurança nas consultas aos registros de 
depósitos realizados no INPI. O novo sistema prevê um 
link que permitirá acesso direto ao status da patente e 
ao seu texto integral, quando este estiver disponível.

Outra distinção básica entre o sistema de proteção 
de propriedade intelectual e o universo das publicações 
de artigos científicos é a dificuldade para realizarmos 
uma análise qualitativa de depósitos e/ou registros. No 
caso dos periódicos, existem critérios que determinam 
e classificam as revistas de acordo com sua relevância, 
que cada vez mais citam índices numéricos de impacto 

e levam em conta a amplitude do público atingido, 
frequência e graus de consulta. Embora questionável, 
a classificação Qualis4 realizada pela CAPES é aceita 
pela maior parte da comunidade acadêmica. Quando 
tratamos de depósitos ou registros de propriedade 
intelectual, não há classificações universalmente acei-
tas que os distinguam qualitativamente uns dos outros. 
Sem citar o fato de que um escritório pode conceder 
uma carta patente que outro escritório avaliou como 
não passível de concessão. Este fato decorre de alguns 
aspectos subjetivos na avaliação, do processo incom-
pleto de harmonização das normas de concessão das 
cartas patente e ainda da grande heterogeneidade da 
infraestrutura e capacitação dos escritórios nacionais.

Grande parte dos depósitos, integrantes dos bancos 
de patentes, não podem ser encontrados efetivamente 
em produtos ou processos comercializados no mercado. 
Uma pesquisa da Comissão Européia em seis países 
europeus, citada por Cimoli e Primi (2008), revela que 
as patentes inativas variam entre 18% em pequenas 
empresas e 40% em grandes empresas e universidades.
No Brasil acredita-se que este percentual seja ainda 
mais elevado.

A partir da década de 80, verifica-se uma expres-
siva valorização de bens e serviços intangíveis e uma 
crescente importância das patentes e da utilização 
de licenças tecnológicas relacionadas a aquisições e 
licenciamento cruzado entre empresas. Este fenômeno 
está relacionado ao descolamento do patenteamento 
advindo da incorporação imediata do conhecimento 
(intangível) na produção (tangível). Ou seja, o valor das 
patentes vem se tornando cada vez mais independente 
de sua incorporação na produção atual, passando a ter 
maior relação com expectativas futuras de ganhos. A 
relevância da patente está ligada ao seu possível papel 
no reposicionamento hierárquico entre empresas, nos 
acordos de transferências tecnológicas, na resolução de 
controvérsias jurídicas e, no caso das carteiras de pa-
tentes, na sua relação com as demais patentes do con-
junto (CIMOLI e PRIMI, 2008). Em geral, existe um con-
junto limitado de patentes relevantes, de elevado valor 
intrínseco, rodeado por uma série de patentes cujo va-
lor se dá em função das características descritas acima.

Entretanto, existem algumas formas de se inferir a 
respeito da relevância de um depósito ou registro. Uma 
delas é analisar a quantidade de citações que este rece-
beu de outros depósitos ou registros (JAFFE e TRAJTEN-
BERG, 1998). Neste caso, avalia-se que uma invenção 
relevante deve servir de referência para várias outras. 
Outra possibilidade é verificar os valores envolvidos 
no licenciamento ou comercialização da propriedade 
intelectual em questão. Esta última alternativa não é 
válida nos casos em que a própria empresa detentora 
da titularidade da propriedade intelectual opte por 
não comercializá-la ou licenciá-la. Ou seja, conforme 
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já exposto, um indicador, analisado de forma isolada, 
não permitiria inferir sobre sua relevância.

A questão dos depósitos de patentes de invenção 
na área de fármacos é particularmente mais complexa. 
Segundo Oliveira (2009), nas últimas décadas, passouse 
a patentear múltiplos atributos de uma mesma molé-
cula, de forma sequencial, para prolongar seu tempo 
de exclusividade no mercado, tornando possível o 
patenteamento de um fármaco, de segundos usos do 
mesmo fármaco, de modificações na forma cristalina 
da mesma substância, e assim sucessivamente. A maior 
parte destas patentes apresenta baixo teor inventivo 
e são dispensáveis à produção, entretanto atuam blo-
queando a entrada de novos concorrentes no mercado. 
Além desse fator, os requerimentos de patentes que 
envolvem produtos e processos farmacêuticos precisam 
da análise prévia da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)5. Como, de modo geral, a molécula, 
princípio ativo ou processo são depositados em sua fase 
préclínica e antes de obter a licença da ANVISA para 
sua comercialização; uma patente nesta área pode ser 
considerada não segura e, portanto, sem papel social 
e transformando-se apenas em estatística.

