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EDITORIAL

Adriana Brunner

Os artigos publicados neste Boletim são de inteira responsabilidade de seus 
autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

A eleição da nova diretoria

No dia 16 de junho de 2015, na sede da ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – ASPI, foi realizada a Assembléia 

Ordinária para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

e Consultivo para o biênio 2015/2017. A chapa eleita, encabeçada 

pelo Dr. Marcelo Nemer, reeleito para o cargo de Presidente da 

entidade, é composta pelos Drs. Marcello do Nascimento, Daniel 

Adensohn de Souza, Patricia Silveira, Mauricio Lia, Juliana Laura 

Bruna Viegas, Gabriel Pedras Arnaud,  Maria Isabel Montañes, Luis 

Felipe Balieiro Lima e Adauto Silva Emerenciano.

A nova diretoria tem como missão fortalecer o diálogo com o 

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, fazer parcerias 

com instituições acadêmicas, intensificar as atividades voltadas à 

difusão de conhecimentos relacionados à Propriedade Intelectual 

no Brasil, com a realização de eventos que incluem congressos, 

ciclos de palestras, cursos, grupos de estudos, debates, almoços-

-palestras, etc., levando-os para diversas localidades além da 

Capital paulista. 

Merece destaque o nosso próximo evento, o XVI Congresso In-

ternacional da Propriedade Intelectual ASPI 2016 – “SALTANDO 

PARA O FUTURO – De Santos Dumont às Nuvens”, que será realizado 

nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2016, no Grand Mercure Hotel Parque 

Ibirapuera, localizado na Rua Sena Madureira, 1355. Contamos 

com sua participação!
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AGENDA

Novos Associados - Pessoa Física: 

n Tânia Aoki Carneiro
 Marinangelo e Aoki Advogados

n Sônia Maria D´Elboux
 Advogada autônoma

n Priscila Furgeri Morando
 Lilla, Huck Otranto, Camargo Advogados

n Luis Rodolfo Cruz e Creuz
 Cruz e Creuz Sociedade de Advogados

Novos Prepostos – Pessoa Jurídica: 

n Trench, Rossi e Watanabe Advogados
 Gabriela Garcia de Paiva 

n Ricci & Associados Propriedade Intelectual S/S Ltda
 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

Livro Doado para Biblioteca da ASPI:

Obra: Distintividade Marcária -
 (Mestrado em Direito) 

Autor: Carlos Eduardo Neves de Carvalho 

Elaborado: Primeira Impressão Artes Gráficas –
 Impressão e Acabamento 

Obra: SLOGANS Expressões, Frases
 ou Sinais de Propaganda versus 
 Lei da Propriedade Industrial 

Autor: José Carlos Tinoco Soares 

Editora: SRS

Obra: TinocoSoares sua vida e dos
 contemporâneos no âmbito
 da Propriedade Industrial

Autor: José Carlos Tinoco Soares 

Editora: SRS

Obra: 50 Años de Historia - ASIPI

Autor: José Carlos Tinoco Soares

Edição: ASIPI/Tinoco Soares

Obra: Assistência Jurídica, Assistência
 Judiciária e Justiça Gratuita 

Autor: Augusto Tavares Rosa Marcacini 

Editora: Forense

Obra: Direito e Informática –
 Uma Abordagem Jurídica
 Sobre Criptografia 

Autor: Augusto Tavares Rosa Marcacini 

Editora: Forense

Obra: Novo CPC – Anotado e Comparado
 Lei 13.105/2015: Tudo em Um
Organizadores: Andre Roque, Fernando Gajardoni,
 Ivo Shigueru Tomita, Luiz Dellore,
 Zulmar Duarte
Editora: Foco
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Eventos realizados 2º sementre de 2015 – ASPI  

Tema: “Proteção de Dados Pessoais: Panorama
 Internacional e Perspectivas para o Brasil”

Palestrante: Dr. Pedro Vilhena 

Da esq. para dir.: Antonio Carlos Siqueira,
Neide Bueno e Anita Pissolito Campos

n Ciclo de Palestra ASPI – 10/06/2015

Tema: ”Liderança, sucesso e bem-estar”

Palestrante: Sônia Regina Santos

20/08/2015 no
Buffet Colonial – Ala Indianópolis
(fotos Pág. 44 a 46)

Sônia Regina Santos

Da esq. para dir.: Neide Bueno, Nancy Satiko Caigawa, 
Pedro Vilhena e Sônia Maria D’Elboux

Tema: “Novo Marco Legal do Acesso aos
 Recursos Genéticos Nacionais”

Palestrante: Anita Pissolito Campos

n Ciclo de Palestra ASPI – 06/08/2015

n Jantar de Posse e
n Comemoração 32 anos ASPI
   – Biênio 2015/2017

n Ciclo de Palestra ASPI – 30/09/2015

EVENTOS
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Curso ASPI “A Propriedade Intelectual e o Novo CPC”
Realizado de 05 de outubro a 26 de outubro de 2015, na sede da ASPI

Coordenador: Dr. Rodrigo Gomes de M. Pinheiro

18:30: Normas fundamentais do Novo CPC
 Luiz Guilherme Pennacchi Dellore

19:30: Petição inicial e respostas do réu
 Augusto Tavares Rosa Marcacini

Da esq. para dir.: Augusto Tavares Rosa Marcacini,
Marcelo Antunes Nemer, Rodrigo Gomes de M. Pinheiro e 
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore

Da esq. para dir.: Marcelo Antunes Nemer, Mirna Cianci, Rodrigo 
Gomes de M. Pinheiro e  Cristiane Druve Tavares Fagundes.

18:30: Tutelas provisórias no Novo CPC
 Mirna Cianci

19:30: Estabilização da tutela provisória
 Cristiane Druve Tavares Fagundes

18:30: Questões gerais sobre provas
 João Batista Lopes

19:30: Provas em espécie
 Nathália Carvalho

Da esq. para dir.: Marcelo Antunes Nemer, Nathália Carvalho,
Rodrigo Gomes de M.  Pinheiro e  João Batista Lopes.

n 05/10/2015

n 07/10/2015

A Associação Paulista da Propriedade Intelectual promoveu, com o apoio do CEAPRO – Centro de Estu-
dos Avançados de Processo, um curso sobre as principais inovações trazidas pelo Novo Código de Pro-
cesso Civil, cuja entrada em vigor ocorrerá em Março de 2016, permitindo aos profissionais que militam 
na propriedade intelectual a atualização sobre os principais aspectos e as modificações introduzidas pela 
legislação processual recentemente aprovada.

n 14/10/2015

18:30: Poderes do juiz e
 negócios processuais no Novo CPC
 Cláudia Elisabete Schwerz Cahali

19:30: Sentença, motivação e coisa julgada
 Cláudia Cimardi

Da esq. para dir.: Marcelo Antunes Nemer, Cláudia Elisabete
Schwerz Cahali,  Rodrigo Gomes de M. Pinheiro e  Cláudia Cimardi.

n 19/10/2015

EVENTOS
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18:30: Principais inovações no sistema recursal
 Daniel Penteado de Castro

19:30: Recursos de Agravo e de Apelação
 Rogério Mollica

Da esq. para dir.: Marcelo Antunes Nemer,
Daneil Penteado de Castro, Rodrigo Gomes de M. Pinheiro e  
Rogério Mollica.

Da esq. para dir.: Olavo de Oliveira Neto,
Marcelo Antunes Nemer, Rodrigo Gomes de M. Pinheiro e 
Gustavo Milaré

18:30: O Novo CPC visto pelo Poder Judiciário
 Olavo de Oliveira Neto

19:30: O Novo CPC sob a ótica empresarial
 Gustavo Milaré

Realizado na sede da ASPI

Tema: “A importância da Propriedade
 Intelectual na indústria farmacêutica”

Palestrante: Maria Isabel Giacchetti de Moraes

Da esq. para dir.: Mauricio Serino Lia, 
Sandra Volasco Carvalho, Maria Isabel Giacchetti de Moraes
e Ricardo Pernold Vieira de Mello

“Encontros ASPI no Mundo Digital” 
Realizado na sede da ASPI
Palestrantes: Camilla do Vale Jimene,
  Leandro Bennaton e
  Márcio Costa de Menezes e Gonçalves

Tema: “A Proteção à Segurança da Informação e
 as medidas de combate, meios de
 rastreamento aos Crimes Eletrônicos“

Da esq. para dir.: Mauricio Serino Lia, Andrea Garbelini Queiroz, 
Márcio Costa de Menezes e Gonçalves e Camilla do Vale Jimene

n 21/10/2015

n 26/10/2015

n Ciclo de Palestras ASPI – 27/10/2015

n Ciclo de Palestras ASPI –  12/11/2015

EVENTOS
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Enquanto isso…
Benny Spiewak e Fábio Aspis
ZCBS Advogados

Em Washington, D.C, EUA. No último dia 01 de julho, 
em Washington, o USPTO (United States Patent and 
Trademark Office) e o JPO (Japan Patent Office) fir-
maram um acordo em que o JPO irá atuar como uma 
entidade de recebimento de depósitos internacionais 
de patentes depositadas no USPTO e realizará a busca 
e o seu exame prévio, sob a regulamentação do PCT 
(Patent Cooperation Treaty). O acordo entrará em 
vigor a partir do dia 01 de julho de 2015 e terminará 
dia 30 de junho de 2018, com a possibilidade de ser 
estendido mediante um acordo entre as partes. A par-
ceria possibilitará que os depositantes tenham maior 
facilidade e flexibilidade para a escolha de uma destas 
duas autoridades internacionais. Deve ser ressaltado 
o fato de que o JPO e o USPTO são escritórios de 

Propriedade Intelectual autorizados para as buscas e 
exames prévios internacionais nos termos do PCT, e as-
sim, será possível uma simplificação do procedimento 
para a concessão de uma patente entre os dois países. 
Dentre as disposições deste acordo são destacadas: (a) 
O pedido deverá ser em inglês; (b) Os pedidos devem 
ser direcionados para a tecnologia vegetal, conforme 
previsão da classificação internacional de patentes; (c) 
o JPO não poderá ter recebido mais de 5.000 pedidos 
internacionais do USPTO durante os três anos de 01 
de julho de 2015 a 30 de junho de 2018, mais de 300 
pedidos por trimestre durante o primeiro ano, ou mais 
de 475 pedidos por trimestre os dois anos seguintes; 
e (d) O JPO será o escolhido como a autoridade com-
petente para tais pedidos. 

Em Varsóvia, Polônia. A Suprema Corte da Polônia 
proferiu, no último dia 23 de junho, uma decisão 

INTERNACIONAL
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referente à legislação de direitos autorais do país. A 
Corte determinou que o artigo 79 da Lei de Direitos 
Autorais polonesa, que obriga toda entidade violadora 
de direitos autorais a pagar o triplo do montante 
devido à entidade cujos direitos foram violados, é 
excessivo, e deve ser alterado. A Corte entendeu que 
tal dispositivo é inconstitucional, e que a obrigação 
de pagar uma multa em razão da violação de direitos 
autorais não pode levar a uma desproporcionalidade 
entre o prejuízo sofrido e a compensação. A decisão 
foi resultado de um recurso apresentado pela UPC 
Poland, uma operadora local de televisão a cabo, 
que foi condenada, em instância inferior, a pagar 
uma multa à Associação Polonesa de Cineastas por 
retransmissão de programas televisivos sem a devida 
autorização. Segundo a Suprema Corte, a partir da 
análise do montante ao qual a UPC Poland foi con-
denada a pagar, pode-se dizer que a condenação em 
instância inferior foi muito severa. 

Em Suzhou, China. Em 22 de maio de 2015, os repre-
sentantes dos cinco maiores Institutos de Propriedade 
Intelectual do mundo se encontraram na China, na 
cidade de Suzhou, para estabelecer metas de co-
operação com o objetivo de otimizar seus serviços 
direcionados aos usuários e o público em geral. A 
reunião foi presidida pelo Sr. ShenChangyu, repre-
sentante do SIPO (State Intellectual Property Office 
of the People´s Republic of China), e teve dentre 
seus participantes o Presidente do EPO (European 
Patent Office) o Sr. Benoit Battistelli, o Presidente 
do JPO (Japan Patent Office), o Sr. ChoiDonggyou, o 
representante do KIPO (Korean Intellectual Property 
Office) e o Sr. Russell Slifer, representante do USPTO 
(United States Patent and Trademark Office (USPTO) e 
como observador o representante da WIPO, o Sr. John 
Sandage. Em virtude do reconhecimento da grande 
importância no fomento dos direitos relativos à 
Propriedade Intelectual, os cinco Institutos firmaram 
um acordo de cooperação, com o objetivo de tornar 

mais presentes e efetivos os direitos de Propriedade 
Intelectual. 

Na California, EUA. Na semana passada, no dia 17 
de julho, a Juíza Saundra Armstrong da Corte Federal 
de Justiça da Califórnia considerou que os sistemas 
portáteis da Nintendo, como o Nintendo 3DS, DS e 
Game Boy Advance não violavam as patentes do Grupo 
Quintal Research Group. O processo vinha correndo 
desde 2013. O Conselheiro Geral e Vice-Presidente 
Sênior da Nintendo de Assuntos Comerciais se pronun-
ciou e afirmou que a empresa está muito satisfeita, e 
que o resultado demonstra que a Nintendo defenderá 
suas inovações com extremo vigor e não dará dinheiro 
para este tipo de empresa apenas para evitar estar 
envolvida em litígios. 

Na Cidade do Cabo, África do Sul. Foi publicado 
para apreciação popular um rascunho da emenda 
do Projeto de Lei de Direitos Autorais sul africano. 
Seu conteúdo pode ser consultado online através do 
link: http://www.gov.za/documents/copyright-amen-
dment-bill-comments-invited-27-jul-2015-0000; e 
gerou diversas críticas de que em alguns aspectos se-
ria impraticável. O Projeto de Lei inclui dentre outras 
teores, disposições para permitir acesso à deficientes 
visuais, poderes à CIPRO (Companies and Intellectual 
Property Office) e cria um tribunal especializado de 
litígios de Direitos Autorais. Um especialista que não 
quis ser identificado ressaltou que as disposições 
foram e são motivadas pelos interesses das grava-
doras e produtoras de música que se beneficiariam 
com diversas disposições neste projeto. Ele ressalta 
também que apesar de conter importantes previsões 
como os direitos aos deficientes individuais, e aos 
artistas e intérpretes, o projeto não proporciona um 
avanço ao acesso de conhecimento. Isso porque a 
utilização educacional e as traduções devem ser sub-
metidas a um processo administrativo que necessita 
da permissão de um órgão governamental. 

INTERNACIONAL

http://www.gov.za/documents/copyright-amendment-bill-comments-invited-27-jul-2015-0000
http://www.gov.za/documents/copyright-amendment-bill-comments-invited-27-jul-2015-0000
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In times of global industrialization, the design of 
the shape of foods is a new place in the culture of 
mass consumption; human beings have developed 
a curious relation with this new side of intellectual 
property. 

Since the beginning of civilization, mankind is a 
FOOD DESIGNER, he designs his own food, but the 
designer of foods in this century is obliged to CREATE 
and not to COPY. 

In this world there is a pressure to innovate. 

We live in a consumer society; natural foods 
without design are not enough for us. Today, foods 
are combined in order to increase sales, the nature 
of foods is not enough, we prefer creating OUR OWN 
FOOD; said preference  distinguishes  us from other 
animals. 

In SOUTH AMERICA and, especially, in URUGUAY 
and ARGENTINA there is a very special and native 
product, called ALFAJOR.

EAT WITH ALL THE SENSES
Food Design

LEONARDO DA VINCI’s kitchen

WHY IS IT SHAPED LIKE THIS?

They are easy to carry, they fit perfectly in boxes 
and they enter the mouth easily. 

The premise is to create a product, which will then be 
sold to the consumer; human beings always want more!!!!

Consumers take into account several details, which 
we should contemplate from the IP area:

The Product:
 1. Must easily open
 2. Must easily close
 3. Must stay perfectly closed so that the quality 

is not lost
 4. Must be a product easy to share
 5. Can be eaten with one hand
 6. Can be carried in a pocket
 7. Healthy

All of these are consumers’ desires that the product 
will incorporate and we will protect. 

When the consumer sees the product in the image 
he doesn’t know how it tastes. 

He only sees ITS DESIGN. 

WHY DOES THE CONSUMER BUY IT?

There are many elements that make this process hap-
pen. One is the psychology of the color, smell and sound. 

And this is how different types of food protection appear:
Sounds
Aromas
Colors
Shapes

HOW DOES IP ACT IN URUGUAY?

The URUGUAYAN LAW questioned How to protect 
a food design?

It can be protected as:

1. Trademark:
Article 1. – Any sign able to identify the products 

or services of a natural or legal person as distinct from 

ARTIGO

Juan Eduardo Vanrell1

1 Presidente da ASIPI – Associação Interamericana de Propriedade Inte-
lectual.
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those belonging to another person shall be considered 
a trademark.

Article 2.- The registration of non-visible signs 
shall depend on the availability of suitable technical 
means. 

