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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.

O ano de 2016 promete ser 
um ano de grandes mudanças e 

importantes realizações

O maior evento esportivo do mundo será realizado no Rio de 

Janeiro, os Jogos Olímpicos, atraindo a atenção de milhares de 

pessoas de todo o planeta, que estarão acompanhando uma infi-

nidade de competições com a participação de 10.500 atletas de 

206 países.

No âmbito do Direito, destaca-se a entrada em vigor no dia 18 de 

março de 2016, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), 

que traz alterações relevantes na rotina processual e, com certeza, 

terá grande impacto na condução das medidas judiciais que en-

volvem a propriedade intelectual.

O INPI também vem realizando significativas mudanças, dentre 

elas a edição de várias Resoluções como, por exemplo, a que altera 

o ato de apostilamento de marcas, as que instituem o Projetos-

Piloto Prioridade BR, de Exame Compartilhado Prioritário-PPH 

e o de Priorização do Exame de Pedido de Patente cujo pedido é 

depositado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Todos esses temas vêm sendo debatidos pela ASPI, que além de 

intensificar sua proximidade com o INPI procura trazer profissionais 

altamente qualificados e experientes para discutir a interpretação 

das inovações trazidas pelas novas legislações.

Participe de nossos eventos !
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O Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Na-
ções Unidas para lembrar as conquistas sociais, polí-
ticas e econômicas das mulheres. Desde os primeiros 
anos, o Dia Internacional da Mulher tem assumido 
uma nova dimensão global para as mulheres nos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. A data 
é comemorada em muitos países ao redor do mun-
do, tornando a comemoração um ponto de encontro 
para discussões sobre os direitos e a participação das 
mulheres nas áreas políticas, econômicas e sociais. O 
Evento é uma homenagem da ASPI a todas as mulhe-
res profissionais que, ao longo dos anos, têm se reali-
zado no campo profissional, econômico e intelectual, 
discutindo temas relacionados às suas participações 
no ambiente profissional e os benefícios trazidos pela 
diversidade de gêneros.

n Restaurante Lilló – 16/12/2015

Jantar de Confraternização de Final de Ano

Da esq. para Dir.: Mauricio Serino Lia, Marcello do 
Nascimento, Marcelo Antunes Nemer,
Jesus J. Hernandez e Maria Beatriz Dellore.

Realizada na sede da ASPI,
no dia 24 de fevereiro de 2016

n Reunião entre ASPI e USPTO 

HOMENAGEM AO DIA DA MULHER

Data: 8 de março de 2016 - Evento Gratuito – Vagas Limitadas

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Palestrantes: Elisabeth Kasznar Fekete
 Claudia Campas Braga Patah
 Débora Marcondes Fernandez

Da esq. para Dir.: Neide Bueno, Sandra Volasco, Marcelo
Antunes Nemer, Elisabeth Kasznar Fekete, Claudia 
Campas Braga Patah e Débora Marcondes Fernandez.

Livro Doado para Biblioteca da ASPI:
Obra: “Patentes de Segundo Uso no Brasil”  

Autor: Márcio Junqueira Leite

Editora: Almedina Brasil

Da esq. para a dir.: Maristela Souza, Daniel Adensohn 
de Souza, Marcelo Antunes Nemer, Patrícia Silveira e
Clovis Silveira. 
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Enquanto isso…
Benny Spiewak e Fábio Aspis
ZCBS Advogados

Em Basel, Suiça.“O Diário de Anne Frank”, famosa 
obra produzida por Anne Frank, uma das milhões de 
vítimas do Holocausto, tornou-se objeto de um conflito 
de direitos autorais entre aqueles que acreditam que 
a obra deve ser de domínio público e a detentora de 
seus direitos, a Fundação Anne Frank, que é detentora 
dos direitos da obra. Atualmente mais de 70 anos da 
morte da autora1 se passaram, e portanto, de acordo 
com a maioria das leis de direitos autorais da União 
Européia, qualquer obra de autoria de Anne deverá 
entrar em domínio público. Entretanto, de acordo com 
a Fundação Anne Frank, organização fundada pelo pai 
de Anne, Otto Frank, a obra deverá ainda ser prote-
gida por décadas, já que segundo esta, a obra não foi 
produzida apenas por ela. A Fundação defende que a 
obra teve três versões, a primeira criada por Anne em 
1942, a segunda reformulada por Anne em 1944, e a 
última reformulada por Otto Frank, após o término 
da Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista que a 
obra sofreu reformulações por parte de Otto Frank e 
foi esta a obra de sucesso comercializada em todo o 
mundo, Otto deve ser considerado como um Co-autor. 
Segundo o advogado da Fundação, Kamiel Koelman, 
“Otto Frank teve uma atuação criativa maior do que 
um editor regular”. Entretanto, deixou claro que “Anne 
deve ser considerada como a única autora do texto 
original, mas não da edição que foi comercializada”. 
Por outro lado, aqueles que acreditam que a obra 
deve entrar em domínio público defendem que se a 
alteração, compilação e edição de Otto foi suficiente 
para criar uma nova versão, então a obra não deveria 
ser considerada apenas uma terceira edição, mas uma 

INTERNACIONAL

1 Anne faleceu no Campo de Concentração de Bergen-Belsen, Alemanha 
em 1945.

nova obra, e portanto, a deveria entrar em domínio 
público. A questão ainda está sob discussão, e até o 
momento os direitos ainda pertencem à Fundação. 