Uma observação pertinente relacionada à intenção 
de se utilizar os depósitos e registros de propriedade 
intelectual como indicador, é a de que estas formas 
de proteção apresentam relevâncias significativa-
mente distintas de acordo com a atividade econômica 
envolvida. Via de regra, setores como biotecnologia, 
telecomunicações, software, eletrônico e farmacêu-
tico utilizam de forma mais intensa os serviços dos 
escritórios de patentes; enquanto que uma parcela 
significativa dos setores produtivos opta pelo segredo 
industrial, quando tem o interesse de proteger algu-
ma propriedade intelectual. Outra limitação advém 
de restrições relacionadas ao que pode ou não ser 
patenteado. No Brasil, não são passíveis de proteção 
os modelos matemáticos e “todo ou parte de seres 
vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o ge-
noma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais” (BRASIL, 1996). 
Estas restrições também limitam o uso desta forma 
de proteção por pesquisadores cujos projetos resultam 
nesses tipos de conhecimento ou descoberta.

Ou seja, para muitos setores, a quantidade de depó-
sitos e/ou registros apresenta uma baixa correlação com 
suas atividades inovativas. Segundo Albuquerque (2003):

“há atividades tecnológicas importantes que são 
realizadas em setores de baixa tecnologia e que não são 
passíveis de patenteamento. Essas atividades podem, 
por exemplo, traduzir esforços de diferenciação de pro-
dutos (que podem ser um passo inicial em uma escada 
tecnológica voltada para atividades mais sofisticadas 
e importantes para um processo geral de catching up)”.

Por fim, é preciso salientar que a sobrevalorização 
indiscriminada dos depósitos de patentes pode levar 
a uma perigosa corrida sem critérios em busca do pa-
tenteamento, baseada simplesmente em números. O 
aumento dos registros, sem uma avaliação criteriosa 
de seu potencial de comercialização ou sua relevância 
estratégica, pode resultar em sobrecarga nos escritó-
rios de patentes, aumentando o backlog; em entraves 
jurídicos em função do aumento dos litígios e ainda, em 
uma elevação nos custos das instituições públicas com 
a concepção e manutenção de sua carteira de patentes.

5. CONCLUSÕES

Há uma busca notória e legítima no sentido de 
valorizar os esforços dos pesquisadores que desenvol-
vem atividades mais próximas da etapa de proteção e 
difusão do conhecimento gerado pela academia, esta 
inclusive é a estratégia de Estado posta a termo por 
meio dos Núcleos de Informação Tecnológica (NIT´s) 
também fomentados com recursos do CNPq. Neste 
contexto, os depósitos de patentes de invenção e de 
modelos de utilidade; bem como os registros de cul-
tivares, programas de computador e desenhos indus-
triais são apontados como possíveis indicadores nas 
situações em que a classificação ou a seleção destes 
pesquisadores se faz necessária. Além da propriedade 
intelectual, objeto desse artigo, as agências de fomento 
vêm desenvolvendo mecanismos que considerem a par-
ticipação dos pesquisadores em projetos de cooperação 
universidade-empresa, na qualificação de recursos 
humanos incorporados em empresas, na extensão 
tecnológica, dentre outros.

Embora tenham sido levantados muitos questiona-
mentos e dificuldades na utilização dos depósitos de 
patente de invenção como indicador para a seleção 
dos candidatos a bolsas e outras formas de fomento 
do CNPq, não significa que devemos abrir mão deste 
indicador; significa apenas que este deve ser utilizado 
com prudência. Embora seja uma tarefa complexa, é 
possível encontrar formas de analisar e mensurar a re-
levância de um depósito e/ou registro para a sociedade, 
assim como a sua contribuição para o avanço tecnoló-
gico de um determinado setor produtivo. Entretanto, 
esta é uma tarefa que deve ser realizada de modo cri-
terioso, evitando generalizações e “fórmulas mágicas”.