To such purposes, the Executive Power shall deter-
mine the proper time for, and provide the regulations 
to implement such registration.

Article 3.- Such advertising slogans as meet the con-
ditions required by this law may be used as trademarks.

How can a trademark be registered:
Types of trademarks:
• combined mark (word and design)

• device mark (only tridimensional design) 
                           

2.- Industrial Design:

Article 86.- Original creations of an ornamental 
nature which, when incorporated in or applied to an 
industrial or craft product, give it a special appearance 
shall be considered patentable industrial designs.

The ornamental nature may be due inter alia to 
the shape, lines, contours, configuration, color and 
texture, or material.

3.- Patents:

Foods can also be protected by patent of inven-
tion as long as they meet the general requirements 
for obtaining a patent: novelty, inventive step and 
industrial application.

Industrial application is generally achieved since 
foods are manufactured by the industry in its broad-
est sense, either in a food factory or in a gastronomic 
establishment.

Novelty will be recognized if no identical food 
already exists.

Inventive step: the non-foreseeable effect of the 
product to be patented should be evident. 

The US Patent for “LOW PROTEIN CREAM CHEESE” 
(US7611743B2) is a clear example: in this case, the 
USPTO granted patent registration for a low protein 
cheese that allowed to reduce costs while maintaining 
the same organoleptic characteristics after cooking 
than the traditional cheese.

4.- Copyright

Article 1.- This law protects the moral right of the 
author of any literary, scientific or artistic creation 
and recognizes domain rights on the production of his 
thoughts, science or art, subject to what common law 
and the following articles establish.

Likewise, and based on the provisions arising from 
this law, it protects the rights of performers, produc-
ers of phonograms and broadcasting organizations. 
This protection shall in no way affect the copyright 
protection of protected works. Consequently, none of 
the provisions concerning copyright in this law may 
be interpreted as prejudicing such protection.

Some characteristics of these PROCESSES:
Conditions to apply each of them. For example, the 

design must be original, namely, possess novelty, not 
be included in the market even though its creator is 
who has launched it. 
Duration of each one

• Trademark:  10 years, renewable
• Design: maximum 15 years since its filing in most 

of the countries, not renewable after the 15 years
• Copyright 50 years  after death of the creator

Is cumulative protection possible?
Yes, it is possible. The main advantage of such 

cumulative protection is the possibility to expand the 
protection beyond the design itself. 

ARTIGO
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Suggestion:
My suggestion is protecting the design both as 

trademark and industrial design

WHAT HAPPENS IN LATIN AMERICA?

The American reality is quite common to the Uru-
guayan case but we also have the view of a developing 
country within the American context, CHILE which is 
showing another reality. 

Currently, under the regulatory system of Industrial 
Property in Chile, it is not possible to protect the shape 
of a food as a commercial trademark. 

Firstly, because the current Chilean law does not 
contemplate the existence of three-dimensional 
trademarks. 

While the bill to replace the current IP law, nowa-
days in process,  incorporates three-dimensional trade-
marks, establishing the three-dimensional forms such 
as wrappers, packagings and shape of the product or 
its presentation as an example of a registrable distinc-
tive sign, it still maintains the prohibition to register 
as a trademark those signs exclusively constituted by 
the natural form of the product concerned or by the 
form of the product necessary to obtain a technical 
result, or by the form which gives a substantial value 
to the product. 

In consequence, when the IP bill comes into force, it 
will be possible to protect the shape of a food product 
as a commercial trademark, provided it is distinctive 
and does not exclusively belong to the natural form 
of the product concerned. Also, it does not have to be 
protected by another category of the IP right, such as 
industrial designs or utility models. 

The current IP law provides the possibility of pro-
tecting the shape of a food product as an industrial 
design, considering it as “any three-dimensional shape 
associated or not with colors and any industrial or 
handcrafted article which serves as a pattern for the 
manufacture of other units and it is distinguished 
from its pairs, whether it is by its shape, geometrical 
configuration, ornamentation or a combination of 
them all, provided that these characteristics gives it a 
special appearance perceptible by sight, in a way that 
is results in a new appearance –

Packages are included among the articles that may 
be protected as industrial designs, provided they meet 
the aforementioned novelty condition. 

For purposes of qualifying novelty, the IP law 
provides that the industrial designs are considered 
new to the extent that they differ significantly from 
other known industrial designs or of a combination of 
characteristics of known industrial designs. Besides, 
the new shape must not be directly associated to its 
functionality, since this type of IP law is not destined 
to claim functional aspects.  

Last year (2014) less than 10 industrial design appli-
cations corresponding to food products were granted. 

Generally, the granted applications for industrial 
designs associated to the shape of food products 
mainly correspond to bakery goods, pastry, confec-
tionery, chocolates, ice cream and food products for 
animals.  Below you will find some examples:

It is necessary to highlight that the protection 
granted to industrial designs established in the IP law is 
granted without prejudice to that protection that could 
also be granted in accordance to copyright legislation.

We must EAT with all the SENSES, with the sense 
which allow us our condition as human beings and 
with the senses that INTELLECTUAL PROPERTY offers 
us, the sense of care and of protection. 

                            Ogni nostra cognizione
                          Principia da sentimenti

Leonardo Da Vinci
Codice Trivulziano, 20

Lic. Juan Eduardo Vanrell
VANRELL IP-URUGUAY

Thanks to:
Ms. Fabiana Mateos, Vanrell IP Uruguay
Mr. Alvaro Frizzi, Vanrell IP Uruguay
Mr. Maximiliano Santa Cruz, National Director of 

INAPI,  Chile
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Resp nº 1238041/SC (2011/9035484-1)
Partes: 
- Geração Comércio de Automóveis Ltda. (São Paulo)
Autora – Apelante – Recorrente

- Boeira & Boff Ltda. ME (Santa Catarina)
Ré – Apelada – Recorrida

Do exame do acórdão, apesar de diversas referências 
ao princípio da especialidade (ou da especificidade, no 
jargão do acórdão), parece não haver qualquer questão 
relativa à especialidade dos sinais distintivos objeto 
da lide – ambos são iguais (Geração) e se aplicam ao 
ramo de comércio de veículos.

O que se discute é, exclusivamente, o âmbito ter-
ritorial dos sinais distintivos de cada uma das partes. 
O que implica na análise cronológica da aquisição dos 
direitos de cada qual.

Boeira & Boff Ltda. constituiu-se em 1996 perante 
a Junta Comercial de Santa Catarina, declarando no 
seu ato constitutivo o título de estabelecimento ado-
tado – Geração.

Com esse ato teria adquirido o direito ao título 
de estabelecimento no território do Estado de 
Santa Catarina (por analogia à proteção do nome 
empresarial conforme o Código Civil), ou no terri-
tório do município (por aplicação da antiga norma 
do Código da Propriedade Industrial de 1945), ou 
no âmbito territorial de sua atuação (segundo as 
regras das normas de concorrência desleal – área 
da clientela). Mas sempre um direito territorial-
mente limitado.

Conflito entre marca, nome empresarial, título de 
estabelecimento e nome de domínio

Newton Silveira1 Já Geração Comércio de Automóveis Ltda. foi cons-
tituída em São Paulo no ano de 2001, quando adquiriu 
direito ao seu nome empresarial no território de São 
Paulo, na conformidade da atual regra insculpida no 
Código Civil de 2002 e Lei n. 8.934/94.

Assim permaneciam, cada qual em sua área geo-
gráfica de atuação. Alterando o panorama, a sociedade 
paulista requereu, em 2003, o registro da marca GERA-
ÇÃO com o fito de estender a proteção local para todo o 
território nacional. Essa marca, depositada em 2003 foi 
concedida em 2010 na classe 12 (indústria e comércio 
de veículos) e se acha em vigência, sem, no entanto, 
atingir o uso anterior por parte de Boeira & Boff 
Ltda., direito adquirido no Estado de Santa Catarina2.

A sociedade catarinense, no entretempo, solicitou 
registro para a mesma marca em 2004 na classe 35 
(estabelecimento comercial), registro esse concedido 
em 2013, para valer em todo o território nacional3.

Reabriu-se, assim, canhestramente, a questão da 
especialidade, uma para indústria e comércio de au-
tomóveis, outra para loja de comércio de automóveis. 
Ou seja, o INPI, metendo a colher, conclui que a classe 
12 é diferente da 35 no caso...

Isso posto, o Relator no STJ, Marco Aurélio Bellizze, 
concluiu:

“Assim, seja por deter registro próprio junto ao 
INPI, seja por aplicação harmonizada do princípio da 
anterioridade e da territorialidade, a par de discutível a 
convivência das duas marcas sob o prisma da especia-
lidade, deve-se reconhecer o direito de exploração da 
marca ao primeiro utente de boa-fé, in casu, o recorrido.

Esse direito de exploração, na hipótese dos autos, 
contudo, não está restrito ao âmbito territorial do 
estado relativo à junta comercial, diante do registro 
posterior também efetuado pelo recorrido – ao menos, 
enquanto válidos os registros.

Quanto ao domínio utilizado na rede mundial de 
computadores, aplica-se o princípio ‘first come, first 
served’, como definido no relevante e já citado voto do 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (REsp n. 658.789/RS, 
Terceira Turma, DJe 12/9/2013).

Isso porque, a despeito da ressalva lá consignada 
quanto à eventual contestação por titular de registro de 
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1 Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior 
na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janei-
ro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father 
de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching 
and Research in Intellectual Property. Diretor Geral do IBPI – Instituto 
Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conse-
lheiro nato da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. 
Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ – Institu-
to de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade 
de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade 
de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela 
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do 
escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.
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marca ou nome empresarial utilizado na composição do 
domínio, nesta hipótese, ambas as partes têm legítimo 
direito à utilização dos termos ‘Geração Automóveis’.

Com essas considerações, atendo-se aos estritos 
limites em que posta a lide, conheço do recurso especial 
e nego-lhe provimento.

É como voto.”

É preciso acrescentar que, tradicionalmente, as 
marcas eram de indústria e/ ou comércio, seja na 
Convenção de Paris, seja nos Códigos de Propriedade 
Industrial brasileiros. Num certo momento, o INPI eli-
minou o registro dos títulos de estabelecimento e das 
insígnias, pontificando que estas últimas se referiam 
à prestação de serviços, ainda em âmbito territorial-
mente limitado4.

Posteriormente, tanto as Convenções internacionais 
quanto a lei interna vieram a prever as marcas de 
serviços, de âmbito nacional.

Então, na Lei nacional passamos a ter as marcas 
de produtos (leia-se de indústria e/ou comércio) e as 
marcas de serviços. Até aí tudo bem, a não ser que se 
passou a considerar que comércio é serviço!...

Assim, os estabelecimentos comerciais e de serviços 
passaram a registrar suas marcas na categoria serviços 
(classe 35 em diante). O resultado é que passamos a ter 
uma marca de produto (que compreende o comércio) e 
marcas de serviços (que também compreendem comércio).

Fácil de ver o resultado, como no acórdão em 
exame.

No meu Licença de uso de marca e outros sinais 
distintivos escrevi:

“Marca de comér cio, pro pria men te dita, é aque la 
apos ta pelo comer cian te ou dis tri bui dor em acrés ci-
mo à do fabri can te, com ela coe xis tin do, lado a lado, 
na ofer ta do pro du to ao públi co (lem bra-se que não é 
líci to ao comer cian te supri mir a marca do fabri can te 

sem sua expres sa con cor dân cia). Quan do o comer cian-
te apõe sua mar ca ao pro du to sem que nele cons te 
outra marca, a sua atua rá como marca de fábri ca, 
deven do ele res pon der peran te o con su mi dor como 
se o fabri can te fora (da mesma forma como o sócio 
comanditário passa a responder solidariamente se seu 
nome constar da firma, à semelhança do sócio-gerente 
da limitada que omita essa indicação). Exem plo co-
mum desta hipó te se são os super mer ca dos com seus 
depar ta men tos de mar cas pró prias, que assi na lam pro-
du tos de ter cei ros como se pró prios fos sem. A marca 
de co mér cio indi ca que seu pro prie tá rio sele cio nou a 
mer ca do ria que reven de ou dis tri bui com a dili gên cia 
que dele se espe ra. Quan do se trata de um esta be le ci-
men to comer cial repu ta do, a marca de comér cio serve 
como reco men da ção do pro du to por ele comer cia li za-
do, jus ti fi can do mui tas vezes para o con su mi dor que 
os pre ços sejam mais ele va dos.

Uma cate go ria rela ti va men te moder na é a das mar-
cas de ser vi ço. Na medi da em que a pres ta ção de ser vi-
ços se acha va res tri ta a deter mi na do local, pare ceu ao 
legis la dor sufi cien te a exis tên cia do títu lo de esta be le-
ci men to e da insíg nia para assi na lar essas ati vi da des. A 
pres ta ção de ser vi ços, entre tan to, orga ni zou-se sob a 
forma de empre sa e esten deu suas ati vi da des em nível 
nacio nal e inter na cio nal, des ta can do-se de um local 
deter mi na do, onde era fácil para o usuá rio encon trar 
o res pon sá vel pelos ser vi ços de que se uti li zas se. Da 
mesma manei ra que o fabri can te rece be as boas e 
más con se quên cias da opi nião do públi co sobre seus 
pro du tos, o pro prie tá rio da marca de ser vi ço apa re ce 
para o públi co como se os ser vi ços fos sem por ele pres-
ta dos, mesmo que dele gue a ter cei ros sua exe cu ção.” 
(op. cit. p. 17/18)

O que se verifica é que o INPI estabeleceu nefasta 
confusão entre marca de comércio e marca de serviço. 
COMÉRCIO NÃO É SERVIÇO.
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Para bem colocar a distinção, vamos ao Código 
Comercial do Império, de 1850 (revogado parcialmente 
pelo Código Civil de 2002).

O art. 4º daquela lei dispunha:

“Ninguém é reputado comerciante para efeito de 
gozar da proteção que este Código liberaliza em favor 
do comércio, sem que se tenha matriculado em algum 
dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mer-
cancia profissão habitual (art. 9º).”

No entanto, o Código de 1850 não definiu mercan-
cia, conceito que pode ser retirado da 2ª alínea, do art. 
191, daquela Lei:

“É unicamente considerada mercantil a compra e 
venda de efeitos móveis ou semoventes, para os re-
vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 
manufaturados , ou para alugar o seu uso (...).”

Note-se que a antiga Lei não definia indústria, 
mencionada no art. 19 do Regulamento 737 como 
empresas de fábrica.

A discriminação dos serviços aparece com clareza 
no art. 3º do CDC (Lei 8.078/90):

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 
de produção, montagem, criação, construção, trans-
formação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneração, inclu-
sive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.”

Destacada, assim, a trilogia do Direito Empresarial 
decorrente da definição do art. 966 e seu parágrafo 
único do vigente Código Civil.

“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de ser-
viços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem 
exerce profissão intelectual, de natureza científica, 

literária ou artística, ainda com o concurso de auxilia-
res ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa.”

Tudo isso torna muito claro que a classe 12 bra-
sileira (correspondente à classe 12 da Classificação 
de Nice) se refere aos produtos veículos, aparelhos 
de locomoção por terra, por ar e por água. Ou seja, 
indústria e/ou comércio do produto veículo.

Os serviços da classe 35 da Classificação de Nice 
(10ª Edição, versão 2015) compreendem publicidade, 
gestão de negócios comerciais, administração cambial 
e trabalhos de escritório (trabalhos de oficina). Ou seja, 
serviços auxiliares ao comércio, e não ao comércio em 
si, como se vê na seguinte nota explicativa:

“Esta classe não inclui, notadamente:
- as atividades de uma empresa, cuja função 

primordial seja a venda de mercadorias, i.e., uma 
empresa dita comercial;”

Mesmo do ponto de vista tributário, o comércio 
(distribuição) incide no ICM e a prestação de serviços 
no ISS.

Portanto, o INPI incluir uma loja de automóveis na 
classe 35 não passa de erro crasso da administração 
pública.

Se não, vejamos.
Em seu Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II - 

Tomo II, n.3 in fine, escreveu João da Gama Cerqueira:
“Merece reparo, ainda, a parte final do artigo [93], 

que considera as marcas como sinais distintivos de 
atividade industrial, comercial, agrícola ou civil, quan-
do a sua função é distinguir produtos ou mercadorias, 
como declara o art. 89.”

Referia-se o Mestre Gama Cerqueira ao Código 
da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo 
Decreto-lei n.º 7.903.

Dessa Lei, é importante transcrever os arts. 89 e 90:

“Art. 89. As marcas registradas, de acôrdo com êste 
Código, terão garantido o seu uso exclusivo para dis-
tinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos 
ou semelhantes, de procedência diversa.

Parágrafo único. Considera-se marca de indústria 
aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agri-
cultor ou artífice, para assinalar os seus produtos e 
marca de comércio, aquela que usa o comerciante para 
assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou 
produzidas por outrem.
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Art. 90. Podem registrar marcas:
1.º) Os industriais ou comerciantes, para distin-

guir as mercadorias ou produtos do seu fabrico ou 
negócio.