Em Washington, D.C., EUA. O USPTO (United States 
Patent and Trademark Office) e o JPO (Japan Patent 
Office) anunciaram um sistema de análise conjunta de 
pedidos de patente depositados em um destes países, 
com o objetivo de encurtar a aquisição de um registro 
de patente. Em um primeiro momento, como forma de 
adequação dos dois países ao novo sistema, Japão e 
EUA analisarão uma certa quantidade de pedidos, que 
demonstrarão a efetividade ou não do novo modelo 
proposto. Em caso positivo, o número de pedidos que 
serão inseridos neste sistema aumentará de forma 
gradativa. O acordo autoriza que cada escritório de 
patente analise simultaneamente diversos pedidos do 
mesmo titular. Esta possibilidade tem como objetivo, 
proteger diversas partes de uma mesma invenção, 
evitando-se assim, que qualquer parte seja copiada. 
Atualmente, partes de uma invenção devem estar con-
tidas em um mesmo pedido de patente. Combinando 
a análise em ambos os escritórios de patente (USPTO 
e JPO), a patente caso venha a obter o registro, estará 
protegida por inteiro e de maneira global. 

Beijing, China. Em 13 de fevereiro de 2016, o pri-
meiro pedido de registro de uma marca Sonora, da 
marca “Sound mark of China Radio International”, foi 
concedido pelo escritório de patentes chinês, o State 
Intellectual Property Office (SIPO). De acordo com a 
lei marcária chinesa, vigente deste 1 de maio de 2014, 
uma marca sonora diz respeito a uma marca que pode 
distinguir produtos e serviços, a partir de fonte sonora. 
Entretanto, qualquer marca sonora sem distintividade, 
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que contenha textos simples, que se pareça com o 
hino do país, que tenha cunho religioso, terrorista ou 
violento, ou seja considerada “adversa”, não poderá ser 
registrada. A China igual o Brasil, adota um sistema no 
qual o que primeiro registrar a marca ou a patente terá 
um direito ao uso exclusivo sobre ela. Entretanto, a Lei 
de Propriedade Industrial (“LPI”) brasileira, prevê em 
seu artigo 22º, que apenas são “suscetíveis de registro 
como marca os sinais distintivos visualmente perceptí-
veis, não compreendidos nas proibições legais.” Assim, 
diferentemente dos chineses, que concedem o registro 
para marcas sonoras, a LPI apenas prevê o registro e 
proteção de marcas “visualmente perceptíveis”.

Em Califórnia, EUA. Estima-se que desde meados de 
1950, as habilidades artísticas dos animais tornaram-
se interesse dos humanos. Situações como as pinturas 
desempenhadas por macacos, ou selfies tiradas por 
animais, geraram questionamentos a respeito de quem 
seria o detentor dos direitos de Propriedade Intelectual 
destas expressões de arte. De acordo com o tribunal da 
Califórnia, no caso “Naruto vs Slater” (#15-cv-04324-
WHO) em janeiro deste ano, o detentor deste tipo de 
obra não deve ser o animal. Alguns anos atrás, um 
macaco chamada “Naruto”, tirou uma série de fotos 
chamadas “Monkey Selfies”, com a câmera do fotó-
grafo, o Sr. David Slater. Este alegando ser o detentor 
dos direitos de propriedade intelectual, vendeu diversas 
cópias da imagem. Diante destes acontecimentos, a 
maior organização de direitos dos animais, a People 
for the Ethical Treatment of Animals (PETA), depositou 
uma ação contra o fotógrafo e seu editor alegando que 
estes teriam violado os direitos autorais do macaco, 
e que portanto, o lucro gerado, deveria ser de posse 
do primata. Os acusados alegaram em sua defesa que 
o macaco não tinha conhecimento da Lei de Direitos 

Autorais, e por isso o pedido deveria ser julgado im-
procedente. A corte julgou o pedido improcedente, e 
entendeu que os trabalhos produzidos pela natureza, 
animais ou plantas não possuem proteção por direitos 
autorais, e portanto, devem permanecer em domínio 
público.