Para um órgão de fomento a pesquisa e inovação, 
mais do que seu retorno econômico, a avaliação de um 
depósito ou registro de propriedade intelectual deve estar 
relacionada à melhora do bem-estar da sociedade e/ou 
ao avanço do estado da arte de uma determinada tecno-
logia. Agregar indicadores relacionados a estas questões 
seria, portanto, mais adequado para mensurar, de forma 
indireta, a importância das pesquisas realizadas pelos in-
ventores vinculados ao depósito ou registro em questão.
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O fato é que, embora os indicadores de “produção 
acadêmica” estejam consolidados, ainda há um longo 
caminho a percorrer na busca de formas adequadas 
para estimar e qualificar a contribuição direta dos 
pesquisadores que desenvolvem outras atividades 
relacionadas ao processo de inovação.
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7. Notas de Rodapé

1 A nova Plataforma Lattes, lançada em 22 de julho de 2012, conta com cam-
pos específicos que permitem uma maior visibilidade das atividades de di-
vulgação científica, propriedade intelectual e inovação.

2 Segundo a Lei de Propriedade Intelectual: “No caso de haver vários autores 
atuando em conjunto na mesma invenção ou no mesmo modelo de utilidade, 
o depósito do pedido de patente poderá ser apresentado por um ou por todos 
os autores, mediante nomeação e qualificação dos demais, para ressalva dos 
respectivos direitos (art. 6º § 3º da LPI).”

3 “...o primeiro autor pode ser o que teve a idéia, o que mais trabalhou, o 
orientador da investigação, o coordenador do grupo de pesquisa ou ainda o 
responsável pelo setor ou pela instituição onde foi desenvolvido o trabalho. 
Já o último autor pode ser entendido como o que menos trabalhou, o orien-
tador da investigação, o responsável pela instituição onde a pesquisa foi 
desenvolvida ou aquele que financiou o trabalho.” PETROIANU (1991).

4 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratifi-
cação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-gradua-
ção. Tal processo foi concebido para atender às necessidades específicas do 
sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do 
aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista com a 
classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para 
a divulgação da sua produção.

5 A Anvisa fornece suporte técnico ao INPI, na tarefa de verificar se os produ-
tos ou processos farmacêuticos estão de acordo com os requerimentos do 
Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Rela-
cionados com o Comércio- TRIPS e da lei brasileira, analisando critérios de 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
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As Padronagens de Tecido e Suas Possibilidades de 
Proteção – Caso Louis Vuitton

Recentemente, julgou-se no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo questão interessante sobre a 
possibilidade de se conceder proteção à padronagem 
de tecidos, notadamente à bolsas.

No caso pioneiro em questão, a centenária marca de 
bolsas e artigos de luxo Louis Vuitton buscou, em sede 
de ação judicial, a abstenção do uso de sua marca fi-
gurativa registrada para a padronagem mundialmente 
conhecida quadriculada em bege e marrom, chamada 
de “tela damier”.

A Ré, empresa de comercialização de móveis para 
casa, argumentou que o uso de uma padronagem xa-
drez em seus baús não poderia configurar violação de 
marca, uma vez que tal forma poderia ser inúmeras 
vezes remontada, não podendo ter a Autora a exclu-
sividade sobre ela. Ainda, entendia que por não se 
utilizar da marca nominativa ou mista “Louis Vuitton” 
na estampa de seus artigos, não haveria que se falar em 
uso indevido de marca. Por fim, alegou que tal padrão 
não poderia ser protegido por depósito de marca, mas 
tão somente por desenho industrial, pois o art. 25.2 do 
Acordo Trips previa apenas o resguardo à padrões de 
tecidos quando registrados como desenhos industriais 
ou pelas regras de direito autoral.

O Relator, seguindo a inteligência do juízo de pri-
meira instância, entendeu que a utilização da forma 
quadriculada, com as mesmas cores da marca francesa 
inevitavelmente remeteria àquela, o que poderia gerar 
confusão ou associação ao consumidor.