2.º) Os agricultores ou criadores para assinalar os 
produtos de agricultura, de pecuária, e, em geral, de 
qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou 
extrativa;

3.º) As cooperativas ou organismos de cooperação 
econômica, para assinalar os respectivos produtos ou 
mercadorias;

4º) As empresas ou organizações profissionais para 
distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas 
atividades;

5.º) A União, os Estados e Municípios, as entidades 
autárquicas, e de natureza coletiva, devidamente 
constituídas;

6º) As entidades de caráter civil ou comercial, para 
uso próprio ou de seus associados.”

Já no Vol. I de seu famoso Tratado, Gama Cerqueira 
destacava ter o fabricante e o comerciante “o máximo 
interesse em individualizar e distinguir os artigos que 
produz ou vende” (n. 119). Informava o autor que a 
finalidade das marcas, em seu antigo conceito, “era 
indicar ao consumidor o estabelecimento em que o 
artigo era fabricado ou a casa comercial que o expunha 
à venda” (n. 120).

E transcreve a lição de Braun “... de même que le 
fabricant, em marquant ses produits, se porte em quel-
que sorte garant des conditions spéciales de fabrication, 
de même le commerçant, en apposant sa marque sur 
les objets de son négoce, offre au consommateur la 
garantie du choix qu’il en a fait et des soins qu’ il y a 
apportés (op. cit., nº 64, pág. 221)”.

Não se discute, portanto, que a marca é aposta no 
artigo (produto da indústria ou mercadoria do esta-
belecimento comercial).

A questão é saber-se como proteger o nome de 
estabelecimento que comercializa os artigos (produtos 
ou mercadorias).

A respeito, o Código de 1945 regulava os títulos de 
estabelecimento e as insígnias:

Art. 114. Constituem título de estabelecimento e 
insígnia, respectivamente, as denominações, os em-
blemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para 
distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou 
agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita.

Art. 115. O registro do título ou da insígnia somente 
prevalecerá para o município em que estiver situado o 
estabelecimento, considerando-se, para esse efeito, 
como município o Distrito Federal.

Mas, leis posteriores revogaram os dispositivos que 
regulavam o registro dos títulos e das insígnias, reme-
tendo sua tutela para legislação especial, que nunca veio.

Assim, canhestramente o INPI, através de atos ad-
ministrativos, e não da Lei, veio a incluí-los entre as 
marcas de serviços, o que não são.

Acerca da classe 35, é de se notar as normas do 
Departamento de Patentes do Reino Unido:

“There is no corresponding entry in the alphabetical 
list of services in Class 35 indicating that the wording 
in the explanatory note is general indication rather 
than a specific description of a service. The registrar 
will not object to this description of services in Class 
35 provided that the nature of the retail service and 
(where this is not clear from the nature of the retail 
service) the market sector are also indicated. In the 
absence of such indications, objection will be taken 
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under Sections 3 (6) of the UK Trade Marks Act 1994, 
on the grounds that without an indication of the means 
of bringing together goods and displaying them, the 
description in the explanatory note is too wide to be a 
proper description of any one retailer’s services.

In the case of department stores, supermarkets, 
hypermarkets, convenience stores etc, the following 
specifications will be allowed in Class 35:

The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to con-
veniently view and purchase those goods in a de-
partment store.

Or
The bringing together, for the benefit of others, of 

a variety of goods, enabling customers to convenien-
tly view and purchase those goods in a supermarket.”

Não se esqueça que as lojas de automóveis usu-
almente utilizam suas marcas de comércio (título de 
estabelecimento) nos vidros traseiros dos veículos 
que comercializam, ou seja, nos próprios produtos ou 
artigos.

Então, vamos à Economia.
O Prof. J. Pinto Antunes, Catedrático de Direito 

Econômico na Faculdade de Direito da USP (já fale-
cido), em sua obra A PRODUÇÃO SOB O REGIME DE 
EMPRESA (Ed. Bushatsky, 1973), nas páginas iniciais 
(27/29), escreveu:

“PRODUÇÃO. Vamos analisar a compreensão e 
extensão do conceito. Produzir é criar coisas ofélimas. 
Ofelimidade é a utilidade no sentido econômico, con-
ceito de compreensão mais restrita, de extensão mais 
vasta, que o de utilidade no sentido vulgar. Produzir é, 
pois, a criação de utilidades econômicas. Tudo quanto 
satisfaça aos desejos humanos é útil, economicamente 
falando, ou ofélimo. Os desejos humanos são satisfeitos 
por bens ou riquezas, isto é, por coisas ofélimas. E, as-
sim, produzir é criar, aumentar ofelimidades, sinônimo 
de riqueza, bens ou utilidades, no sentido peculiar à 
Economia. A criação, aí, consiste, somente, no aumento 
da soma dos meios úteis ou capazes de satisfação dos 
variados e prolíficos desejos humanos.

 ...
Todavia, comerciar é produzir. O comerciante, pela 

sua atividade, aumenta as utilidades econômicas;  cria 
ou aumenta a desejabilidade ou ofemilidade das coisas 

existentes. O comerciante compra por atacado e vende 
a varejo aos consumidores, que não possuem capaci-
dade econômica de compra em grande quantidade; é, 
assim, criador de utilidades, porque a sua operação, o 
seu ato, é útil ao produtor anterior que pode liquidar, 
dessa forma, toda a sua produção mais rapidamente, 
entregando-se, de novo, à sua peculiar ou específica 
atividade no processo produtivo; é útil, por igual, ao 
consumidor último, que não tem capacidade econômi-
ca para adquirir toda a produção ou mesmo, podendo 
adquirir, não precisa de tantos bens ou produtos para a 
satisfação dos seus desejos quantitativamente limita-
dos, pois todos os desejos são limitados em capacidade, 
dado o caráter de saciabilidade que os acompanha. 
Produz, assim, a utilidade-quantidade.

Sem o comerciante, de que nos valeria, como con-
sumidores individuais, a oferta, por inteiro, de uma 
vagão de verduras?

O comerciante, fazendo o papel de distribuidor desta 
produção, multiplica a possibilidade da satisfação de 
muitos consumidores que, de outra maneira, teriam os 
seus desejos insatisfeitos. É, por isso, criador de ofelimi-
dades, ou por outras palavras – é produtor de riquezas, 
de bens, em forma de serviços.

...
É sem dúvida, produtiva a atividade comercial.
Aquele que se dedica ao transporte é, também, 

produtor.”

Vê-se que a Economia acaba confundindo produ-
ção, comércio e serviços, não sendo útil para nossas 
indagações, valendo mencionar Louis Baudin:

“...et l’économiste qui est seulement économiste 
est un médiocre économiste” (L’Aube d’ un Nouveau 
Libéralisme, 1953).

Temos, assim, de retornar à interpretação jurídica.
A classificação de Nice, na nota explicativa da 

Classe 35, inclui “o agrupamento para terceiros de 
produtos diversos... permitindo ao consumidor vê-los 
ou compra-los comodamente”.

Vejo aí três personagens: o vendedor, o consumidor 
e aquele que agrupa para terceiros produtos diversos, 
ou seja, o prestador de serviços que organiza a gôndola 
do supermercado ou arruma esteticamente as vitrines.

No final das contas, arrumar gôndolas ou vitrines 
não passa de uma espécie de design, e não vamos 
visualizar no adorno de um produto a prestação de 
serviços do fabricante ao consumidor.
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Nota de Rodapé

2 Registro da marca “GA GERAÇÃO AUTOMÓVEIS” sob nº 825535468, 
depositada em 24/06/2003 e concedida aos 25.05.2010, sem direito ao 
uso exclusivo de “AUTOMÓVEIS”.

3 Registro da marca “GERAÇÃO AUTOMÓVEIS” sob nº 826986510, depo-
sitada em 29/11/2004 e concedida aos 05/03/2013, sem direito ao uso 
exclusivo de  “AUTOMÓVEIS”.

4 “Se o nome comercial, subjetivo ou objetivo (pois este compreende mas 
não se exaure naquele), forma parte do aviamento subjetivo do empre-
sário, ligando-se à sua pessoa, como o conceito e a confiança que ele 
desfruta e inspira no seu círculo de atuação (refletindo-se, embora, no 
próprio conceito do estabelecimento), já o título de estabelecimento e a 
insígnia constituem sinais de identificação diretamente ligados ao pró-
prio estabelecimento, fazendo parte do aviamento objetivo da “azienda”. 
O primeiro faz parte do aviamento pessoal do empresário; o título e a 
insígnia, do aviamento “aziendal”.

 Assim se achavam definidos o título e a insígnia no Código da Proprieda-
de Industrial de 1945: “Constituem título de estabelecimento e insígnia, 
respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros 
sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial 
ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita” (art. 114).

 Evidente, portanto, que o título é formado pela denominação e a in-
sígnia, por emblemas ou outros sinais, aplicando-se um e outra, indife-
rentemente, a distinguir estabelecimentos relativos a qualquer atividade 
lícita, desde que, devemos acrescentar, se tratem de atividades empresa-
riais. Embora os dispositivos legais relativos ao título e à insígnia estejam 
revogados, por ter o vigente Código da Propriedade Industrial revogado 
todos os Códigos anteriores (exceto, destaque-se, quanto à parte penal, 
processual penal e relativa aos efeitos civis da contrafação, que permane-
cem em vigor e incluem matéria sobre títulos e insígnias), tais conceitos 
permanecem válidos, não mais como direito positivo, mas como doutrina.

 A definição aberta do art. 114 ensejou, no passado, abusos, como o 
registro indiscriminado de títulos de edifícios de apartamentos, con-
siderados na época relativos a atividades lícitas, passíveis de registro. 
Atividades lícitas, entretanto, no caso, devem ser restritas às de caráter 
empresarial, já que a matéria dos sinais distintivos só pode ser compre-
endida como pertencente ao campo da concorrência, da qual decorre a 

tutela dos sinais no campo da propriedade industrial (a única exceção 
a essa regra é a proteção ampla ao nome comercial, que, como vimos, 
excede o âmbito concorrencial).

 Nas atividades lícitas referidas pela lei se incluíam os serviços, exata-
mente pela mesma regra exposta, visto que a prestação de serviços se 
acha inserida no campo da concorrência. O registro de títulos e insígnias 
era, na vigência do Código de 1945, a única forma de se protegerem 
os sinais utilizados na prestação de serviços, pois as marcas de serviços 
não tinham ainda sido introduzidas na nossa legislação. Em um livreto 
explicativo da classificação de artigos, publicado em 1967, a Comissão 
de Classificação de Artigos e Produtos do DNPI confundiu a insígnia com 
marca de serviço, considerando que a insígnia distinguia a atividade e 
não o estabelecimento (Trata-se da publicação feita pelo MIC da Por-
taria DNPI n. 48, de 16 de novembro de 1966 – p. 119, II – que criou o 
registro de marcas de serviço na antiga classe 50).

 Os incs. 5º e 6º do art. 120 do Código de 1945 dispunham não serem 
registráveis como título ou insígnia o que já constituísse marca ou nome 
comercial de terceiro, para o mesmo gênero de negócio ou atividade 
(restrição incorreta quanto ao nome comercial), ou que fosse imitação 
ou reprodução de título (omitiu-se aqui a referência à insígnia) registra-
do de terceiro, situado no mesmo município e destinado à exploração do 
mesmo gênero de negócio ou de atividade. Por esses dispositivos vê-se 
que a matéria recebe tratamento puramente concorrencial, levando-se 
em conta o âmbito territorial e a efetiva possibilidade de concorrência. 
Atualmente, a delimitação ao município é demasiado restrita, pois é 
comum que a clientela de determinada casa esteja distribuída para além 
dos limites de um município.

 A matéria relativa aos títulos e insígnias não sofreu alterações substan-
ciais com o advento dos Códigos de Propriedade Industrial subsequentes 
(1967 e 1969), tendo sido sumariamente omitida no vigente, de 1971, 
com a única explicação, no art. 119 deste, de que “continuarão a gozar  
de proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o dis-
posto neste Código”. A legislação própria, como veremos no Capítulo 4, 
é a que regula a concorrência e que tipifica o crime de violação de título 
e insígnia, constante da parte final do Código de 1945 e que permanece 
em vigor. Assim, na verdade, apenas se suprimiram os registros de título 
e insígnia, mas não o direito a eles, da mesma forma que se protege o 
nome comercial objetivo, independentemente de registro.” (SILVEIRA, 
Newton. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 12/14).
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Introdução

O objetivo deste estudo é a análise do risco de con-
fusão ou associação entre marcas com base na Teoria 
da Distância e no artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, 
que trata da registrabilidade e proteção marcaria, com 
uma breve verificação da aplicação desta teoria pelos 
principais tribunais brasileiros e a posição doutrinária.

Ora, é sabido que, para evitar contrafações e res-
guardar o titular de uma marca, o registro de outra 
muito semelhante ou até mesmo idêntica deve ser 
vedado. Porém, tal fato pode ser mitigado, ao mostrar 
que duas marcas, teoricamente semelhantes, podem 
adquirir distintividade aos olhos do consumidor, 
mesmo identificando produtos idênticos ou afins. 
Especialmente nos casos em que o código visual dos 
produtos do mesmo segmento mercadológico comu-
mente apresenta tais palavras, gerando uma identidade 
entre os mesmos.

É o que diz a Teoria da Distância, desenvolvida na 
Alemanha e difundida pela doutrina Europeia, na qual 
uma marca nova dentro de seu determinado segmento 
não necessita mostrar um diferencial substancial, uma 
distintividade maior do que as marcas já existentes 
apresentam,se o consumidor for capaz de identifica-
-las, e não dificilmente se encontram exemplos práti-
cos nos mais variados setores mercadológicos. 

Na Doutrina 

Em que pese haver alguma divergência doutrinária, 
o sistema de proteção da propriedade intelectual deve 
ser visto em harmonia com a defesa do consumidor 
e da concorrência. Nesse sentido, cabe a citação de 
Nuno Pires de Carvalho3, autor português considera-
do na atualidade um dos grandes doutrinadores em 
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propriedade intelectual, o qual afirma que a natureza 
essencialmente competitiva da propriedade intelectual 
promove a liberdade de escolha dos consumidores.

Portanto, o consumidor não pode ser enganado 
quanto ao produto ou serviço que adquire4, sendo 
orisco de confusão determinado por seu grau de vul-
nerabilidade5 no mercado de consumo. Por exemplo, 
as crianças e idosos são mais suscetíveis ao risco 
de confusão ou associação entre marcas, portanto, 
são considerados vulneráveis no grande mercado de 
consumo.

As marcas exercem inúmeras funções, como a 
função publicitária, econômica, indicativa de origem e 
de qualidade. As últimas funções citadas possuem um 
impacto mais direto no consumidor, ou seja no receptor 
finalístico da marca. Novamente, vale destacar Nuno 
Pires de Carvalho6:

“Mas as marcas são sinais também porque o com-
prador do produto ou serviço por elas identificados 
aprende, com a experiência, a associar essas marcas 
com determinadas características. Uma determinada 
marca representa para determinado consumidor um 
produto que é de boa qualidade, durável, resistente, 
mais caro. (...).”

Portanto, é necessário na análise de registrabilidade 
de uma marca verificar se ela é capaz de indicar ao 
consumidor, no mercado virtual ou físico, as caracte-
rísticas que procura definir. O marketing age bem aí, 
por meio do posicionamento de marca, que é definido 
da seguinte forma por David Arnold7: “Se uma marca é 
essencialmente uma percepção do consumidor, posicio-
namento é o processo pelo qual a companhia oferece 
sua marca para o consumidor.”.

Denis Borges Barbosa afirma8 que “A confusão, se 
aprecia em face do público a qual as marcas se voltam” 
e o saudoso clássico João da Gama Cerqueira9,quanto 
à confusão entre marcas, já ensinava que é importante 
verificar “o meio em que o seu consumo é habitual”.

Assim, cabe ressaltar os ensinamentos do professor 
português Carlos Olavo10:

“haverá risco de erro ou confusão sempre que a se-
melhança possa dar origem a que um sinal ser tomado 
por outro ou que o público considere que há identidade 
de proveniência entre os produtos ou serviços a que os 
sinais se destinam ou que existe uma relação entre a 
proveniência desses produtos.”
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1  Doutoranda e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
pesquisadora bolsista da CAPES na Universidade de St. Gallen na Suíça, 
professora de direito comercial e propriedade intelectual na Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2  Graduanda em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, integrante do grupo de pesquisa sobre 
propriedade intelectual, estagiária do escritório Denis Borges Barbosa.
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Mas a função primordial e jurídica da marca é a 
função distintiva, ou seja, a capacidade que o sinal 
deve ter de designar e individualizar um produto ou 
serviço de outro11. Para Maitê Moro12, a marca serve 
para: 

“distinguir os produtos e serviços, aos quais 
se apõem, de outros idênticos ou semelhantes. É 
utilizada, portanto, para distinguir, diferenciar, 
separar um produto ou serviço dos demais produtos 
ou serviços de igual natureza. (...) Ser distintiva é 
também uma das condições de validade da marca. 
Seja a distintividade intrínseca ou construída, deve 
ela estar presente para que se possa considerar um 
signo como marca.”