Em Kampala, Uganda. Uma vacina experimental 
contra o vírus da Ebola está em desenvolvimento em 
Uganda, em uma atividade conjunta entre o Instituto 
Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), a 
GlaxoSmithKline (GSK), uma industria farmacêutica 
britânica e o Instituto Nacional de Saúde Americano 
(NIH). A vacina experimental ainda não possui um 
nome, e está em um estágio inicial de desenvolvimento, 
de acordo com o NIAID. Ela é baseada em um vírus de 
chimpanzé, chamada “chimp adenovirus type 3”. Suas 
pesquisas serão conduzidas pela US Food and Drug 
Administration agency (FDA), the Ugandan National 
Drug Authority (UNDA) and Uganda National Council 
for Science and Technology (UNCST). O Instituto Nacio-
nal de Saúde Americano e a GlaxoSmithKline possuem 
os direitos de Propriedade Intelectual relacionadas a 
vacina experimental. A industria britânica é também 
a produtora da vacina, e segundo ela, “caso a vacina 
venha a ter sucesso, será utilizada primeiramente nos 
países afetados, que são os mais pobres, e portanto, 
não possuem condições econômicas para arcar com as 
despesas da vacina”. A vacina foi testada nos Estados 
Unidos, no Reino Unido, e nos países vizinhos do foco 
do Ebola, como Senegal, Nigéria, Camarões e Mali. A 
cidade de Kampala, em Uganda foi a escolhida devido 
ao grande interesse em pesquisa por parte dos cien-
tistas deste local e da “University Walter Reed Project” 
(MUWRP), em consequência das epidemias de Ebola 
sentidas pelo país. Os principais objetivos dos testes da 

vacina são testar sua segurança 
e tolerabilidade, com a aplica-
ção de injeções intramusculares. 
O teste irá abarcar 90 adultos 
saudáveis, entre 18 e 65 anos, 
e com o seu desenvolvimento, 
a industria irá aprender mais a 
respeito da efetividade e da se-
gurança da vacina, com o obje-
tivo de combater e futuramente 
erradicar uma das doenças mais 
significativas, principalmente 
nos países mais pobres do con-
tinente Africano.  
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INTRODUÇÃO

A história recente do mundo nos permite observar 
o desenvolvimento acelerado de tecnologias e com-
portamentos. Bons ventos surgem dessa nova postura 
global e têm refrescado as ideias de uma população 
cada vez mais criativa e objetiva.

Neste passo, emerge com muita força o cenário 
das franquias empresariais, que se alinha bem com 
os objetivos dinâmicos de nossa sociedade atual. Por 
tal dinamismo, o franchising é considerado o sistema 
de distribuição mais bem concebido até hoje, pelo 
qual, segundo a definição do professor Luiz Felizardo 
Barroso, direitos de uso da marca e de tecnologia de 
negócios de uma empresa (franqueadora) são trans-
feridos, contratualmente, a terceiros (franqueados), 
mediante condições específicas.1

O fato é que o brasileiro está ficando cada vez mais 
ousado e empreendedor. E, não obstante a forte e atual 
crise econômica, o crescimento neste tipo de investi-
mento tem sido promissor no Brasil. Segundo dados 
da Associação Brasileira de Franchising, no primeiro 
semestre de 2015, chegamos ao crescimento de 11,2% 
em comparação ao mesmo período no ano anterior.2

Vale esclarecer que para melhor compreensão e 
eficácia do objeto do presente trabalho – que são as 
cláusulas inerentes ao cenário pós-contratual – faz-se 
primordial uma visão geral sobre o tema “franquia”. 

Assim, além de estar em pauta os principais as-
pectos e direitos envolvidos no sistema de franquia 
empresarial brasileiro, o artigo igualmente versa sobre 
a abordagem de aplicação dos instrumentos deste 
tipo de relação e, principalmente, a base legal de sua 
efetividade.

1. Da franquia empresarial
Primeiramente, um breve histórico sobre como 

surgiu o sistema de franquia contribuirá para o 
estudo.

Neste sentido, vale esclarecer, de antemão, que 
o sistema de franquia é mais antigo do que parece. 
Conforme ensina o Luiz Felizardo Barroso, a palavra 
franquia, embora extensamente conhecida por sua 
versão inglesa franchising, provem do francês, com a 
expressão franchisage:

“Com efeito, no francês antigo, franc significava a 
outorga de um privilégio ou de uma autorização. As 
cidades franqueadas eram as que podiam usar, em 
seu benefício, uma vantagem ou privilégio até então 
reservados aos senhores feudais”.3

Não obstante, o professor Jorge Lobo ressalta que 
a aplicação do sistema apenas começou a ganhar 
sua “roupagem” industrial da maneira como vimos 

A eficácia das cláusulas pós-contratuais
nos contratos de franquia

Isabela de Sena Passau Alves
Advogada graduada pela Universidade Estácio de Sá - RJ e
associada do escritório Di Blasi, Parente & Advogados 
Associados

1 BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising & Direito. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002.

2 Associação Brasileira de Franchising. Franchising cresce 11,2% no 1º 
semestre de 2015. In http://www.portaldofranchising.com.br/noticias/
setor-de-franquias-cresce-apesar-da-crise/ Acesso em 07 de março de 
2016 às 12:13hs.