Desta forma, igualmente se afastou o argumento 
de não uso da marca nominativa ou mista “Louis Vuit-
ton”, posto que a padronagem em questão também 
buscaria identificar os artigos comercializados, fun-
cionando como sinal distintivo e sendo reconhecida 
pelo consumidor como característica desta marca. 
Por isso, haveria a possibilidade de se proteger a 
estampa por meio de registro de marca figurativa 
e não por desenho industrial conforme se alegou, 
pois a tela damier “tem significado que transcende o 
mero desenho industrial, o que justifica seu registro 
como marca”.

Apesar de o caso ainda estar pendente de decisão das 
instâncias superiores até o fim do presente trabalho, é 
possível elaborar algumas conclusões sobre ele e refletir 
sobre a possibilidade de proteção de padronagens em 
tecidos, que exerçam função de marca, tendo em vista 
o pioneirismo deste julgado em relação à esta matéria.

Merece destaque, primeiramente, o entendimento 
do Tribunal de que, via de regra, as padronagens de 
tecido deverão ser protegidas por desenho industrial. 
Pode-se dizer que ratio deste entendimento está 
pautada no fato de os Desenhos Industriais buscarem 
proteger formas plásticas ornamentais ou um conjunto 
de cores e linhas que possam gerar um visual novo 
e original na configuração externa do produto. Tal 
proteção se dá, segundo Maitê Moro citando Newton 
Silveira, sobre uma exclusividade de comercialização 
e fabricação do produto específico protegido pelo 
desenho, não podendo ser estendido à outros artigos 
que não aquele registrado1. Aliás, não é sequer pos-
sível a proteção da reprodução de uma mera imagem 
deste desenho industrial, pois, como dito, somente a 
fabricação e venda do produto que contenha o de-
senho industrial poderá ser objeto de proteção pelo 
registro. Neste sentido, caminha o acórdão analisado, 
entendendo que há uma impossibilidade de se pleitear 
o registro de padronagens por meio de marca figura-
tiva, uma vez que haveria um monopólio sobre quem 
as registre. Contudo, nos casos de desenho industrial, 
não se teria tal problema, tendo em vista que este 
instituto protege o produto respaldado pelo registro.

Além do mais, conforme também mencionado no 
acórdão, o Acordo Trips prevê em seu dispositivo 25.2 
que a proteção à padrões de tecidos possa se dar por 
desenho industrial ou direito autoral. Por isso, em seu 
posicionamento, a própria Corte entendeu, em sede de 
Embargos de Declaração da Apelação interposta, que o 
Acordo Trips constituir-se-ia como um patamar míni-
mo de direitos, e, assim, caso a lei nacional concedesse 
mais direitos, isto não objetaria o pacto2.

Entretanto, ficou claro na decisão que, para os 
casos em que a padronagem de um tecido extrapole o 
mero conceito de desenho industrial e migre para um 
status de identificação perante o consumidor, haveria 
a possibilidade de se registrar a padronagem como 
marca figurativa, uma vez que a fama da padronagem 
passou a exercer função marcária.
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Por analogia, pode-se depreender que houve a apli-
cação do instituto conhecido como secondary meaning 
para a padronagem em questão. Este fenômeno, veri-
ficado normalmente em casos de marca, entende que 
o signo outrora com nenhuma capacidade distintiva 
acaba adquirindo esta característica e passando a ser 
reconhecido por ele. É certo que este fato deva ser 
analisado do ponto mercadológico, pois é por conta da 
mudança de percepção do consumidor pelo produto, 
que passa a realizar a associação da padronagem com 
a marca, que a fazem ganhar distintividade.

Desta forma, entende-se pela possibilidade de 
emprego do secondary meaning no caso em análise, 
uma vez que há uma padronagem xadrez que, a priori, 
não possuiria distintividade como marca – apesar da 
possibilidade de se registrá-la como desenho industrial 
– e que, por conta dos longos anos de investimento, 
tornou-se distintiva a ponto de torná-la identificadora 
do produto vendido para o consumidor.

Isto explicaria, ainda, o porquê do Tribunal ponderar 
o fato de que o padrão de tecido reproduzido pelo Réu 
ser considerado ilícito, posto que sua cópia não se deu 
somente à padronagem xadrez, mas também às cores 
bege e marrom que caracterizam a estampa, e, assim, 
o uso da padronagem utilizado nos mesmos moldes da 
empresa Autora poderiam fazer com que o consumidor 
associasse ambas as marcas.