No mesmo sentido, Lélio Denicoli Schmidt13 entende que: 
“A distintividade é tão essencial à marca que é 

revelada por sua própria definição como um sinal des-
tinado a diferenciar um produto ou serviço de outro. A 
função distintiva prende-se à gênese etimológica da 
palavra (...).”

Tal função é prevista expressamente na Lei no Art. 
122. É aquela relacionada aos “sinais distintivos visual-
mente perceptíveis, não compreendidos nas proibições 
legais”, tratando-se de condição de existência, validade 
e registrabilidade do sinal como marca, perante o Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Desta forma, ao analisar a distintividade do pon-
to de vista do artigo 124, inciso XIX, é necessário 
questionar a capacidade de individualização do sinal 
pretendido frente aos sinais anteriormente registrados, 
ao posicionamento delas no mercado e na relação dos 
competidores. Ou seja, cabe questionar a capacidade 
de distinguir do sinal, sem ser associado ou confundido 
quando há outros sinais similares no mercado, e essa 
é a aplicação da Teoria da Distância.   

Assim, nas ações de nulidade de marca, a análise 
de colidência se faz em abstrato, avaliando as poten-
cialidades de violação e confusão ou associação, e 

em concreto, nas condições reais de mercado. Nesse 
sentido, cabe a doutrina de Denis Borges Barbosa14:

“Análise em abstrato
Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas 

mesmas razões, na revisão dos atos da administração e 
juízo de argüição de nulidade, a análise é do potencial 
de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí 
juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise 
ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação.”

Pela leitura fria da Lei, uma marca não será re-
gistrada quando for uma reprodução total, com 
acréscimo ou parcial de marca alheia anterior. No 
entanto, como,para fins de registro de marca, o critério 
da novidade não é absoluto, e sim relativo, existe a 
possibilidade de coexistência de marcas que sejam re-
produções de outras, mesmo que no mesmo segmento 
mercadológico, sob certas condições.

Acerca da novidade relativa, o professor Newton 
Silveira15 expõe: 

“Não é preciso que o sinal seja novo em absoluto ou 
nome inventado pelo empresário, basta que seja de fan-
tasia, isto é tenha um significado novo. Pode mesmo ser 
um nome ou sinal já em uso ou registrado como marca 
de terceiro, desde que se destine a assinalar produtos 
que não sejam concorrentes.”

Esse fenômeno da coexistência de marcas idênticas 
ou similares é objeto de estudo da Teoria da Distância, 
desenvolvida na Alemanha, bastante difundida na 
jurisprudência Americana e com respaldo na doutrina 
nacional clássica e contemporânea. 

Em seu tempo, João da Gama Cerqueira16 já afir-
mava que:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada 
pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, 
quando examinadas sucessivamente, sem apurar as 
suas diferenças, levando-se em conta não só o grau 
de atenção do consumidor comum e as circunstâncias 
em que normalmente se adquire o produto, como tam-
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bém a sua natureza e o meio em que o seu consumo 
é habitual”.

A Teoria da Distância trata de um princípio de aná-
lise de colidência entre duas marcas que Lélio Schmidt 
resume da seguinte forma:

“Seu postulado consiste no princípio segundo o qual 
a análise de colidência entre duas marcas deve levar em 
consideração o maior ou menor grau de distintividade 
que elas possuem, quando comparadas com as demais 
marcas já existentes em seu segmento”.

E o citado autor português Carlos Olavo17 explica: 
“O titular de um sinal distintivo não pode exigir que 

um sinal concorrente mantenha maior distância em 
relação ao seu sinal do que a distância que ele próprio 
observou relativamente a sinais pré-existentes”.

E ainda cabe, citar José Antonio B. L. Faria Correa18, 
que explica como se dá a aplicação da teoria da distância:

“A mensuração da distância ocorre diante de um 
quadro pré-existente, do status quo. Não se mede ne-
cessariamente a distinguibilidade intrínseca, genética 
dos sinais pré-existentes, mas o fato delas conviverem, 
apesar das semelhanças. Não se questiona se as marcas 
anteriores deveriam ou não conviver: faz-se um juízo 
de realidade, não um juízo de valor.”(grifos do autor).

A essa noção, adere-se a noção jurídica de marcas 
fracas e fortes, ou seja, no primeiro caso, sinais criados 
a partir de palavras e termos conhecidos no vocábulo, 
às vezes até mesmo evocativos, e, no segundo caso, si-
nais fantasiosos, inventados ou criados sem referência 
no vocabulário. O jurista alemão Walter SCHLUEP19, ao 
expor tal teoria, observa que “Os sinais fracos possuem 
um âmbito de proteção reduzido, e isso por razões ju-
rídicas e não fáticas.”

Portanto, ao definir a composição de uma marca 
fraca, seu titular, poderá ter facilidades, como de 
menores gastos para compreensão de sua estratégia, 
de seu posicionamento de mercado e para a fixação 
da marca na mente do consumidor, mas ficará sujeito 
a possível convivência registral e mercadológica com 
outros sinais semelhantes, formados ou compostos de 
elementos ou palavras iguais ou similares à sua.

Sobre a composição das marcas, Carlos Olavo20 ensi-
na que vigora o princípio da liberdade, afirmando que: 

“... quem pretende obter o registro de determinado 
sinal como marca pode compor esse sinal como bem 
lhe aprouver e considerar que melhor possa atrair a 
clientela, recorrendo de expressões nominativas, de 
linguagem como ou de fantasia, ou desenhos ou à 
composição desses elementos.” 

Portanto,uma marca composta de um termo dicio-
narizado, do vocábulo corrente, acaba sendo usada 
para composição de outras marcas, como suas an-
tecessoras. É comumente utilizado prefixos e sufixos 
indicativos de características ou qualidades do produto, 
como exemplo “flex” para indicar a flexibilidade de 
um produto.

O que torna possível o registro e a convivência 
mercadológica pacífica, em que pese na mesma 
classe de registro, é o fato das marcas possuírem 
aspectos de reconhecimento pelo público que as tor-
nam distantes umas das outras, pois o consumidor 
já reconhece cada marca independente do termo 
em comum entre elas.

Assim, novamente cita-se Lélio Schimdt21: 
“Esta multiplicidade de registros faz com que a 

diferenciação entre tais signos repouse sobre aspectos 
parciais (um prefixo ou um sufixo, por ex.) e gera uma 
necessária familiaridade entre os demais elementos 
integrantes da marca. Esses fatores confirmam que 
a teoria da distância encontra forte fundamentação 
semiótica e largo emprego em vários campos do Direito 
Marcário.”

E, nesse ponto do estudo, já ficou clara a aplica-
ção da teoria da distância ao universo marcário. Ou 
seja, a forma de apresentação das marcas postas em 
confronto, analisadas também em relação às demais 
marcas competidoras no mercado, registradas ou não, 
verificando que há mesmo uma distância da outra,que 
elas não se remetem ou se assemelham em seu con-
junto, é o cerne dessa teoria.

Estes aspectos podem ser vistos no conjunto visual 
e gráfico de cada uma das marcas analisadas, em face 
de outras registradas no INPI – Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial –para produtos e serviços 
idênticos ou correlatos. Além das marcas registradas 
no INPI, cabe a verificação das marcas no mercado, 
como são apresentadas, posicionadas e também suas 
competidoras.

Sendo cabível ressaltar que a doutrina ensina que 
ao analisar a registrabilidade de marca, deve-se ter 
em mente que normalmente o consumidor não tem 
as marcas à sua mão, de lado a lado, para fazer a 
comparação, pois como afirma Carlos Olavo22, “é por 
intuição sintética e não por dissecação analítica que 
deve proceder-se à comparação das marcas.”

Para analisar o risco de confusão de marcas mistas, 
o professor Ferrer Correia ensina que o correto é fazer 
a consideração global, de elementos prevalentes que 
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“se afigurem a perdurar na memória do público”, como 
as cores e formatos de embalagens. 

Denis Borges Barbosa23 chama de “um código visual 
de inclusão de uma categoria, que ajuda o consumidor 
a reconhecer entre a miríade de produtos. E há, dentro 
deste código em particular, a distintividade de cada 
produto singular.”

Assim, por exemplo é fácil perceber que o setor 
alimentício utiliza-se muito das cores amarelo e 
vermelho, até porque estudos de psicologia do con-
sumo indicam que tais cores servem para estimular 
a sensação de fome24, desta forma, muitas marcas 
e embalagens de produtos, nesse setor, utilizam tais 
cores, mas cada qual com seu código visual próprio.

A análise das marcas mistas e de outros signos 
distintivos complexos não pode ser feita de forma 
analítica, retirando-se das marcas mistas o aspecto 
figurativo, assim afirmam os italianos Vanzetti e 
Cataldo25:

“Deve proceder-se ao exame comparativo das 
marcas em causa não analiticamente, através de um 
exame detalhado e uma avaliação individual de cada 
item individual, mas de maneira unitária e sintética, 
através de uma avaliação global levando em conta os 
elementos mais aparentes.”

E por fim, da doutrina britânica de Lionel Bently e 
Brad Sherman26, cabe verificar que para o consumidor 
médio, a primeira parte da marca é aquela que tem 
maior significação, sendo nesse sentido as decisões 
do OHIM27:

“When comparing marks aurally, tribunal have 
tended to take in account the particular importance 
of the first syllable (at least in the English language). 
So PHIM considered BECK and ISENBECK to be dissi-
milar because ‘experience has shown that the public 
attributes greater importance to the beginning of a 
word…than it does to the following components of 
the word”. 

Nos Tribunais

As estratégias de criação e posicionamento de 
marcas que sejam mais facilmente percebidas pelo 
consumidor acabam tornando grande o volume de 
registros marcários fracos, de pouca distintividade, pois 
como afirmamos são muitas vezes marcas compostas 
de palavras e elementos linguísticos comuns e com 
certa similaridade gráfica com outras já existentes. 

Como já tivemos oportunidade de citar, não é de 
hoje que os tribunais estrangeiros utilizam a teoria da 
distância para resolver questões de conflito de marca, 
como exemplo, no caso das marcas MOI MOI vs. EMOI 
EMOI, decidido pelo OFFICE FOR HARMONIZATION IN 
THE INTERNAL MARKET 28, que entendeu que o fato 
das marcas estarem nas mesmas classes (NCL 18, 25 
e 35) e guardarem certa similaridade não é suficiente 
para  impedir ao registro da marca mais recente, pois 
a marca mais antiga deveria comprovar sua absoluta 
distintividade. Veja-se um trecho:  

“The distinctiveness of the earlier mark is one of 
the factors to be taken into account in the global as-
sessment of likelihood of confusion. The applicant did 
not explicitly claim that its mark is particularly dis-
tinctive by virtue of intensive use or reputation. Con-
sequently, assessment of the distinctiveness of the 
earlier mark will rest on its distinctiveness per se. In 
the present case, the earlier trade mark as a whole has 
no meaning for any of the goods and services from the 
perspective of the public in the relevant territory.”

Assim, cada vez mais, a Teoria da Distância vem 
sendo aplicada pelos tribunais brasileiros para definir 
a registrabilidade de uma marca. Vejamos que nos três 
exemplos de julgados da turma especializada do TRF 
da 2ª região houve a aplicação expressa da Teoria da 
Distância:

1) DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANU-
LAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR 
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TERMOS GENÉRICOS. SUFICIENTE TRAÇO DISTINTIVO 
DO CONJUNTO MARCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
DISTÂNCIA. I Os termos genéricos, isoladamente, não 
podem ser objeto de proteção marcária, uma vez que 
designam a utilidade ou são meramente descritivos dos 
produtos que objetivam sinalar. II Se referidos termos 
genéricos MAX e GRILL compõem marca mista MAX 
PIZZA GRILL, a despeito de encontrarem-se diluídos 
no respectivo segmento, o que torna fraca a marca e 
impede a proteção marcária em seu aspecto nominal, 
comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto 
(termos e signos), a esse último há de se conferir prote-
ção. III Uma marca nova em seu segmento não precisa 
ser mais diferente das marcas já existentes do que estas 
são entre si, o que enuncia a aplicabilidade da Teoria da 
Distância. IV Remessa necessária desprovida.(TRF-2 - 
REO: 314233 RJ 2000.51.01.022524-7, Relator: Desem-
bargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 
29/11/2005, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: DJU -Data::02/04/2007,Página::214/215) 
 
2) DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGIS-
TRABILIDADE DA MARCA MISTA CONTENDO EXPRES-
SÃO OU TERMO MERAMENTE DESCRITIVO. I O termo 
SILYCONN em sua forma nominativa não é registrável 
como marca, vez que guarda ligação com o produto 
a que se destina identificar. II A existência de marcas 
nominativas registradas com o mesmo termo SILYCONN 
Leite de Silicone, SILYCONN CRISTAL, SILYCONN NEW-
-A e SILYCONN PLUS decorrem da aplicação da Teoria 
da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu 
segmento, na ocasião do registro, não precisa mais di-
ferente das outras já existentes do que essas são entre 
si. III Não é inválido o registro nº 818.433.078, relativo 
à marca mista SILICONTRET na classe 03.20 (Produtos 
de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em 
geral - Produtos de limpeza e higiene doméstica, hu-
mana e veterinária, bem como os produtos de perfu-
maria, de toucador e cosméticos), uma vez que possui 
suficiente traço distintivo em seu conjunto (termos e 
signos [SILICON + TRET]), a despeito de nominalmen-
te tratar-se de marca fraca. III Recurso desprovido.
(TRF-2 - AC: 275178  2001.02.01.042870-7, Relator: 
Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julga-
mento: 26/04/2005, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. 
 
3) DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL. MARCAS. CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA 
COLIDÊNCIA. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. As marcas CON-

NECT e NETCONNECT são suficientemente distintas, o 
que afasta o risco de confusão por parte dos eventuais 
contratantes e consumidores. 2. A existência de outros 
sete registros marcários na mesma classe que contém 
o termo CONNECT possibilita em hipótese o registro da 
marca analisada, porque não se pode exigir que a referi-
da seja mais distinta das marcas supostamente coliden-
tes e registradas do que elas são entre si, por aplicação 
da teoria da distância. 3. Remessa desprovida(TRF-2 
- REO: 257144 RJ 2001.02.01.001862-1, Relator: De-
sembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julga-
mento: 29/11/2005, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. 

É importante ressaltar que a Teoria da Distância 
não é apenas aplicável às marcas com certa generici-
dade, como em algumas decisões acima, mas, de fato, 
existem outros componentes que advém do próprio 
mercado, como seus competidores, a percepção do 
consumidor médio, e principalmente, o fator de aná-
lise de todas as marcas que concorrem num mesmo 
mercado. Assim preceitua Denis Borges Barbosa29: 

“Do que é a Teoria da Distância Como se percebe das 
decisões judiciais que a mencionam, além da generici-
dade nativa, existe outra que se gera como fruto de um 
discurso do próprio mercado. Trata-se de mais um fator 
de análise, de alta relevância, que considera os elementos 
de significação pertinentes a um segmento de mercado 
específico: todas as marcas que concorrem num mesmo 
mercado. A existência reiterada de tal padrão cria uma 
necessidade de reponderar às formas clássicas de com-
paração binária entre marcas e outros signos distintivos. 
A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a 
doutrina que leva em conta esse fato inafastável da vida 
das marcas, sob o nome de “teoria da distância”.”

Assim, ainda vale a pena, a verificação das seguintes 
decisões da turma especializada, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região

1) “Demais disso, a existência de outras marcas 
com os mesmos elementos (1701-1702), faz nascer a 
premissa de que não se pode exigir, para fins de prote-
ção marcária, maior distinção entre os registros acima 
para os registros da apelante; uma marca nova em seu 
segmento não precisa ser mais diferente das marcas já 
existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a 
ideia primacial da Teoria da Distância”. Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. 
André Fontes, AC 20045101534303-3, DJ 04.06.2010.”

2) “Ademais, segundo a Teoria da Distância aco-
lhida pela doutrina, dada a ínfima distintividade na 
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escolha dos sinais, impõe-se a mútua convivência entre 
os diversos signos semelhantes, identificando produtos 
idênticos ou afins” (uso de parecer do parquet federal 
como ratio decidendi) Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 
2009.51.01809856-4, DJ 02.03.2011.”

3) “Aplicação da Teoria da Distância, pois se o 
produto da autora convive no mercado com tantos ou-
tros que usam no nome a palavra “fresh” também pode 
dividir o espaço com a bebida das demandadas”. Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara 
Cível, Des. Fernando Foch Lemos, AC 2008.001.34545, 
Julgamento 03.09.2009.

4) “Ademais, há diversas marcas que foram regis-
tradas anteriormente e já continham o termo OLÍMPICO 
(...) (MOMENTO OLÍMPICO, FARINHA DE TRIGO OLÍMPI-
CO, OLÍMPICOINTI). Portanto, pela Teoria da Distância, 
não se pode exigir que a marca ré guarde, em relação 
às marcas da autora, distância maior do que aquela 
guardada entre as demais registradas”. Seção Judiciária 
Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Flavia 
Heine Peixoto, AO 2007.51.01.808185-3, J 26.05.2010.