3 Op. Cit. BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising & Direito. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002.
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atualmente, a partir de um caso da Singer Machine, 
nos anos 60. O objetivo da empresa norte-americana 
era aumentar o seu alcance de distribuição, porém 
sem o aporte de recursos próprios. Assim, essa resolveu 
cadastrar agentes em diversos pontos do território, 
permitindo-lhes o uso da marca, produtos, publicidade, 
técnica de vendas a varejo e know-how.4

O sucesso do mencionado caso Singer abriu as 
portas do mercado para que outras empresas desen-
volvessem sistemas semelhantes, e foi o que ocorreu 
com a General Motors em 1898 (pioneira sobre o 
conceito de concessionárias) e a Coca-Cola, em 1899 
(que instituiu franquias para engarrafamento e venda 
do refrigerante), conforme salienta a professora Juliana 
L. B. Viegas.5

Resgatando o tema para a nossa atual realidade, 
é interessante citarmos o conceito que o legislador 
brasileiro escolheu. Assim, segundo o art. 2º da Lei 
de Franquias nº 8.955 de 15 de dezembro de 1994, 
franquia empresarial: 

“É o sistema pelo qual um franqueador cede 
ao franqueado o direito de uso de marca ou 
patente, associado ao direito de distribuição 
exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou 
serviços e, eventualmente, também ao direito 
de uso de tecnologia de implantação e admi-
nistração de negócio ou sistema operacional 
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 
mediante remuneração direta ou indireta, sem 
que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício.”

O conceito de franquia acima, o qual foi definido 
pelo legislador nacional, merece algumas observações. 
Tecnicamente, para o ramo do direito em que está 
inserido, qual seja: a Propriedade Intelectual (PI), esse 
fez mau uso da palavra “cede”. Isto porque, quando há 
uma cessão, seja de um direito ou de uma coisa, há a 
tradição integral do bem.

Para corroborar esta reflexão vale lembrar que 
cessão é sinônimo de transferência e, transferên-
cia por sua vez, é o ato de passar integralmente a 
outrem o que não lhe caberá mais a posse e/ou a 
titularidade.

Desta forma, fica mais clara a afirmação de que o 
ato de permissão de uso da tecnologia do franqueador 
por meio do sistema de franquia está muito mais pró-

ximo de uma licença do que de uma cessão. Logo, o 
termo mais técnico seria concessão ou licenciamento.

Podemos dizer que franchising seria então o sistema 
pelo qual o titular de um ativo (franqueador) autoriza 
um terceiro (franqueado), por meio de um contrato 
válido que deverá cumprir os requisitos legais, o direito 
de usar e explorar comercialmente o bem desenvol-
vido por ele, nos seus moldes empresariais, mediante 
contraprestação (royalties).

Em comparação a outros países, o Brasil a partir de 
1994 conseguiu alcançar um patamar privilegiado de 
países que possuem legislação oficial acerca do tema 
franchising, com a promulgação da Lei de Franquia 
na referida época. 

A Lei de Franquias surgiu com o propósito de regular 
as relações negociais e jurídicas entre franqueadores 
e franqueados, desde as considerações preliminares 
até a implementação do sistema, com a execução do 
contrato.

Contudo, é imprescindível comentar que a atual 
legislação, embora seja dinâmica, é deficiente em seus 
aspectos gerais, considerando que esta não regula 
em detalhes o contrato de franquia, ocupando-se de 
situações anteriores ao cenário contratual.

É bem verdade que o legislador focou em concei-
tuar o sistema, limitando-se a regulamentar apenas 
os termos da Circular de Oferta de Franquia. Pela 
superficialidade da lei quanto à relação contratual, 
surgiu a natural necessidade de observância con-
comitante do Código Civil, que acaba por gerir seus 
princípios gerais e basilares da legislação que se 
restou insuficiente.

Outrossim, para compreender como se dá a relação 
entre franqueador e franqueado, primeiramente, há 
que se ter em mente que não há relação de consumo 
entre esses e, frise-se, tampouco vínculo empregatício.

Não obstante não haja relação de consumo entre 
eles, conforme esclarece o Desembargador Pedro 
Manuel Abreu, franqueador e franqueado podem sim 
ser solidários em ações judiciais que versem sobre 
o tema pela teoria da aparência. Ou seja, quando 
para seus clientes e para o público, duas ou mais 
empresas aparentam ser uma única empresa, ainda 
que do ponto de vista técnico-jurídico sejam pessoas 

4 LOBO, Jorge. Contrato de Franchising. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

5 SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (coord). Con-
tratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de Janeiro: 
Saraiva, 2007.



9A

ARTIGO

jurídicas completamente distintas6, como é o caso da 
franquia, pois usam das mesmas marcas e praticam 
exatamente os mesmos serviços e da mesma maneira 
de o fazê-lo.