Ainda, apesar de não ter sido levantado pelo acór-
dão analisado, há mais uma hipótese disposta Acordo 
Trips, sobre a proteção de padrões de tecidos também 
por direito autoral. Segundo a legislação de direitos 
autorais – Lei 9.610/96 – não se impõe ao autor o 
registro de sua obra, sendo esta protegida indepen-
dentemente de qualquer registro, ficando o depósito 
à seu critério. Ainda, conforme menciona Maitê Moro, 
segundo o sistema brasileiro, é possível a cumulação 
das proteções de desenho industrial e direito autoral, 
deste que a obra não seja puramente artística3.

Por fim, em que pese também não ter sido 
suscitado pelo acórdão, entende-se ser possível a 
proteção desta mesma padronagem pelo institu-
to do trade dress. Como se sabe, o trade dress ou 
conjunto-imagem é a identidade visual do produto 
ou serviço, composta por elementos gráficos-visuais, 
sendo entendido como a exteriorização do produto 
ou objeto4.

No Brasil, não há proteção específica para a iden-
tidade visual dos produtos; contudo, consolidou-se 
que sua proteção se daria pelas regras de concorrência 
desleal, presente no art. 195, em especial o inciso III 
da Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, uma 
padronagem que não estivesse registrada em nenhuma 
das hipóteses acima poderia ainda ser tutelada, caso 
a empresa envolvida comprovasse os requisitos de 
existência de concorrência desleal e, assim, aplicar as 
regras atinentes à este instituto.

Conforme a decisão do Tribunal de São Paulo de-
monstra, é possível que a proteção de padronagem 
de tecidos possa se dar não apenas pelo registro do 
desenho industrial, mas também por registro de marca 
figurativa, pelo entendimento do secondary meaning. 
Até mesmo, como visto, cabe ponderar a proteção 
pelo direito de autor e trade dress, em que pese estes 
pontos não terem sido expressamente levantados 
pela Corte. No entanto, será necessário aguardar o 
posicionamento das instâncias superiores, a fim de 
que possamos ter um entendimento mais firme no 
tocante à este assunto.

Nota de Rodapé

1 MORO, Maitê Cecília Fabri. Marcas Tridimensionais – Sua proteção e 
aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos de 
propriedade intelectual. Ed. Saraiva, 2009. P.231-233.

2 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acor-
do Trips. Editora Lumen Juris, 2003. P. 52-53.

3 MORO, Maitê. Op. Cit. p. 221.
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JURISPRUDÊNCIA

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 nu-
lidade dos registros das marca 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)

***

Coordenador: André Zonaro Giacchetta
azgiacchetta@pn.com.br 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 – PrimeiraSeção 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 
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marcas em cotejo são formadas pelo radical “SINVAS”, 
que é derivado da principal substância ativa forma-
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 signos que não osten-
tem 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 tratando de produtos far-
macêuticos 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 asso-
ciação equivocada e a ingestão 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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***

..EMEN: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE 
DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO 
INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO 
AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E 
PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 
56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96. 1. Ação de 
reparação por danos materiais, compensação por da-
nos 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 inefi-
cácia de registro de marca, alegada 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)

***

PROPRIEDADEINDUSTRIAL. 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 des-
provido.

(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. RE-
PARAÇÃO POR DANOS MORAIS Abstenção de uso da 
marca ‘BOSSA NOVA’ Improcedência Marca fraca De-
monstração 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 audiovisual (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 improvido.

(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 nominativa e 
mistas “Bril”, “Brill” e “Bombril” (esta de alto reno-
me) Ausência de proteção a elementos genéricos das 
marcas (“bril”), que remetem à ideia de brilho Parcela 
distintiva da marca de alto renome não imitada Impos-
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sibilidade de indução do consumidor a erro e tampouco 
de confusão Inibitória improcedente 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. CONTRA-
FAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MATERIAL DEVIDA - VALOR MANTIDO. 