No Brasil, não é uma novidade a aplicação dessa te-
oria. Algumas vezes explicitamente,outras por intuição 
do magistrado. Como exemplo, o ministro João Otávio 
de Noronha, do STJ, ao julgar o Agravo n. 1.073.351–RJ 
(2008/0169581-0)que de forma intuitiva analisa as-
pectos de uma marca que as tornam distantes, afirma 
que não é correto analisar elementos isolados de uma 
marca para avaliar sua possibilidade de proteção, pois 
é imperioso a visão de conjunto, vejamos:

 “3. Para aferição de eventual colidência, mormente 
em se tratando demarca mista, deve-se consideraras 
marcas como um todo, ou seja, se a conjunção dos 
elementos nominativo e figurativo pode causar con-
fusão ou associação equivocada com outro registro 
precedente,o que definitivamente não é o caso dos 
autos. Não é razoável procederão exame dos elementos 

de uma marca de forma isolada, pois o consumidor não 
os verá desse modo no momento de adquiri-los.“

O TRF da 2ª Região tem um histórico de análise 
de marcas levando em conta o aspecto conjuntural 
do confronto, por sua especialização, as decisões 
costumam se pautar na procura do risco de confusão 
do consumidor. Mesmo que as marcas contenham 
termos ou palavras em comum, o conjunto e o aspec-
to visual são levados em conta para afastar o risco 
de confusão30. Assim, cabe ressaltar o AC 443501 RJ 
207.51.01.800421-4, Desembargadora Liliane Roriz, 
j. de 26/05/2009, que garantiu que mesmo havendo 
uma colidência parcial entre as marcas CADERNOS 
FREEDOM e PINK AND BLUE FREEDOM, em função do 
termo comum entre as marcas - FREEDOM -  ambas 
contam com outros elementos, “circunstância que 
as transformam em nomes compostos e visualmente 
distintos nos aspectos gráfico e fonético”. Mesmo es-
tando ambas as marcas no mesmo segmento (NCL.16), 
o risco de associação indevida foi afastado, porque 
foram considerados diversos os locais ou seções de 
oferecimento dos produtos ao público. 

Ainda, o AC200551015194676-RJ (2005.51.51.01. 
519467-6), j. de 22/09/2009, que,na análise das marcas 
VAPORETTO e MALLORETTO, entendeu inexistir colidência: 

“2. Apesar de atuarem no mesmo segmento mer-
cadológico, qual seja, o de aparelhos elétricos de uso 
pessoal e aparelhos eletrodomésticos, evidencia-se 
uma dessemelhança relevante, tanto sob o aspecto 
gráfico, quanto do fonético, dos elementos nominativos 
das marcas em confronto (VAPORETTO/MALLORETTO). 
Além disso, a grafia da marca da apelante é composta 
pelo elemento característico “VAPOR”, remetendo a 
ideia do próprio aparelho de limpeza que visa assi-
nalar, cujo funcionamento é baseado em mecanismo 
idealizado a partir de vapor de água sob alta pressão. 
É de se notar, ainda, que, pela característica acima 
mencionada, reveste-se tal marca, a toda evidência, 
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de natureza essencialmente evocativa, carecendo, pois, 
de originalidade, devendo, por isso, suportar o ônus 
correspondente a essa vantagem.

3. O signo da empresa autora, ora apelada, é composto 
pelo radical “MALLOR”, que sugestiona uma representa-
ção mental diversa, relacionada aos produtos produzidos 
sob o signo “MALLORY”, gerando, através desse artifício, 
uma identificação acertada quanto à procedência do 
objeto assinalado, afastando, portanto, a possibilidade 
de associação equivocada no público consumidor.”

Além disso, o Rio Grande do Sul, no Tribunal de Jus-
tiça, na AC 70039093992 RS, Desembargador Umberto 
Guaspari Sudbrack, j. de 09/05/2013, em sede de ação 
de abstenção de uso de marca, entendeu que poderia 
haver convivência no mercado das marcas registradas 
- “Garotas do Brasil” e “Garota Brasil”, afirmando que:

 “somada à inexistência de mimetismo visual en-
tre as marcas (seja quanto ao caráter nominativo ou 
mesmo quanto à logotipia), a falta de concorrência 
propriamente dita entre as marcas das recorrentes 
- pois empresas operantes em ramos de mercado 
diversos, sendo a autora comerciante de produtos de 
alto valor agregado (calçados e bolsas), ao passo que 
a demandada vende bijuterias, pequenos acessórios 
femininos e kits de maquiagem - torna inquestionável 
a ausência de confusão da marca da ré com a marca 
registrada pela autora.”

Conclusão

Este estudo procurou demonstrar que são possíveis 
o registro e a coexistência mercadológica de marcas 
consideradas a priori irregistráveis por interpretação 
restritiva do artigo 124, inciso XIX, da Lei da Proprie-
dade Industrial, pois as marcas podem possuir códigos 
próprios de reconhecimento pelo público consumidor, 
tornando-se distintivas frente as demais, mesmo quan-
do formadas a partir de elementos comuns ou idênticos.

Assim, como afirma o citado professor Carlos Olavo, 
na sua interpretação da Teoria da Distância, não se 
pode exigir que um sinal concorrente, formado por 
um vocábulo corrente, tenha maior distância, seja tão 
diferente dos demais existentes no mercado. 

Para José Antonio B. L. Faria Correa31: “A Teoria da 
distância apenas visualiza o campo em que residem 
as marcas, para aferir a possibilidade de mais uma 
habitar ali.” E ainda afirma que a teoria da distância 
é o paralelo do princípio constitucional da isonomia 
para o direito marcário.

De todo o exposto, concluímos que a apreciação 
das marcas deve ser por um conjunto de elementos, a 
confrontação visual e mercadológica dos sinais, que, 
em nosso entender, algumas vezes, podem afastar o 
risco de confusão ou associação, cabendo ao aplicador 
do direito marcário o tratando isonômico das marcas 
confrontadas. 
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Secondary Meaning

De acordo com a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 
1996, a marca de produto ou serviço é todo sinal dis-
tintivo visualmente perceptível - não compreendido 
entre as proibições legais - utilizado para distinguir 
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou 
afim, de origem diversa . 

Sendo assim, resta claro que uma expressão, para 
ser registrável como marca, tem que ser, preliminar-
mente, distintiva. Inclusive, o artigo 124, da mesma 
lei supracitada, em seu inciso VI, declara expressa-
mente como não registrável “sinal de caráter ge-
nérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo, quando tiver relação com o produto ou 
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumen-
te para designar uma característica do produto ou 
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, va-
lor, qualidade e época de produção ou de prestação 
do serviço, salvo quando revestidos de suficiente for-
ma distintiva”. 

Entretanto, em casos excepcionais, algumas das 
marcas formadas por esses sinais considerados fra-
cos e, a princípio, não–distintivos, obtêm uma pre-
sença única no mercado. Seja por força de ações de 
marketing ou por maciça apresentação perante os 
consumidores, o reconhecimento agregado à marca 
é tamanho que estas passam a ser identificadas pelos 
consumidores como identificadores de determinados 
produtos ou serviços.

Nessas exceções, temos o que se convencionou 
chamar de secondary meaning. Conforme definido 
por Lélio Denicoli Schmidt, o “secondary meaning é 
um fenômeno que faz com que um signo comum, ori-
ginalmente desprovido de distintividade, adquira pelo 
uso empresarial a capacidade de identificar e diferen-
ciar um produto ou um serviço de outro, tornando-se 
passível de proteção como marca ”. 

Ainda, como definido por Denis Borges Barbosa, 
“não é só o uso continuado que resulta no secondary 
meaning: é preciso uma eficácia especial dos esfor-
ços do usuário que realmente confira distintividade 
ao que era dela carente” . 

Secondary Meaning e o Caso Louboutin:
a busca pela exclusividade da sola vermelha

Luana A. Muniz de Barros
Advogada de Montaury Pimenta , Machado & Vieira de Mello

O Caso Louboutin

Um dos mercados que mais se esforça para enfati-
zar a sua marca perante seus consumidores é o mer-
cado da moda, principalmente dentre as chamadas 
grifes de luxo.

Por esta razão, cada estilista busca uma assina-
tura única em suas coleções, um fator distintivo que 
faça das suas peças objetos singulares e de fácil iden-
tificação para o consumidor.

No caso do estilista Christian Louboutin, o mesmo 
se tornou reconhecido pelos seus famosos sapatos 
com solado vermelho. Esta característica foi imple-
mentada aos seus calçados em 1992 e, rapidamen-
te, passou a ser identificada como sua assinatura no 
mercado da moda.

Em 29 de agosto de 2006, Christian Louboutin 
depositou pedido de registro para figura de sua co-
nhecida marca caracterizada pela figura de uma sola 
vermelha perante o Instituto de Marcas e Patentes 
dos Estados Unidos da América (USPTO), cujo registro 
foi concedido em 29 de Janeiro de 2008.

ARTIGO
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De acordo com a descrição da marca a cor ver-
melha aparece no desenho representando uma sola 
vermelha estilizada .

Com base neste direito adquirido, Christian Lou-
boutin ingressou em 07 de abril de 2011 com uma 
ação contra o estilista Yves Saint Laurent - YSL devi-
do ao lançamento de um sapato monocromático, no 
qual a versão da cor vermelha possuía, então, um so-
lado vermelho que acompanhava o restante da peça.

YSL alegou, entre outros pontos, que a sola ver-
melha utilizada por Louboutin não era distintiva e 
requereu, inclusive, o cancelamento do registro da 
marca.

A pergunta que não quer calar é: Pode a figura de 
uma simples sola vermelha ser distintiva e registrada 
como marca? Será que a aplicação de uma mera cor 
posicionada na parte de uma peça constituiria marca?

O Tribunal de Primeira Instância de Nova York en-
tendeu que não. Dentre suas alegações, o juiz Victor 
Marrero afirmou que, apesar de cores singulares po-
derem ser registradas como marca no que se refere a 
diversas indústrias, estas não podem ter proteção na 
indústria da moda, uma vez que essencialmente o uso 
de cores na moda é funcional. Ainda, foi enfatizado 
que uma eventual exclusividade de uma cor restringi-
ria a competição .

Por esta razão, o juiz de Primeira Instância com-
preendeu que Christian Louboutin não foi capaz de 
demostrar que a Sola Vermelha merece proteção 
marcária.

Christian Louboutin apelou da decisão, e o Tribu-
nal de Segunda Instância decidiu em 05 de setembro 
de 2012 de forma diferente.

De acordo com a decisão, o uso da sola vermelha, 
em contraste com outras cores, comumente utilizada 
nos sapatos assinados por Christian Louboutin,de fato 
adquiriu o secondary meaning . 

Os juízes entenderam que a marca da Sola Verme-
lha é válida, uma vez registrada perante o Instituto 

de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América 
(USPTO). Entretanto, a mesma merece ser restringida, 
já que se observa, até pelas provas anexadas, que os 
sapatos assinados por Christian Louboutin se desta-
cam exatamente pelo contraste da cor dos mesmos 
com a sola vermelha.

Logo, o registro em questão não seria capaz de 
impedir o uso de solado vermelho em todas as situa-
ções, inclusive, e principalmente, junto aos sapatos 
monocromáticos assinados por YSL.

Ainda, ao contrário da primeira instância, os juí-
zes determinaram que a Marca Sola Vermelha fosse 
de fato distintiva, esclarecendo que “distintividade 
pode ser demonstrada através de prova que a marca 
por si mesma é essencialmente distintiva ou que a 
marca adquiriu, através do uso, secondary meaning 
aos olhos do publico ”. 

Após as controversas decisões, as partes chega-
ram a um acordo. Porém, até hoje, a presente deci-
são permanece como um leading case na indústria 
da moda. A decisão de segunda instância foi uma 
vitória para ambos os estilistas, uma vez que YSL 
manteve o direito de comercializar seus sapatos 
monocromáticos vermelhos e foi afirmada a distin-
tividade da Marca Sola Vermelha de Christian Lou-
boutin.

Outra conclusão importante a ser tirada deste 
caso é que o investimento em uma marca pode con-
ferir a ele uma incrível distintividade no mercado, 
ainda que, de inicio, o sinal fosse fraco.

No Brasil, não há qualquer previsão legal sobre o 
instituto e, infelizmente, ainda são poucas as deci-
sões mencionando o secondary meaning. Entretanto, 
ressalta-se que em 27 de novembro de 2014 foi pu-
blicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do 
Rio de Janeiro decisão que proferida pela MM. Juíza 
Federal Márcia Maria Nunes de Barros da 13ª Vara 
Federal reconheceu o secondary meaning da marca 
da Autora, conforme ementa abaixo:

Av. Indianópolis, 2504 – Cep 04062-002 – São Paulo - SP – Telefone: (+55 11) 5581-5707 – 
Fax: (+55 11 ) 2276-9864 – E-mail: ricci@riccipi.com.br - Home page: www.riccipi.com.br 
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Além de estender o leque de opções de sinais a se-
rem protegidos, o secondary meaning pode ser visto 
como um incentivo para que o titular invista em suas 
marcas, tornando-as únicas aos olhos do consumidor.

Nota de Rodapé

1 Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996

 Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos 
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto 
ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro 
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

2  SCHMIDT, Lélio Denicoli. A Distintividade das Marcas – Secondary mea-
ning, Vulgarização e Teoria da Distância. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.

3 BARBOSA, Denis Borges. IBMEC LL.M. em Direito Empresarial – Apostila 
III. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 14 
de agosto de 2014. P.17

4  Registro n° 3376197 perante o Instituto de Marcas e Patentes dos Es-
tados Unidos da América (USPTO) - The color redappears in the design 
representing a stylizedred sole.

5 WELLER, Howard H. Weller e MULLINS, Bradley J. For Louboutin and 
Yves Saint Laurent, Both See Red. Disponível em:<http://www.msk.
com/news/pub.cfm?id=1892&type=Alerts> Acesso em: 14 de agosto de 
2014.

6 United States Court of Appeals for the Second Circuit – Docket No. 
11-3303-cv, p. 2: “we further conclude that Loubotin’s trademark, 
consisting of a red, lacquered outsole on a high fashion woman’s shoe, 
has acquired limited “secondary meaning” as a distinctive symbol that 
identifies the Louboutin brand”.

7 United States Court of Appeals for the Second Circuit – Docket No. 
11-3303-cv, p. 25: “distinctiveness may be shown either by proof that 
the mark is itself inherently distinctive or by showing that the mark has 
acquired, through use, secondary meaning in the public eye”.
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De acordo com o art. 129 da LPI o registro de mar-
ca validamente expedido assegura ao titular o seu 
uso exclusivo em todo o território nacional.  Mais 
à frente o legislador estabeleceu no art. 132, III, da 
mesma lei, porém, que o titular da marca não poderá 
impedir a livre circulação de produto original coloca-
do no mercado interno, por si ou por outrem com seu 
consentimento.  

Tal regra implica dizer que, se o próprio titular da 
marca ou terceiro, com o seu consentimento, promo-
ver a primeira comercialização do produto no Brasil, 
esgota-se o direito do titular da marca de controlar as 
vendas posteriores do produto no mesmo território.

Portanto, o Brasil adotou o sistema de exaustão 
nacional de direitos de Propriedade Industrial.  Após a 
venda inicial do produto no Brasil, o titular da marca 
não pode interferir na livre circulação do produto. A 
primeira entrada do produto original no Brasil, toda-
via, depende de consentimento do titular da marca, 
ou de seu autorizado, sendo, a princípio, vedadas as 
importações paralelas ilícitas.

Tal sistema vem sendo mal interpretado por em-
presas interessadas em recondicionar/ reaproveitar 
produtos originais, sem submissão ao controle e a 
padrões adotados pelo titular da marca, que também 
comercializa o produto no mercado brasileiro.  

Nossos Tribunais têm, firmemente, se posicionado 
no sentido de que a remanufatura ou recondiciona-
mento de produtos com a manutenção da marca, e 

Limitações Relevantes impostas pela Legislação de
Propriedade Industrial ao recondicionamento de pneus

Ana Paula Affonso Brito1 características visuais peculiares do produto original 
(que permitam sua individualização pelo consumidor 
tal como original fosse) ocasiona a diluição da marca 
por ofuscação, pois acarreta na perda da singulari-
dade do sinal distintivo (Apelação n.º 994.09.039352-
0, 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP).

O STJ já decidiu por ocasião do RESP 1207952/AM 
que: “no que se refere ao princípio do esgotamen-
to dos direitos, é certo que o mesmo não pode ser 
aplicado quando a empresa adquirente dos produtos, 
os recondiciona e/ou reconstrói, reintroduzindo-os 
no mercado, prejudicando tanto a titular da marca 
quanto sua representante, a qual possui com esta 
primeira contrato de exclusividade, visando lucro e 
lesando empresa que utiliza recursos adquiridos após 
anos de pesquisa e investimentos com a finalidade de 
comercializar suas máquinas, construídas com tec-
nologia de ponta, como sói o caso em análise”. (n.  
nossos).