2. Do contrato de franquia e
suas cláusulas típicas

O contrato de franquia é considerado, por muitos, 
como um contrato atípico, por não estar regulado em 
lei e por reger-se por relações jurídicas e contratuais, 
bem como abranger um campo enorme de atuação, 
tendo em vista as inúmeras variedades de produtos, 
serviços, ideias, marcas e equipamentos que podem ser 
distribuídos por este tipo de comercialização, conforme 
ressalta a professora Glória Cardoso de Almeida Cruz.7

Assim, cabe ressaltar que a franquia não se confun-
de com a prestação de serviços que faria o franqueado 
ao franqueador; aliás, pelo contrário. Conforme bem 
pondera Luiz Felizardo Barroso, se serviços são presta-
dos na relação estabelecida, eles o são pelo franquea-
dor ao franqueado, exemplo: serviços de assistência 
na implantação e contínua administração do negócio 
ou sistema operacional desenvolvido ou detido por 
ele franqueador.8

É oportuno lembrar do que ensina Juliana Viegas, e 
salientar que grande parte da doutrina entende que os 
contratos de franquia, embora não ensejem relação de 
consumo entre franqueador e franqueado, podem ser 
caracterizados como modelos de contratos de adesão 
pelo desequilíbrio das partes em determinados casos, 
haja vista a própria exigência legal de que os contratos 
devem ser padronizados – sempre anexados à Circular 
de Oferta de Franquia.9

Outrossim, na opinião do professor Barroso, o con-
trato de franchising é um contrato por adesão, com 
cláusulas gerais, uniformes, abstratas e imutáveis, às 
quais o franqueado adere ou não, ao assiná-lo.10

Neste sentido, faz-se imprescindível esclarecer que 
para que o contrato de franquia tenha validade, (vali-
dade essa que se estende à toda a relação de franquia) 
este deverá conter obrigatoriamente como anexo11 a 
Circular de Oferta de Franquia que é um dos instru-
mentos mais importantes da relação (BARROSO, 1997).

A Circular de Oferta de Franquia (COF) compõe o 
sistema de franchising e pode ser o instrumento que 
validará ou não a relação. Isso porque o artigo 3º da Lei 
de Franquia trata da obrigatoriedade do franqueador 
em fornecer aos candidatos à sua franquia o documen-
to que deverá cumprir fielmente o que prevê o artigo 
mencionado, sob pena de anulação de todo o negócio, 
ainda que depois de firmado.

Todo o conteúdo obrigatório que trata o art. 3º 
se refere às informações que o legislador julgou pri-
mordial para que um potencial franqueado possa ter 
pleno conhecimento de em que tipo de negócio está 
pretendendo ingressar.

No que tange o prazo da Circular,o legislador 
estipulou que o candidato à franquia deverá receber 
e analisar a COF, no mínimo, 10 (dez) dias antes da 
assinatura do contrato de franquia ou do pré-contrato 
(não obrigatório), ou ainda, de qualquer pagamento de 
qualquer espécie, sob pena de anulação do contrato 

6 STJ, REsp. 24.557-0/RS - Desembargador Pedro Manuel Abreu.

7 CRUZ, Glória Cardoso de Almeida. Franchising. Rio de janeiro: Forense, 
1992.

8 Op. Cit. BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising e Direito. São Paulo: 
Atlas, 1997.

9 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.

10 Op. Cit. BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising e Direito. São Paulo: 
Atlas, 1997. 

11 BARROSO, Luiz Felizardo. Conveniência & Franchising. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005. 
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e possibilidade de devolução de todas as quantias já 
pagas. Senão, vejamos o que entendeu o TJSP:

“CONTRATO. FRANQUIA. ANULAÇÃO. 1. Des-
cumprimento do prazo mínimo de dez dias 
entre a entrega da COF (Circular de Oferta 
de Franquia) e a assinatura do instrumento 
contratual e o pagamento da taxa de fran-
quia, previsto no art. 4º da Lei 8955/94. 2. 
Ausência de demonstração, ainda, de que a 
COF continha todas as informações exigidas 
pela lei, essenciais a ponto de influenciar na 
decisão acerca da adesão ou não ao contrato 
de franquia. 3. A violação desses requisitos 
legais autoriza o franqueado a arguir a nu-
lidade do contrato e a exigir a restituição 
de todas as quantias que já houver pago ao 
franqueador ou a terceiros por ele indicados, 
a título de taxa de filiação e royalties, mais 
perdas e danos (parágrafo único). 4. Nem 
mesmo a transferência do “knowhow” ficou 
cabalmente demonstrada, restando contro-
versa a eficácia do treinamento oferecido pela 
franqueadora, apesar da entrega de material 
contendo o “passo a passo” do negócio. 5. 
Recurso desprovido.”12

Além disso, igualmente é importante observar 
alguns aspectos formais acerca do contrato de fran-
quia que afastam a possibilidade de obscuridade e 
confusão do candidato e, que por tais razões a Lei de 
Franquias em seu art. 6º, em conjunto com a doutrina 
e jurisprudência, entendem como essenciais: (I) forma 
escrita; (II) não necessita de registro perante o INPI; 
(III) língua portuguesa (clara e acessível); (IV) todas as 
páginas e anexos rubricados; (V) assinado na presença 
de duas testemunhas e; (VI) assinatura após os 10 dias 
do recebimento da COF.