- Nos casos de violação de direitos de proprieda-
deindustrial 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 OBRI-
GAÇÃO 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, dispensável a 
intimação dos interessados. Não há que se falar em 
nulidade ante a falta de realização da audiência pre-
vista no art. 435, do CPC, certo que o perito prestou 
os esclarecimentos necessários nos autos. Inocorrência 
de cópia de elementos protegidos do trade dress do 
Chopp Brahma Black pela concorrente 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 a 

inexistência de identidade suficiente a ponto de gerar 
real possibilidade 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 
proteção da marca visa impedir a concorrência desleal, 
no intuito de evitar que o consumidor adquira um 
determinado produto, pensando ser outro. Não com-
provada a prática fraudulenta para desviar, em proveito 
próprio ou alheio, clientela de outrem ou qualquer 
ato que induza a transferência da preferência e do 
prestígio da marca da autora para o da concorrente. 
Acerto da sentença. Precedentes. RECURSO 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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CHEVROLET PARA QUEM QUER MAIS
Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2014

Representação nº: 206/14

Autor(a): Fiat

Anunciante: GM

Relator(a): Conselheiro Carlos Chiesa

Câmara: Segunda Câmara

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: A Fiat protesta no Conar contra a con-
corrente GM por considerar que ela usa um conceito 
que pode ser confundido com o que a denunciante 
utiliza desde abril, resumido na frase “Na Fiat, você 
tem muito mais”. A campanha da GM, em TV e redes 
sociais, é encerrada com a frase “Chevrolet para quem 
quer mais”. Para a Fiat, o uso da frase enfatizando o 
termo “mais” é uma tentativa de diluição dos seus 
esforços de comunicação.

A anunciante defende-se, alegando que a única coin-
cidência possível entre as campanhas é o uso de uma 
palavra. Não considera aceitável presumir que o con-
sumidor, só por conta disso, confundirá as campanhas.

O relator concordou com os termos da defesa. Para 
ele, o emprego da palavra é recorrente em diversos 
segmentos e considera improvável confusão entre as 
campanhas. Por isso, recomendou o arquivamento, 
voto aceito por unanimidade.

COMGÁS - NÃO SE DEIXE ENGANAR
Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2014

Representação nº: 148/14, em recurso ordinário

Autor(a): Comgás

Anunciante: Ultragaz

Relator(a): Conselheiros Pedro Renato Eckersdorff 
(voto vencedor) e Licínio Motta Neto

Câmara: Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 32 e 50, letra “b” do Código

Resumo: A Comgás considera desrespeitoso o uso 
da expressão “não se deixe enganar” em peça publi-
citária em mídia impressa da concorrente Ultragaz. 
Contesta também comparações de desempenho entre 
o gás de botijão e o encanado.

Em defesa enviada ao Conar, a Ultragaz nega moti-
vações para a denúncia. Considera que as comparações 
tidas como negativas são fruto de leitura subjetiva e 
parcial do anúncio. Reafirma as informações de desem-
penho do seu produto e nega descrédito ao produto 
oferecido pela concorrente.

Em primeira instância, por maioria de votos, o 
Conselho de Ética deliberou pela recomendação de 
alteração especificamente da frase “não se deixe en-
ganar”, sugestão do autor do voto vencedor.

Houve recurso por parte da Ultragaz contra a de-
cisão, mas ela foi confirmada por unanimidade pela 
câmara revisora, atendendo proposta do conselheiro 
relator do recurso.

PAMPERS PREMIUM CARE
Mês/Ano Julgamento: OUTUBRO/2014

Representação nº: 219/14

Autor(a): Kimberly-Clark

Anunciante: P&G

Relator(a): Conselheiro André Porto Alegre

Câmara: Primeira e Segunda Câmaras

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: A Kimberly-Clark considerou que seu 
produto fraldas Huggies Turma da Mônica Supreme 
Care foi alvo de denegrimento por conta de publicidade 
para TV das fraldas Pampers, produzidas pela P&G. 
Entendeu a denunciante que o filme não estabele-
ceu os parâmetros objetivos de comparação entre os 
produtos, não sustentou afirmações superlativas e o 
teste de absorção.

A anunciante defendeu-se, explicando as bases 
que justificam os claims “fralda mais seca” e “mais 
suave”. Também deu informações sobre as “exclusivas 
orelhinhas elásticas”, sistema protegido por patente 
depositada. Negou que a forma de apresentação de 
outras fraldas mostradas no filme permita a identifi-
cação do produto da Kimberly-Clark.

Estes e outros argumentos foram considerados 
satisfatórios pelo relator do processo, que votou pelo 
arquivamento, aceito por unanimidade.

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

luiz.marinello@lfmadv.com


	table01