Recentes discussões vêm sendo travadas quando 
a atividade de recondicionamento foi autorizada por 
todos os órgãos governamentais, gerando empregos 
e tributos, como é o caso do segmento dos pneus re-
cauchutados ou “remoldados”, como assim chamados 
aqueles obtidos pela técnica “remold”2. 

Reaproveitar um pneu significa economia e dimi-
nuição dos impactos ambientais do seu processo de 
produção. A atividade de reaproveitamento de pneus, 
em si, não é ilícita, porém, nota-se que o recondi-
cionamento de um pneu original vem, muitas vezes, 
acompanhado da infração da marca do produto ori-
ginal.

Além da prática de infração, o recondicionamen-
to com manutenção da marca do produto original 
constitui ainda crime de concorrência desleal, pois há 
claro emprego de “meio fraudulento para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (inci-
so III do artigo 195).  

ARTIGO

1  Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Ino-
vação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) em 2010. Pós-Graduada em Direito da Propriedade In-
dustrial pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) em 2006. Graduada em Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 2000. Advogada do escritório Mon-
taury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.
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Aliás, no ato de recauchutar, a manutenção da ban-
da de rodagem com as mesmas reentrâncias e dese-
nhos característicos do pneu concorrente é prática de 
concorrência desleal, também pela violação de trade 
dress (conjunto-imagem) do produto original.  Se ti-
tular da marca tiver, também, proteção para o aspecto 
ornamental do pneu por Desenho Industrial, registrado 
junto ao INPI, enquadra-se adicionalmente o infrator 
nas condutas típicas dos artigos 187 e 188 da LPI, que 
disciplinam os crimes contra os Desenhos Industriais.

Recentemente,as empresas Bridgestone do Brasil, 
em conjunto com a Bridgestone Japonesa, ingres-
saram com ação em face de empresa de recauchu-
tagem situada em Goiás (Processo n.º 1000078-
42.2015.8.26.0554), em razão do uso indevido da 
marca TURANZA, registrada pela Bridgestone no Bra-
sil, e do desenho das ranhuras da banda de rodagem 
peculiares do referido pneu (trade dress do produto 
original).  Na decisão que antecipou a tutela, e impe-
diu a fabricação e comercialização do pneu recauchu-
tado, o Juízo da 8ª Vara Cível de Santo André, chance-
lou que: “ainda que o processo de recauchutagem em 
si não seja ilícito, com aproveitamento de pneus origi-

nais da marca das autoras, deveria a ré  “despersoni-
ficar o produto, retirando deles a marca gravada, para 
a inserção da sua”(Apelação 200.808.4/0-00, Relator 
Desembargador Ênio Zulliani, referindo-se a ativi-
dade de recondicionamento de rolamentos usados)”.

Em análoga ação judicial movida pela empresa 
Goodyear Tire & Rubber Company, em que se discutia 
a abstenção de uso de marca original em pneus re-
mold, foi proferida sentença pela 3ª Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro (Processo n.º 2004.001.127829-4), 
que, dentre outros aspectos, observou: “desinfluen-
te, portanto, que o mercado de pneus da Requerida 
não seja de pneus novos, como o da Autora, e sim 
de pneus recauchutados, já que há possibilidade de 
captar, para esse mercado, consumidores da Autora.”

Nas palavras do Prof. Celso Delmanto, in Crimes de 
Concorrência Desleal, USP, 1975, pp. 83/84: “trata-se 
do “desvio de clientela”, talvez o mais frequente dos 
delitos de concorrência desleal, e que se consuma 
através das mais variadas formas de fraude, come-
çando pela confusão com o produto do competidor, 
de um modo que o seu se apresente semelhante aos 
olhos dos consumidores e estes o comprem, pensan-
do ser o artigo do concorrente”.

Portanto, é irrelevante se a empresa que recon-
diciona e revende informa ao adquirente que o pro-
duto é reconstruído, porque aquele que compra tem 
imbuído uma falsa ideia de que está adquirindo um 
produto cuja marca se encontra afixada no mesmo.  
O produto recondicionado não terá as garantias da 
empresa fabricante que não possui qualquer compro-
misso com o adquirente e nem lucro com a revenda.

Nota de Rodapé
2 A diferença entre os dois tipos de técnica de recondicionamento está na 

extensão da substituição da borracha desgastada do produto original, 
já que nos recauchutados há a substituição da borracha desgastada da 
banda de rodagem e dos ombros, e nos “remold” há a substituição de 
toda a parte externa do pneu, que é revestida com nova camada de 
borracha. 

Recentemente,as empresas Bridgestone do Brasil, em conjunto com a Bridgestone 

Japonesa, ingressaram com ação em face de empresa de recauchutagem situada em 

Goiás (Processo n.º 1000078-42.2015.8.26.0554), em razão do uso indevido da marca 

TURANZA, registrada pela Bridgestone no Brasil, e do desenho das ranhuras da 

banda de rodagem peculiares do referido pneu (trade dress do produto original).  Na

decisão que antecipou a tutela, e impediu a fabricação e comercialização do pneu 

recauchutado, o Juízo da 8ª Vara Cível de Santo André, chancelou que: “ainda que o 

processo de recauchutagem em si não seja ilícito, com aproveitamento de pneus 

originais da marca das autoras, deveria a ré “despersonificar o produto, retirando 

deles a marca gravada, para a inserção da sua”(Apelação 200.808.4/0-00, Relator 

Desembargador Ênio Zulliani, referindo-se a atividade de recondicionamento de 

rolamentos usados)”.
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It can be understood as a situation of coex-
istence when two companies use a similar or 
identical trademark (in terms of denomination, 
color, image, etc.) to commercialize a product or 
service without generating any kind of prejudice 
between them. The expansion of the cross-border 
trade as consequence of the conquest of new in-
ternational markets and the important growth of 
the companies have created a new scenario where 
the risk of coincidences of trademark denomina-
tions increases. In this time of globalized economy, 
trademark coexistence is an everyday situation 
between identical or related products or services 
within a local market.

The companies that own similar trademarks 
often conclude trademark coexistence agreements 
in order to avoid costly judiciary proceedings 
that may be damaging to their development in 
the market.

Through these contracts that are generally ac-
cepted by the National Trademark Offices in the 
world, two or more natural or legal persons agree 
the coexistence of their trademarks at the level 
of the registration and/or in the market. However, 
these coexistence agreements shall not produce 
confusion for the consumers regarding the com-
mercial origin of each product or service identified 
with a trademark.

It is noteworthy that for several years now, 
trademark coexistence agreements were rarely 

Are trademark coexistence agreements 
the future of the trademarks ?

José Marquis1 accepted by the Peruvian Trademark Office for not 
complying with the established conditions. In this 
regard, by a precedent of mandatory compliance, 
the Intellectual Property Chamber of the Tribunal 
of the Institute for the Defense of Competition and 
Protection of Intellectual Property of Peru (INDE-
COPI) settled a strong position. In its Resolution 
Nº. 4665-2014/TPI-INDECOPI dated December 15, 
2014, the Tribunal stated that “for a trademark 
coexistence agreement to be capable of minimiz-
ing the potential risk of confusion into which the 
consumer may be misled, it must contain some 
minimum conditions, such as:
 
 a) Information about the signs that are object of 

the agreement, consigning the denominative 
and figurative elements that constitute them, 
as well as the products and services to which 
are referred those signs (as they are registered 
and / or requested).

ARTIGO

1 Attorney at Law and Intellectual Property Lawyer.

 French jurist specialized in intellectual property.

 Born in Paris, France. He studied and graduated in private law at the 
University Toulouse 1 Capitole, university where he continued his acade-
mic studies pursuing a specialization in Business Law as well as a Master 
(LL.M.) in Intellectual Property Law and Information Technology Law. 

 As a professional he worked in the legal department of the University 
Toulouse III - Paul Sabatier and at the technology transfer department 
of the engineering college Institut National Des Sciences Appliquées, 
both in the city of Toulouse; then he moved to the city of Montpellier 
to join the SATT AxLR company, working in the legal and intellectual 
property department.

 He currently works in the Intellectual Property Department of the law 
firm OMC Abogados & Consultores in Lima, Peru. 
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 b) Delimitation of the territorial scope in which the 
agreement will be applicable.

 c) Delimitation of the products and/or services 
to which the signs matter of the coexistence 
agreement in the market will be restricted. For 
this purpose, it is necessary that the parties re-
quest the effective limitation of the goods and/
or services in the registrations and respective 
applications.

 d) Delimitation of the form of use and/or presenta-
tion of signs.

 e) To foresee the effects of breaching the agree-
ment.

 f) To establish mechanisms for dispute resolution if 
any litigious matter between the parties occurs.

For these reasons, agreements that do not contain 
the minimum conditions set above will not be ac-
cepted by the Administrative Authority; however, this 
does not determine that agreements containing such 
minimum conditions will be approved automatically, 
since the Authority shall examine whether what was 
agreed by the parties comply or not with the purpose 
that is pursued through the agreement.

Finally, as stated above, the acceptance of a co-
existence agreement is a faculty that assists to the 
Administrative Authority and will depend mainly on 
the conditions expressed therein, all of this in support 
of safeguarding the interest of the consumers.”

In the case settled by the Specialized Chamber for 
Intellectual Property, the trademark “CASCADE” re-
quested by The Procter & Gamble Company has been 
denied for being similar to the previously registered 

trademark CASCADE CHOPARD, owned by the com-
pany Chopard Accessories Limited, considering a risk 
of confusion despite of the existence of a trademark 
coexistence agreement concluded between these two 
companies. 

In this regard, we consider that, although the 
intention of INDECOPI to specify new clear criteria 
for acceptance of coexistence agreements was com-
mendable, the minimum conditions established seem 
to be strict, even more when the Chamber appreciates 
severely the fulfillment of each of these. In addition, 
it is noted that the fulfillment of the criteria does not 
ensure that the requested trademark be granted since 
in any case the risk of confusion that could be created 
in the minds of consumers should be evaluated. Finally 
the Chamber states that it will not accept letters of 
consent for the use of a trademark by a competitor, 
for the reason that they are unilateral expressions of 
will that the Peruvian law does not foresee.

There is no doubt that two fundamental freedoms 
are confronting: freedom of trade and industry against 
the general interest of the consumers. However, focus-
ing the concern on the protection of consumers should 
not result in the almost systematic rejection of coex-
istence agreements. In effect, it is good to remember 
that in every economic system, the more offer there 
is on the market, more the consumer can choose the 
product that best meets its needs and at the price that 
is more convenient for him to pay. 

Finally the attempt of INDECOPI to clarify the 
conditions of acceptance of coexistence agreements 
should be appreciated and, although the first case of 
application of such terms seems a severe decision, 
future decisions of the Authority regarding coexistence 
agreements will design trends of appreciation of the 
condition
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De acordo com o Global Innovation Index de 2014, 
o Brasil ocupa a 61ª posição no Ranking Global de Ino-
vação Mundial. A Organização Mundial de Propriedade 
Industrial (WIPO) informa que a quantidade de pedidos 
de patente depositados anualmente no Brasil é inferior 
à quantidade de pedidos de patente depositados nos 
EUA em uma única semana. Ainda segundo a WIPO, 
não obstante essa diminuta quantidade de depósitos 
realizados no Brasil anualmente, apenas 16% dos pe-
didos de patente depositados em nosso país pertence 
a titulares brasileiros (dados da WIPO referentes à 
última apuração da instituição, realizada em 2013).

Para justificar a falta de depósitos realizados por 
titulares brasileiros, duas desculpas aparecem com 
bastante frequência na mídia e nas rodas de empre-
sários locais: a morosidade e a burocracia do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI); e a falta de 
mão de obra qualificada em âmbito nacional, sobre-
tudo a falta de cientistas, pesquisadores, acadêmicos 
e demais produtores de conhecimento.

Colocar a culpa no estado, no INPI ou qualquer 
outro fator burocrático/administrativo local não é 
muito convincente. Basta lembrar o dado da WIPO 
que informa que no Brasil apenas 16% dos pedidos 
de patente depositados no INPI pertence a titulares 
brasileiros. Se os estrangeiros depositam, ano após 
ano, muito mais pedidos de patente que os próprios 
brasileiros em nosso país, uma das seguintes hipóteses 
deve ser verdade: ou as multinacionais estrangeiras 
estão permeadas com profissionais perdulários, ingê-

Por que saímos tão mal nos rankings
internacionais de inovação?

Ari Magalhães
ari.magalhaes@provedel.com.br

cortesia de: m
orguefile.com

nuos e ignorantes; ou falta ao empresariado local o 
hábito e a cultura de depósito de pedidos de patente. 
Acreditamos que a segunda hipótese é mais razoável 
que a primeira.

Alguns empresários afirmam que a lentidão no 
processo administrativo de pedidos de patente no 
INPI impede que os titulares das patentes usufruam os 
direitos advindos com a concessão desse documento 
dentro de um período de tempo razoável. É fato que o 
INPI é extremamente moroso na concessão de paten-
tes. O que já era ruim conseguiu ficar muito pior na 
última década. Em 2003 demorava-se seis anos para 
uma patente ser concedida no Brasil. Atualmente, 
levam-se em média 11 anos (dados das revistas de 
propriedade industrial publicadas pelo INPI nos anos 
de 2003 e 2015).

Ainda de acordo com essa lógica, enquanto a moro-
sidade do INPI aumenta, os ciclos de vida dos produtos 
diminuem. O celular que compramos hoje tem de ser 
trocado dentro um ou dois anos para que não se torne 
ultrapassado. O aparelho de televisão que compramos 
em 2010 não está mais adaptado às tecnologias de 
streaming e HD dos tempos atuais. Nesse contexto, 
11 anos é um prazo gigantesco comparado ao ciclo 
de vida dos produtos que consumimos.

ARTIGO
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Ninguém pode negar os fatos. Infelizmente o 
empresário tem razão quando diz que o INPI está su-
cateado, que o instituto demora muito para conceder 
uma patente e que o ciclo de vida de seus produtos é 
bastante inferior à expectativa de concessão de uma 
carta patente. Ocorre que não é preciso ter uma pa-
tente concedida para usufruir dos direitos por ela ga-
rantidos. Ainda que um pedido de patente seja apenas 
uma expectativa de direito, o seu titular pode coibir a 
infração de terceiros mediante envio de notificações 
extrajudiciais a qualquer momento a partir da data de 
depósito desse documento. Quem já teve a curiosidade 
de ler o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial Bra-
sileira (LPI - lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) sabe 
que pouco importa, em matéria de contagem de prazo 
de indenização, a data de concessão de uma patente. 
A indenização nestes casos é sempre contada a partir 
da publicação do documento ou da data de envio de 
uma notificação extrajudicial ao suposto infrator. 

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito 
de obter indenização pela exploração indevida de seu 
objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida 
entre a data da publicação do pedido e a da concessão 
da patente.

§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conheci-
mento do conteúdo do pedido depositado, anteriormen-
te à publicação, contar-se-á o período da exploração 
indevida para efeito da indenização a partir da data 
de início da exploração. [...] (art 41 caput e § 1º da lei 
9.279 de 96)

Evidente que nenhum infrator é obrigado a parar de 
infringir o conteúdo reivindicado em um pedido de pa-
tente só porque recebeu uma notificação extrajudicial. 
Entretanto, por temerem uma indenização que retroaja 
até a data de recebimento da dita notificação, a maio-
ria dos transgressores encerra suas atividades infrato-
ras logo após o recebimento da primeira reclamação.

Por estes motivos, não se pode culpar o backlog 
do INPI ou o descaso do sistema público para o fraco 
desempenho nacional nos rankings de depósitos de 
pedidos de patente. Não é razoável usar estes argu-
mentos porque a Lei de Propriedade Industrial – muito 
sabidamente, diga-se de passagem – se anteviu ao su-
cateamento da máquina pública e trouxe de antemão 
seus próprios antídotos à morosidade do INPI. Além do 
artigo 44, outro antídoto trazido pela mesma lei é o 

artigo 40, que prediz que qualquer patente concedida 
10 anos após a sua data de depósito irá vigorar por, 
pelo menos, 10 anos após a sua data de concessão.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo 
de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 
15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será in-
ferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 
7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 
contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de 
o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito 
do pedido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo de força maior.

Do mesmo modo, culpar a falta de PHDs, cientistas 
e pesquisadores brasileiros também não convence. Se-
não, vejamos: segundo o Banco Mundial, hoje, o Brasil 
tem aproximadamente 142 mil pessoas trabalhando 
diretamente com P&D em território nacional, ao passo 
que os EUA possuem aproximadamente 1,22 milhões 
de cientistas e pesquisadores. Portanto, segundo o 
Banco Mundial, nos EUA existem aproximadamente 9 
cientistas para cada cientista trabalhando no Brasil. 
Se um número maior de PHDs e cientistas fosse o 
único fator contribuinte para um grande número de 
depósitos de pedidos de patente, era de se esperar 
que o número de depósitos de pedidos de patente 
americanos fosse nove vezes maior que o número de 
depósitos realizados por brasileiros no INPI. Ocorre que, 
na última medição feita pela WIPO (em 2013), os titu-
lares brasileiros depositaram aproximadamente 5000 
pedidos de patente no Brasil enquanto os residentes 
americanos depositaram 290.000 pedidos de patente 
nos EUA, um número 58 vezes maior que o nosso. Como 
58 é um número bastante superior a 9, fica claro que 
a tese da carência em cientistas e PHDs – pelo menos, 
isoladamente – não justifica a falta de depósito de 
pedidos de patente pelas empresas brasileiras.