Conforme analisa Paula Castello Miguel, é possível 
depreender pelo conceito de franquia, que alguns tipos 
contratuais trazem, na sua essência, características de 
vulnerabilidade técnica de uma das partes da relação 
contratual, e os contratos de franquia são exemplos 
típicos desta vulnerabilidade.13

Para o professor Jorge Lobo, o contrato de franquia 
é típico, bilateral, consensual, oneroso, comutativo, 
formal, intuitu personae e de trato sucessivo, indo de 
encontro a alguns doutrinadores, entende, ainda, que 

este caracteriza-se pela autonomia entre franqueador e 
franqueado e pela intenção de colaboração de ambos.14

Neste contexto, é importante analisarmos qual a 
razão de ser e a eficácia de algumas de suas cláusulas 
comumente utilizadas.

A cláusula de não concorrência talvez seja uma 
das primeiras cláusulas que nos vêm à mente quando 
pensamos em cenário pós-contratual neste tipo de 
relação. E não é por menos. Essa é considerada uma 
das cláusulas mais complexas presente nos contratos 
de franquia e abrange muitos outros dispositivos con-
siderados essenciais neste tipo de contrato.

Também chamada de “cláusula de barreira”, tem o 
condão de impedir que o franqueado, após o término 
da relação de franquia, utilize os conhecimentos adqui-
ridos do franqueador para ser seu concorrente direto. 
Tal cláusula tem base nos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da razoabilidade, e objetiva asse-
gurar ao franqueador o sigilo do segredo de negócio 
ou do know-how (quando sigiloso) transmitido aos 
franqueados durante a relação de Franquia.

Neste cenário, a jurisprudência é pacífica ao pre-
servar o segredo do negócio da empresa franqueadora 
por meio da cláusula de não concorrência, uma vez 
que esta impõe ao franqueado a observância de lapso 
temporal razoável do encerramento da parceria en-
tabulada, para sua atuação no mesmo segmento da 
franqueadora, conforme dados da ABF de,em média, 
02 (dois) anos.15

Seguindo esse raciocínio, o Juiz Alexandre Bucci do 
Tribunal de Justiça de São Paulo já considerou que o 
descumprimento da cláusula de barreira em contrato 
de franquia constitui concorrência desleal:

“Tido enquanto contrato de colaboração, a 
franquia implica na concessão – por lapso de 
tempo determinado – do direito de comer-
cialização de marca, de serviço ou produto, 

12 TJ-SP - Apelação : APL 00745206520098260114 SP 0074520-
65.2009.8.26.0114

13 MIGUEL, Paula Castello. Contratos entre empresas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006.

14 Op. Cit. LOBO, Jorge. Contrato de Franchising. Rio de Janeiro: Forense, 
2003.

15 Associação Brasileira de Franchising: http://www.portaldofranchising.
com.br/noticias/noticias-juridico/clausula-de-nao-concorrencia-via-
bilidade-contrato-de-franquia Acesso em 11 de outubro de 2015 às 
21:13hs.
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mediante remuneração. [...] Absolutamente 
legítima, destarte, a cláusula de barreira, 
forçoso concluir que o expediente fraudulento 
utilizado pelos réus não merecia guarida. [...] 
Patente, de tal sorte, a prática de concorrên-
cia desleal, caracterizada não somente pela 
aludida captação indevida de clientela, como 
também pela quebra da denominada “cláu-
sula de silêncio” ou “cláusula de barreira” por 
meio da qual se delimitava restrição lícita de 
atividade comercial.”16

Ainda no mesmo sentido da cláusula de não concor-
rência, a cláusula de exclusividade territorial, deverá 
delimitar, de forma clara, a área geográfica de atuação 
do franqueado e a possibilidade ou não de atuação de 
outros franqueados (ou do próprio franqueador) dentro 
da mesma área.

Para que se confira maior eficácia a tal cláusula, 
convém fazer constar, como anexo ao contrato, um 
mapa especificando o limite territorial autorizado, 
nos casos em que for aplicável tal cláusula (VIEGAS, 
2007).17

No que tange a troca de informações sigilosas 
durante a relação de franquia, a cláusula de confi-
dencialidade atua como instrumento para aplicação 
de proteção do segredo de negócio e deve constar no 
contrato.