Note-se que essa discrepância entre o número de 
pesquisadores e número de depósitos de pedidos de 
patente não se dá apenas quando o Brasil é comparado 
aos EUA. Quando somos comparados à China, Japão 
ou Alemanha – as três maiores economias mundiais 
depois dos EUA – o abismo é ainda maior. Com base nos 
dados da WIPO e do Banco Mundial, é possível cons-
tatar que, em média, cada uma das quatro economias 
mais fortes do globo deposita entre 0,2 e 0,6 pedidos 
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de patente por ano para cada pesquisador/cientista 
domiciliado nesses países. No Brasil essa razão é dez 
vezes menor, de 0,03 pedidos de patente por ano para 
cada pesquisador brasileiro.

Nosso erro é pensar que precisa ser um pesquisador 
ou um PHD para depositar um pedido de patente. Existe 
toda uma cadeia de colaboradores na indústria que é 
responsável pela promoção da inovação. Os usuários 
do produto, os operários de chão de fábrica, os enge-
nheiros de produção, o departamento de marketing, 
os fornecedores, os empreendedores, os vendedores, 
todos esses players devem estar engajados para que 
uma empresa produza conteúdo patenteável.

Pense nas pequenas melhorias desenvolvidas dia 
após dia pelos operários de chão de fábrica. Quem 
melhor que o próprio operário, que convive com uma 
máquina 40 horas por semana para saber como torná-
-la mais rápida, mais produtiva ou mais eficaz?

E o que dizer dos consumidores e dos vendedores 
que lidam diretamente com o usuário final dos produ-
tos fabricados por uma empresa? Quem melhor que o 
vendedor do ponto de vendas, que conhece de perto o 
consumidor final do produto produzido por uma indús-
tria, para sugerir objetivos de melhorias nesse objeto?

Isso tudo não é mera conjectura de quem assina 
este artigo.  Nomes renomados de grandes centros 
acadêmicos reconhecem que a inovação tem diversas 
raízes além dos centros de pesquisa e desenvolvimento 
modernos.

Firms can undertake R&D cooperation projects 
with many partners: firms that belong to the same 
group, competitors, suppliers and customers (vertical 
cooperation), universities, and public centres. Blasco 
Augustí and Carod Josep Sources of innovation and 
industry – university interaction: Evidence from Spanish 
firms - Universitat Rovira i Virgili (2008)

Broad, complex and multi-faceted, creativity can 
take many forms and can be found within a variety of 
contexts. It is embodied by individuals with a broad 
range of personal characteristics and backgrounds. It 
appears that the only rule is that there are no hard and 
fast rules concerning the sources of creativity. Adams 
Karlyn - The Sources of Innovation and Creativity - Na-
tional Center on Education and the Economy (2005).

We have now found three innovation categories in 
which it is typically the product user, not the product 
manufacturer, who recognizes the need, solves the 
problem through an invention, builds a prototype, and 
proves the prototype’s value in use. If we apply this 
finding to “stages” of the technical innovation process, 
we find-somewhat counterintuitively-that the locus 
of almost the entire innovation process is centered on 
the user. As is shown schematically in Figure 2-2, only 
commercial diffusion is carried out by the manufactu-
rer. Eric von Hippel - The Sources Of Innovation - Oxford 
University Press (1988).

Alguém poderia refutar esse ponto, afirmando que 
as inovações promovidas por cientistas e pesquisadores 
são mais significativas que as inovações promovidas 
pelo leigo ou pelos profissionais menos escolarizados 
da indústria.

Essa informação não é inteiramente verdade. Para 
ilustrar esse ponto, note-se que as maiores invenções 
de breaktrough já vistas pela humanidade são quase 
sempre criadas por inventores independentes, que não 
possuem grande experiência acadêmica, nem traba-
lham em centros de P&D abrigados em indústrias ou 
universidades. Pense no avião, no motor a combustão 
interna, na prensa de Gutenberg, na lâmpada, no editor 
de textos, no computador pessoal, na internet, nos 
search engines... A maioria avassaladora das invenções 
de ruptura são criações do inventor independente.
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Como os cientistas e pesquisadores trabalham 
geralmente restritos a determinados microcos-
mos de conhecimento, que se afunilam na mesma 
proporção em que se eleva o degrau acadêmico 
ocupado por esses profissionais, é mais comum 
que as invenções de cientistas e PHDs consistam 
em inovações incrementais, isto é, melhorias e 
adaptações a tecnologias existentes. É mais difícil 
pensar fora da caixa quando se sabe cada vez mais 
sobre cada vez menos. 

On the one hand, the patents with the greatest 
impact in the population belonged to independent 
inventors; on the other hand, independent inventors 
were more likely than corporate inventors to patent 
inventions that had little impact. Kristina Dahlin e 
outros Today’s Edisons: Technical Merit and Success 
of Inventions by Independent Inventors, University of 
Toronto, University of California Berkeley, Carnegie 
Mellon University (2002).

Resumindo, cientistas, pesquisadores e PHDs são 
sempre bem vindos quando se discute inovação e ele-
vação do número depósitos de pedidos de patente. As 
melhorias tecnológicas trazidas por esses profissionais 
são essenciais ao desenvolvimento industrial. Contudo, 
esse contingente de cientistas constitui apenas uma 
fração de toda a cadeia de inovação da indústria. 
Não é justo imputar o fraco desempenho nacional em 
inovação na conta desses profissionais.

Como podemos constatar pelos dados acima, 
não será um aumento do número de pesquisadores 
nacionais que irá elevar o número de depósitos de 
pedidos de patente brasileiros. Lembrando que o Brasil 
deposita em média 0,03 pedidos de patente por ano 
para cada pesquisador domiciliado em nosso país, ao 
passo que países como a China depositam vinte vezes 

mais pedidos de patente por número de pesquisador 
domiciliado nesse país.

Tendo sido esclarecido que a fraca aptidão pela 
inovação e pelo depósito de pedidos de patente não 
pode ser inteiramente imputada ao INPI nem à ca-
rência em pesquisadores e mão de obra qualificada, 
em parte por exclusão de possibilidades e em parte 
por conhecimento empírico, acreditamos que um dos 
maiores responsáveis pela péssima colocação brasileira 
nos rankings de inovação internacionais é a pura falta 
de conhecimento e familiaridade do empresariado 
nacional no que concerne à Propriedade Industrial.

Entendemos que boa parte das empresas brasi-
leiras perde excelentes oportunidades ano após ano, 
apenas por não revelarem um grau de familiaridade 
mínimo com esse tema. Patente no Brasil é mito, 
é figura folclórica, que todos já ouviram falar, mas 
ninguém conhece de perto. Com raríssimas exceções, 
o empresário brasileiro não sabe quais são os direitos 
conferidos por uma patente, não sabe o que pode ser 
patenteado, nem sabe como é possível ganhar dinheiro 
com essa ferramenta.

Todo empresário parece ter uma desculpa na ponta 
da língua para justificar porque não investe em pa-
tentes. Poucos, contudo, sabem a fundo o potencial 
dessa ferramenta.

Diante dessa constatação, cremos que o primeiro 
passo para revertermos o cenário brasileiro é a cons-
cientização dos tomadores de decisão nas empresas, 
sobretudo as empresas do segmento industrial. Se os 
líderes empresariais não tiverem consciência de que 
podemos inovar e produzir conteúdo patenteável com 
os recursos que dispomos hoje, se não estiverem con-
vencidos de que podemos lucrar com o investimento 
em inovação, não será uma melhora no backlog do 
INPI ou um aumento do número de PHDs brasileiros 
que irá alterar esse quadro.
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“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENI-
ZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. MATÉRIA JOR-
NALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO 
PÚBLICA. PREDILEÇÃO DOS LEITORES POR JORNAIS 
LOCAIS. MENÇÃO EXPRESSA AO NOME FANTASIA 
DOS JORNAIS CONCORRENTES E DOS RESULTADOS 
POR ELES OBTIDOS NA PESQUISA. AUSÊNCIA DE AU-
TORIZAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE NO CASO. 
ARTS. 17, 18 E 52 DO CÓDIGO CIVIL. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. ART. 195, INCISO III, DA LEI Nº 9.279/1996. 
NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE COMPARATIVA. 
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DE NATUREZA 
DISTINTA. LICITUDE DO ATO. INEXISTÊNCIA DO DE-
VERDE INDENIZAR.

1. Ação indenizatória, por danos morais, movida 
por editora jornalística em desfavor de concorrente 
que promoveu a divulgação de pesquisa de opinião 
indicativa da preferência da comunidade local pela 
leitura desse mesmo impresso, com menção expressa e 
não autorizada de seu nome e respectivo desempenho 
apurado na citada pesquisa.

2. Recurso especial que veicula a pretensão de 
que seja reconhecida a configuração de danos mo-
rais indenizáveis decorrentes do uso não autorizado 
do nome da autora em notícia veiculada por sua 
concorrente, sob o fundamento de que tal proceder 
consistiria em ofensa aos seus direitos de persona-
lidade, concorrência desleal e proibida espécie de 
publicidade comparativa.

3. O direito ao nome é parte integrante dos direitos 
de personalidade tanto das pessoas físicas quanto das 
pessoas jurídicas, constituindo o motivo pelo qual o 
nome (empresarial ou fantasia) de pessoa jurídica não 
pode ser empregado por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao desprezo público 
nem tampouco utilizado por terceiro, sem sua autori-
zação prévia, em propaganda comercial.

4. A inexistência de norma expressa vedando a 
modalidade comparativa de publicidade revela sua 
aceitação pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas 
não isenta o responsável por sua utilização de observar 
as regras atinentes à proteção dos direitos do consu-
midor e da propriedade intelectual.

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

5. Consoante a jurisprudência desta Corte, a pu-
blicidade comparativa, apesar de ser de utilização 
aceita, encontra limites na vedação à propaganda 
(i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem 
ou gere confusão entre os produtos ou serviços 
comparados,acarretando degenerescência ou desvio 
de clientela; (iii) que configure hipótese de concor-
rência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/
ou falsidade das informações.

6. Na hipótese vertente, a divulgação objetiva do re-
sultado de pesquisa de opinião, ainda que movida pela 
intenção de tornar público a apurada predileção dos 
leitores de determinada municipalidade pelo próprio 
veículo de comunicação jornalística divulgador frente 
aos seus concorrentes diretos, não constituiu hipótese 
de concorrência desleal de que trata o art. 195 da Lei 
nº 9.279/1996 e, pela forma como foi promovida em 
concreto, além de não ter ofendido nenhum direito de 
personalidade da pessoa jurídica recorrente, também 
não assumiu natureza de propaganda comercial,pelo 
que não há falar em dano moral indenizável.

7. Recurso especial não provido.”(STJ, REsp 
1481124/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015)

***

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VO-
CÁBULO ‘CURITIBA’, INTEGRANTE DE MARCA MISTA 
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL 
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI),POR EMPRESA 
CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME CO-
MERCIAL -TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O 
ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 
9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVI-
DÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER RE-
FERÊNCIA AO VOCÁBULO ‘CURITIBA’ ANTE O FATO DE 
A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA 
CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDE-
NIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA 
DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO -INSURGÊNCIA DA 
PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibili-
dade de uso de vocábulo constante de marca mista 
registrada e a eventual configuração de concorrência 
desleal.
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1. O elemento característico ou diferenciador de 
nome de empresa ou de título de estabelecimento 
será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da 
Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome 
empresarial for conferida em âmbito nacional.

2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou 
sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser 
analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou 
serviço que se pretende identificar, e não com vistas 
à própria palavra ou sinal examinados isoladamen-
te. Na hipótese, o termo ‘Curitiba’ não se relaciona 
diretamente com o serviço cuja individualização se 
busca com o registro da marca -venda de veículos - 
tampouco com as características inerentes ao serviço 
identificado, motivo pelo qual não incide a vedação 
prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.

3. O vocábulo ‘Curitiba’ não ostenta as carac-
terísticas próprias de indicação de procedência ou 
denominação de origem cujo registro é vedado pela 
lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de indi-
cações geográficas pressupõe a notoriedade da região 
na elaboração de produtos ou prestação de serviços, 
nos termos do art. 182 da LPI, o que não se evidencia 
nestes autos.

4. A marca mista é aquela constituída pela combi-
nação de elementos nominativos e figurativos ou de 
elementos nominativos, cuja grafia se apresente de 
forma estilizada. Embora, em princípio, seja admissível 
o registro de uma mesma marca nominativa para pro-
dutos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as 
marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto 
passa necessariamente para o outro na percepção vi-
sual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, 
aparte figurativa e estilizada não pode coincidir com 
a do produto/serviço em confronto.

4.1 A proteção que o registro marcário visa a 
conferir ao titular da marca comercial é quanto ao 
seu conjunto. A despeito de o aproveitamento para-
sitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, 
independentemente de registro, tal circunstância é 
de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das 
marcas comerciais,sendo desimportante o elemento 
nominativo, individualmente considerado, sobretudo 
nas marcas de configuração mista, como é a que foi 
registrada pela autora.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) 
atuarem em ramos comerciais próximos, in ocorreu 

a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo 
‘Curitiba’, que por si só não é capaz de ensejar o re-
conhecimento de utilização descabida de marca mista 
alheia.

5. Independentemente do registro da marca conter 
o radical comum, os atos dos concorrentes sempre po-
derão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência 
desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência 
- pedra angular do impulso e desenvolvimento do 
mercado- encontra baliza na lealdade negocial, dever 
decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir 
das empresas no âmbito comercial.

5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade 
Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concor-
rência desleal diante de imitação demarca passível 
de despertar confusão no consumidor, na medida 
em que a similitude visual de produtos/serviços, por 
meio da justa posição de cores e estilização coinci-
dente, conjugada com a identidade de público-alvo, 
promove inquestionável tumulto por promover no 
consumidor a falsa ideia de estar adquirindo pro-
duto/serviço outro.

5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência 
desleal reclama o desenho de um comportamento 
- patrocinado por um operador econômico e diag-
nosticado no terreno negocial de certo produto ou 
serviço -que contrarie a conduta-dever que neces-
sita ser observada no duelo pela clientela, via ex-
pedientes que desafiem sua idoneidade no mercado 
e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao 
concorrente, uma vez que a caracterização da con-
corrência desleal/aproveitamento parasitário, que 
tem por base a noção de enriquecimento sem causa 
prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada 
nos elementos probatórios, devendo ser avaliada 
diante de cada caso concreto.

5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice 
da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão 
somente o direito exclusivo de uso da marca mista 
‘Curitiba Multimarcas’, que nenhum silogismo guar-
da com o nome comercial ‘Auto Shopping Curitiba’, 
semântica ou figurativamente, haja vista a diferen-
ciação clara entre os seus logotipos - o que afasta 
de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o 
próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, 
tera parte autora se descurado do munus processual 
de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 
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333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos 
decorrentes da utilização do mesmo vocábulo ‘Curitiba’ 
pela ré (confusão do público e proveito econômico).

5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado 
provado o fato constitutivo do direito do autor re-
lativamente à real existência de elementos fático-
-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário 
que evidenciassem ter a empresa ré, por meio frau-
dulento, criado confusão entre serviços no mercado 
com o objetivo de desviar a clientela de outrem em 
proveito próprio ou alheio.

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos 
XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 
9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente 
hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/
imitação, no todo ou em parte, de marca alheia regis-
trada, “suscetível de causar confusão ou associação 
com aquela marca alheia”, inviável a manutenção do 
acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão 
recorrido e julgar improcedente a demanda.” (STJ, REsp 
1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015)

***

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 
9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINA-
TIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. 
REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO 
DA PALAVRA ‘CHESTER’. POSSIBILIDADE DE CONVI-
VÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO 
ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, 
não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos 
sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É 
necessário que a coexistência das marcas seja apta a 
causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular 
da marca anterior, configurando concorrência desleal. 
Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação 
do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, 
listando critérios para a avaliação da possibilidade 

de confusão de marcas: a) grau de distintividade 
intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das 
marcas; c)legitimidade e fama do suposto infrator; 
d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) 
espécie dos produtos em cotejo; f)especialização do 
público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos 
autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilida-
de de coexistência no mercado da marca nominativa 
CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave 
para festas; a outra, um produto do ramo de salga-
dinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância 
ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 
REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
terceira TURMA, julgado em 05/05/2015)

***

“DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE MARCA 
POR USO ESPORÁDICO.

É possível que se reconheça a caducidade do regis-
tro da marca quando, em um período de cinco anos, o 
valor e o volume de vendas do produto relacionado à 
marca forem inexpressivos (na situação em análise, 70 
pacotes de cigarros que geraram receita de R$ 614,75) 
em comparação com operações bilionárias realizadas 
pelo titular no mesmo período (produção de mais de 
400 bilhões de cigarros). De acordo com a Lei de Pro-
priedade Industrial, uma vez passados cinco anos da 
concessão do registro, se requerida a sua caducidade, 
deve o titular da marca demonstrar que, na data do 
requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, 
ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não 
ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que 
não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que 
implique alteração de seu caráter distintivo original, 
sem a apresentação de razões legítimas. Quanto ao 
uso efetivo da marca, a doutrina esclarece que ‘A Lei 
não define - e com razão - os atos que hão de consti-
tuir uso. O uso é noção intuitiva: usar é exercitar, por 
em funcionamento. Ao uso, que é uma atividade (= 
ação), contrapõe-se o desuso, que é, em essência, uma 
atitude neutra (= omissão). Ambos, uso e desuso, são 
fatos jurígenos, gerando consequências no campo do 
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Direito. Usar, no sentido que o direito de propriedade 
industrial empresta a esse verbo, é projetar a marca 
para o mundo, para que ela, antes mera potenciali-
dade, passe a exercer a função a que se destina. A Lei 
anterior, ao prever a extinção do registro como sanção 
para o desuso, empregava o termo uso efetivo. A Lei 
nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, 
sem qualquer qualificação. Muito embora o adjetivo 
‘efetivo’ dê acento à realidade do uso, nem por isso nos 
parece autorizada a conclusão de que a sua ausência 
leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função de 
sua categoria ôntica, as marcas só podem ser conside-
radas em uso quando ‘ionizem’ os bens ou serviços a 
que se destinem, carregando, simbolicamente, infor-
mações sobre eles e comunicando-as ao público. O fio 
condutor do exame de suficiência de uso é a atuação 
do titular no sentido de por a sua marca diante do 
público’. Assim, no caso em análise, o uso esporádico 
da marca, com escassas negociações no mercado, é 
inexpressivo dentro da magnitude das operações bilio-
nárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente 
para configurar e comprovar o uso efetivo da marca 
apto a afastar a caducidade por desuso.”(STJ, REsp nº 
1236218/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 11/06/2015)

***

“EMPRESARIAL. Propriedade Industrial. Ação 
cominatória para abstenção de uso indevido de 
marca c.c. indenização por dano moral. Apelantes 
detentoras do sinal distintivo ‘Natura’ classificada 
pelo INPI como marca de alto renome. Art. 125 da 
Lei 9.279/96 que excepciona o princípio da especia-
lidade, de sorte que a proteção se estende a todos 
os ramos do mercado. Marca ‘Natura’ bastante 
conhecida pelos consumidores gozando de grande 
prestígio e reputação, que tem direito de utilização 
com exclusividade. Registro concedido pelo INPI 
que não pode ser relativizado pelo Poder Judiciário. 
Precedentes do STJ. Aplicação da Teoria da Diluição, 
que prevê que o uso de sinal semelhante por terceiros 
acarreta a inegável vulgarização da marca, retirando 
seu caráter exclusivo, em nítido uso parasitário, já 
que em proveito de todo o investimento publici-
tário para a melhor aceitação e sucesso da marca. 
Sentença reformada para determinar a abstenção 

do uso além de indenização por dano moral, em 
R$ 20.000,00. Recurso provido.” (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 0000152-30.2014.8.26.0108, Rel. Des. 
TEIXEIRA LEITE, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, julgado em 29/07/2015)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. CONTRA-
FAÇÃO. Sentença de improcedência. Irresignação dos 
autores e dos patronos das rés. Reforma em parte. 

1. Recursos dos autores. Patente. Não violação. 
Proteção da patente que se refere exclusivamente a 
processo inovador de aplicação de imagens digitais em 
cintas têxteis em processo contínuo e seriado, por meio 
de maquinário específico, também objeto da patente. 
Invenção consistente em aprimoramento do processo 
de sublimação, para aplicação de imagens digitais 
em cintas. Processo de sublimação já incluído no 
estado da técnica. Inovação que se presta a melhorar 
a qualidade dos produtos. Confirmação da limitação 
da proteção da patente ao processo inovador, não à 
técnica da sublimação, segundo as perícias produzidas, 
duas neste processo e uma emprestada de processo 
criminal. Conclusões da Justiça Federal, em processo 
de anulação do registro da patente, ajuizado pelas 
rés, neste processo, em face dos autores, também no 
sentido de limitação da proteção ao processo, e não 
à técnica de aplicação digital de imagens em cintas 
por sublimação. Ônus probatório desincumbido pelas 
rés (art. 42, §2º, L. 9.279/1996). Ausência de violação 
da patente (arts. 42, II, c/c 183 e ss., L. 9.279/1996). 
Não apreciação dos pedidos referentes à violação de 
patente em relação a terminais universais de carreteis 
das cintas e bases suportes de sustentação: pedidos 
não formulados pelos autores na inicial (arts. 128 e 
460, CPC). Manutenção de improcedência. Recurso 
desprovido. 

2. Recurso das rés. Honorários advocatícios das 
rés. Majoração. Fixação diminuta. Fixação com base 
nos §§3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo 
Civil. Majoração para R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais), aproximadamente 10% (dez por cento) do 
valor atualizado da causa. Recurso provido. Sentença 
reformada, apenas quanto aos honorários advocatícios 
sucumbenciais das rés, majorados para R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). Recurso das rés provido e 
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recurso dos autores desprovido.” (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 0088269-36.2005.8.26.0100, Rel. Des. 
CARLOS ALBERTO DE SALLES, 3ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO, julgado em 28/07/2015)

***

“Propriedade industrial. Modelo de utilidade e 
desenho industrial. Pretensão de ver cessada alega-
da contrafação e imposta condenação pelos danos 
havidos. Sociedade autora que se dizia licenciada 
para exploração dos direitos de propriedade indus-
trial. Ausência, porém, de averbação do contrato de 
licença do INPI, ademais que sequer se comprovou 
existir para o modelo de utilidade. Improcedência. 
Inteligência dos arts. 62 e 140 da Lei 9.279/96. 
Sentença revista. Propriedade industrial. Modelo de 
utilidade. Tutela jurídica ao modelo de utilidade in-
vocada pelo autor que não foi objeto de apreciação 
na sentença. Porém, causa madura para julgamen-
to. Interpretação extensiva do art. 515, par. 3º, do 
CPC. Improcedência. Pretensão fundada em pedido 
de patente ainda não concedido. Óbice aos pleitos 
cominatório e indenizatório formulados. Inteligência 
do art. 44 da Lei 9.279/96. Precedentes. Propriedade 
industrial. Desenho industrial. Alegada insuficiência 
da prova produzida e especialmente do laudo pericial. 
Questões sobre as quais operada a preclusão, ausente 
recurso oportuno contra o encerramento da instrução. 
Contrafação que é mesmo incontroversa. Ausência de 
qualquer elemento a infirmar o registro do desenho 
industrial, com exame de mérito. Prejuízo havido e 
mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos 
termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Sen-
tença revista em parte. Recursos principal e adesivo 
parcialmente providos.” (TJSP, Recurso de Apelação 
nº 0009113-90.2012.8.26.0637, Rel. Des. CLAUDIO 
GODOY, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EM-
PRESARIAL, julgado em 24/06/2015)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AÇÃO DE BUSCA 
E APREENSÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRA-
FAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 

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

2. Quanto ao uso da marca, a Lei de Propriedade 
Industrial determina que a propriedade da marca se 
adquire pelo registro validamente expedido, o qual ga-
rante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território 
nacional. 3. Era ônus da parte autora e do qual não 
se desincumbiu provar os fatos constitutivos de seu 
direito, ou seja, que a armação de óculos supostamente 
falsificada foi comercializado pela empresa demanda-
da, a teor do que estabelece o artigo 333, inciso I, do 
Código de Processo Civil. 4. A concorrência desleal se 
caracteriza pela violação de segredos de empresa ou 
pela indução do consumidor em erro, utilizando-se 
uma empresa de subterfúgios ilícitos para a captação 
de clientela. 

5. Contudo, no caso em exame, necessário ressaltar 
que a parte autora não logrou comprovar que a nota 
fiscal constante nos autos da ação cautelar de busca e 
apreensão (fl. 23), é referente a armação de óculos da 
marca ‘Ana Hickmann’ de propriedade da parte autora. 

6. Ademais, quando intimada acerca do interesse 
de produção de prova, a parte autora restou silente e, 
consoante se denota da análise dos autos, não restou 
evidenciado o uso indevido de marca ou a prática de 
concorrência desleal a amparar o pleito indenizatório. 

7. A parte demandada não praticou qualquer das 
condutas tipificadas como concorrência desleal, não há 
confusão entre produtos ou marcas, não são veiculadas 
informações inverídicas (não há qualquer alegação nos 
autos nesse sentido). 

8. Verba honorária majorada, tendo em vista a 
natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo 
procurador que atuou no feito, nos termos do art. 20, 
§ 4º, do CPC. Negado provimento aos recursos.” (TJRS, 
Recurso de Apelação nº 70063523237, Rel. Des. JOR-
GE LUIZ LOPES DO CANTO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
julgado em 24/06/2015)

***
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“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCES-
SUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA INVALIDAR 
PARCIALMENTE PATENTE REFERENTE A MEDICAMEN-
TO, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO 
DO ARTIGO 229 DA LEI Nº 9.279-96 EM INTERPRE-
TAÇÃO CONJUNTA COM O CAPUT DO ARTIGO 40 DO 
MESMO DIPLOMA. 

I - O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279-
96 ofende o caráter temporário dos privilégios sobre 
patente (inciso XXIX do artigo 5º) ao conferir prazo 
indefinido à vigência desses registros. 

II - Ao prever a proteção, anteriormente à data 
de entrada em vigor da Lei nº 9.279-96, de patente 
de produtos cujo registro era vedado nos termos 
da legislação pretérita, o parágrafo único do artigo 
229 e o artigo 229-B, acrescentados à referida lei 
pela Medida Provisória nº 2006-99 (convertida pos-
teriormente na Lei nº 10.196-2001) viola o direito 
adquirido da coletividade (inciso XXXVI do artigo 
5º da Constituição da República) quanto ao acesso 
a uma série de inventos que estavam em domínio 
público. 

III - Não tem o Poder Legislativo competência para 
editar leis que atribuam patentes para o que já se 
encontra no estado da técnica e no domínio público 
como res communisomnium. 

IV - O “TRIPS” (Acordo sobre os Aspectos da Pro-
priedade Intelectual relativos ao Comércio) constitui 
uma normativa internacional que tem como destina-
tário o Estado-Membro, motivo pelo qual não pode ser 
suscitado pelo titular de patente como fundamento à 
sua pretensão de manutenção do seu privilégio sobre 
invenção. 

V - Conforme o disposto no parágrafo único do 
artigo 229 da Lei nº 9.279-96, em interpretação con-
junta com o caput do artigo 40 do mesmo diploma, 
os requerimentos de patentes referentes a produtos 
farmacêuticos e produtos químicos para agricultura 
que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 
1995 e 14 de maio de 1997, devem ter seu prazo de 
vigência fixados no patamar máximo de vinte anos, 
contados a partir da data do depósito, e não data da 
concessão. 

VI - O princípio da proteção da confiança legítima, 
que é corolário do princípio da segurança jurídica, deve 
ser ponderado com o princípio da legalidade e sope-

sado com interesse público inerente ao deferimento e 
manutenção dos privilégios sobre patentes. 

VII - A confiança legítima não se confunde com o 
erro de direito, não obstante se valha de fato indivi-
dual 1 que afete a emissão de vontade no pressuposto 
de que procede segundo certo preceito legal, além 
de se exigir a excusabilidade. É situação que afeta 
o homem do povo que desconhece o direito e não 
os técnicos e especialistas doutores que o dominam 
plenamente. 

VIII - A confiança legítima tem sua origem na 
situação de elevado e extremo teor social, que não 
permite que o indivíduo sofra com a sanção do Estado 
em sua esfera jurídica, por manifesta ignorância da 
lei. A proeminência técnica excepcional de um labo-
ratório não permite que se lhe atribuam ignorância 
com é próprio da pessoa natural, para se eximir de 
cumprir a lei. 

IX -Em sede prévia, pronunciamento no sentido de 
submeter à apreciação do Órgão Especial desta Corte 
(artigo 97 da Constituição da República e artigo 12, VII 
do Regimento Interno) o reconhecimento da inconsti-
tucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 
nº 9.279-96, bem como do parágrafo único do artigo 
229 e do artigo 229-B da Lei nº 9.279-96, acrescen-
tados pela Medida Provisória nº 2006-99 (convertida 
posteriormente na Lei nº 10.196-2001). 

X - Em sede preliminar, afastada a alegada ilegiti-
midade ativa do INPI, haja vista o prerrogativa expressa 
prevista no artigo 56 da Lei nº 9.279-96, assim como 
reconhecida a existência de interesse jurídico da au-
tarquia federal no ajuizamento da presente ação, haja 
vista a evidente necessidade e utilidade do provimento 
jurisdicional a fim de que sejam invalidados os registros 
de patentes cujos prazos de vigência foram fixados em 
contrariedade à lei. 

XI - No mérito, desprovimento da apelação dos 
réus, mantendo a sentença que julgou procedente em 
parte o pedido para invalidar parcialmente o registro 
da patente, de modo a determinar a retificação dos 
seus prazos de vigência, nos termos do disposto no 
parágrafo único do artigo 229 da Lei nº 9.279-96, em 
interpretação conjunta com o caput do artigo 40 do 
mesmo diploma.” (TRF 2ª Região, Recurso de Apelação 
nº 0001851-17.2014.4.02.5101, Rel. Des. MESSOD 
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, 
julgado em 28/04/2015)
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Conar – Propaganda comparativa

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

luiz.marinello@lfmadv.com

VANISH - PARA TODA MANCHA TEM UMA DICA

Mês/Ano Julgamento: JUNHO/2015

Representação nº: 260/14, em recurso ordinário

Autor(a): Unilever Brasil

Anunciante: Reckitt Benckiser Brasil

Relator(a): Conselheiras Cristina de Bonis
(voto vencedor) e Taciana Carvalho

Câmara: Segunda e Sexta Câmaras e
Câmara Especial de Recursos

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 27, parágrafo 9º, 32, 
letras “c” e “f”, e 50, letra “b” do Código

Resumo: Campanha em TV de Vanish, produzido 
pela Reckitt Benckiser, atraiu queixas da concorrente 
Unilever, que reportou descontentamento com al-
guns claims que expressam de forma geral a incapa-
cidade de produtos mais caros para remover manchas 
de vários tipos. A Unilever considera haver na cam-
panha referência direta ao seu produto Omo Progress 
que, argumenta, é perfeitamente capaz de remover as 
manchas mencionadas, anexando pesquisas compro-
batórias. Houve medida liminar de sustação concedi-
da pelo relator de primeira instância.

Em sua defesa, a anunciante negou menção direta 
ao concorrente e reafirmou as bases técnicas para as 
suas afirmações de desempenho.

Levada a discussão e julgamento pela Segunda e 
Sexta Câmaras, a decisão, por maioria de votos, foi 
pela alteração dos claims que fazem referência a 
“mais caros” e “caros”, seguindo proposta da autora 
do voto vencedor.

A Unilever recorreu da decisão, considerando-a 
insuficiente. No entanto, a câmara revisora concor-
dou com os termos do voto proposto pela relatora 
do recurso, pela manutenção da decisão inicial. Ela 
escreveu que sua proposta visa “manter a harmonia 
com o que preceitua o Código Brasileiro de Autor-
regulamentação Publicitária em seus artigos que 
tratam da propaganda comparativa e a necessidade 
de que as alegações sejam passíveis de comprovação 
sem, contudo, permitir-se a concorrência desleal ou o 
denegrimento à imagem do produto de outra empre-
sa”. Seu voto foi aceito por unanimidade.

SKY - PALHAÇO

Mês/Ano Julgamento: MAIO /2015

Representação nº: 289/14, em recurso ordinário

Autor(a): Net

Anunciante: Sky

Relator(a): Conselheiros Taciana Fazzolari e
Caio Ramos

Câmara: Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Câmaras e 
Câmara Especial de Recursos

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: A Net protesta contra filme para TV da 
concorrente Sky, considerando que a peça publicitá-
ria direciona imputações negativas à oferta conjunta 
de serviços de telecomunicações - os chamados com-
bos -, definindo como “bobos” os consumidores que 
adquirem estes serviços, oferecidos pela Net e outras 
empresas do segmento. Para a denunciante, há no fil-
me vários elementos que a identificam, configurando 
propaganda comparativa denegritória.

A Sky nega, em defesa enviada ao Conar, qualquer 
conteúdo de cunho comparativo ou depreciativo no 
filme. Trata-se, argumenta a anunciante, de narra-
tiva genérica, sem mencionar serviços específicos da 
concorrência.

Esta interpretação foi aceita pela relatora de pri-
meira instância, que propôs o arquivamento, voto 
aceito por unanimidade. Houve recurso contra a de-
cisão por parte da Net mas ela foi confirmada, no-
vamente por unanimidade, pela Câmara revisora, se-
guindo proposta do relator do recurso.
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