Ademais, conforme muito coerentemente pondera 
a professora Juliana L. B. Viegas, para assegurar que 
as obrigações contratuais sejam cumpridas da forma 
esperada, a redação da cláusula que dá contadas 
obrigações e direitos das partes deve ser condizente 
com a realidade possível, para que não se tornem con-
traproducentes e ineficazes. Pois, de nada adianta o 
franqueador estipular obrigações de difícil alcance, se 
o franqueado não puder atingi-las de forma razoável.18

Assim, é oportuno ressaltar algumas obrigações do 
franqueado que são comuns e com boa aplicação e 
eficácia no dia-a-dia, como, por exemplo, adquirir do 
franqueador (ou de terceiro autorizado) os produtos 
e usar somente estes e não de concorrentes; praticar 
preços compatíveis com o mercado; utilizar a marca de 
acordo com os padrões técnicos autorizados; adaptar 
o imóvel e layout ao padrão especificado; suspender 
imediatamente, ao fim do contrato, o uso da marca 
e do know-how; manter o sigilo sobre o know-how 
e demais informações confidenciais; dentre outras 
práticas (VIEGAS, 2007).19

Além disso, cabe ressaltar que o prazo de vigência 
da franquia é subjetivo e não foi estabelecido pela 
lei. O contrato de franquia é um acordo de execução 
continuada, e seu prazo pode ser determinado ou 
indeterminado.

Contudo, segundo ressalta Juliana Viegas, embora 
seja possível, o contrato de franquia com prazo inde-
terminado não é comum e nem recomendável, pois o 
franqueado deve ter um mínimo de segurança de que 
terá um prazo razoável para recuperar seu investi-
mento, antes que o franqueador possa pedir a resilição 
unilateral do contrato.20

16 TJ-SP. 583.00.2004.054891-4/000000-000 - nº ordem 863/2004. 05 
de novembro de 2010. Alexandre Bucci Juiz de Direito.

17 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.

18 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.

19 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.

20 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.
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Pensando mais adiante, o fim da relação contratual 
entre franqueador e franqueado pode se dar por res-
cisão, resilição ou resolução. E,para a melhor eficácia 
das cláusulas, é importante diferenciar tais termos 
técnicos afins que, geralmente, são confundidos na 
redação de muitos contratos em geral: A resilição 
unilateral trata da denúncia antecipada (hipóteses 
previstas no contrato) – art. 473 do Código Civil, já a 
resolução ocorre pelo fim do prazo ou cumprimento 
de condição.

A rescisão, muitas vezes utilizada como um termo 
genérico, ocorre pelo fim do contrato configurada 
por um vício de consentimento. No que tange ao 
término contratual pela vontade comum de ambas 
as partes, o termo técnico correto é o distrato. E, a 
anulação ocorre pela infração dos arts. 3º e 4º da 
Lei de Franquias ou defeito do negócio jurídico (por 
determinação judicial).

Assim, podem ser vistos nos contratos as expressões 
acima citadas, que dizem respeito a cenários diferen-
tes. Quanto mais técnica a redação do contrato; maior 
a segurança jurídica prevista na cláusula e garantia 
de sua eficácia, principalmente neste caso de extinção 
contratual, onde é comum uma vinculação genérica e 
errônea à expressão “rescisão”.

Relacionada ao tema de término contratual, é 
importante esclarecer que as circunstâncias em que 
poderão ocorrer a cessão, ou a transmissão dos direi-
tos decorrentes do contrato de franquia, sejam por 
ação intervivos ou causamortis e as condições do 
exercício, nesses casos, do direito de preferência pelo 
franqueador, deverão estar igualmente presentes de 
forma clara no contrato (BARROSO, 1997).21

É comum que os contratos que franquias não per-
mitam, de antemão, a transferência do negócio, sem a 
autorização do franqueador para terceiros. Nada mais 
razoável, considerando a preocupação na manutenção 
da qualidade dos serviços prestados pela rede e a cau-
telosa seleção de franqueados pelos franqueadores. 

Não obstante, vale ressaltar o que esclarece Luiz 
Henrique do Amaral, para a ABF:

“Há franqueadores que simplesmente não tratam 
desse assunto nos contratos e preferem não ter re-
gras que permitam a hipótese de uma transferência 
pelo franqueado. Outros, preferem deixar clara essa 
possibilidade, porém definem as regras para que essa 
possibilidade possa ser exercida. Alguns determinam 
no contrato que o próprio franqueador disponibilizará 

a unidade para outros candidatos à franquia e dará 
assistência para realizar a transferência”.22

Amaral conclui, ainda, que tais regras, embora pos-
sam, a priori, parecer desfavoráveis para o franqueado, 
na realidade, agem em benefício desse, pois quanto 
melhor as cláusulas são definidas, menos surpresas se 
tem no decorrer ou ao final da relação.23

3. Do cenário pós-contratual e da 
eficácia na aplicação das cláusulas

Segundo afirma Gabriel Di Blasi: “O término dos 
contratos de franquia é tema bastante comum no 
judiciário. Embora a regra seja que nos próprios con-
tratos, por meio das cláusulas de extinção contratual, 
as relações possam ser findadas sem maiores delongas 
conforme as previsões do termo, não é o que acontece 
sempre na prática”.24

Estima-se que pela facilidade oferecida por alguns 
franqueadores à alguns candidatos despreparados, um 
rápido desequilíbrio econômico e técnico é desenca-
deado, acarretando em infrações ao sistema durante 
a relação de franquia e que se estendem para além do 
término contratual.

No espaço pós-contratual, deverá ser observada a 
desconfiguração do Trade-Dress (conjunto-imagem) 
da unidade franqueada. Ao término do contrato, 
deverá ser cessada imediatamente o uso de qualquer 
direito de propriedade intelectual da franqueadora, o 
que inclui a desconfiguração do trade-dress, a devo-
lução de manuais e quaisquer outros materiais que o 
franqueado tenha recebido ou tido acesso por meio 
da relação de franquia. 

Vale esclarecer que a licença para uso da marca 
é acessória no contrato de franquia e perde o efei-
to juntamente com o término do objeto principal. 
Assim, a descontinuidade de uso da marca é efeito 
pós-contratual importantíssimo, com vistas a evitar 
concorrência desleal. Vejamos o que a desembargadora 

21 Op. Cit. BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising e Direito. São Paulo: 
Atlas, 1997.

22 AMARAL, Luiz Henrique O. do.Sucessão em franquias. Sebrae. in http://
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Sucess%C3%A3o-em-
-redes-de-franquias. Acesso em 11 de outubro de 2015 às 23:46hs. 

23 Op. Cit. AMARAL, Luiz Henrique O. do. Sucessão em franquias. Sebrae. in 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Sucess%C3%A3o-
-em-redes-de-franquias. Acesso em 11 de outubro de 2015 às 23:46hs.

24 DI BLASI, Gabriel. A hora do divórcio nas franquias. Jornal do Com-
mercio. 2015. In ttp://jornais.fivepress.com.br/jornaldocommer-
cio/201505050211/PDF/05b08cor.pdf Acesso em 11 de outubro de 
2015 às 11:45hs.
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Marilene Bernardi da 9ª Câmara Cível do TJ-RS julgou 
neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CI-
VIL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESOLUÇÃO 
CONTRATUAL. POSTERIOR CONTINUIDADE 
NA UTILIZAÇÃO DA MARCA. CONCORRÊN-
CIA DESLEAL. BOA-FÉ INEXISTENTE. PLENO 
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRA-
TUAIS. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS COM-
PROVADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COM-
PROVADOS. MÁ-FÉ DA FRANQUEADORA NÃO 
RECONHECIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS”25

De acordo com Juliana Viegas, as obrigações do ce-
nário pós-término contratual igualmente podem incluir 
a cláusula de recompra de estoques remanescentes, por 
parte do franqueador,em razão do encerramento da 
relação contratual. Além disso, também pode surgir a 
hipótese de preferência do franqueador pela aquisição 
do ponto comercial, bem como na sucessão do contrato 
de locação (quando aplicável).26

Neste contexto, pontos polêmicos são a lista de 
clientes e os manuais. No momento do fim da relação 
de franquia, o franqueado deverá devolver à franque-
adora todos os bens que pelo contrato de franquia 
teve acesso ou posse. 

Contudo, como a prestação do serviço do fran-
queado permitia um contato direto com os clientes, 
ex-franqueados tendem a confundir seus limites de 
atuação e a violar os direitos do franqueador, desvian-
do a clientela obtida por meio da imagem da marca 
da franquia que não lhe é mais permitida explorar. 
Nesse passo, além das cláusulas contratuais explicita-
mente proibitivas, algumas redes de franquias já vêm 
adotando medidas adicionais, como materiais digitais 
protegidos por senhas para acesso exclusivamente 
online e sem possibilidade de impressão.

25 Apelação Cível Nº 70040906216, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justi-
ça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 29 de junho 
de 2011.

26 Op. Cit. SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (co-
ord). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2007.
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A já mencionada cláusula de não concorrência, 
também chamada de “non-compete convenants” pode 
ser a principal ferramenta do franqueador em sua luta 
para proteger seu sistema de franquia. Entretanto, 
mesmo quando os objetivos estão claros por meio de 
uma cláusula bem redigida e são bem compreendidos 
pelos franqueados, esses últimos podem descumpri-la. 

Partindo de uma perspectiva do franqueador, Carl 
Zwisler afirma que o maior problema com os acordos 
firmados por meio das cláusulas de não concorrência 
é que elas não possuem o poder de impedir a ação do 
franqueado. Geralmente, o franqueador que se sente 
lesado pelo descumprimento de tal cláusula, não tem 
outra saída, senão buscar a resolução do conflito 
judicialmente.27

Nesse sentido, a escolha pelo instrumento mais 
adequado para a resolução de conflitos pode ser um 
fator facilitador, de acordo com o caso concreto. É pre-
ciso ter em mente que as partes, quando ingressaram 
na relação de franquia tinham objetivos convergentes 
e, por desequilíbrios circunstanciais a relação tornou-
se conflituosa.

Assim, a questão da resolução dos conflitos pro-
venientes de tais sensíveis relações merece análise, 
tendo em vista que hoje é possível que seja acordado 
que o contrato de franquia, caso venha a ser objeto de 
litígio, seja discutido e resolvido por meio de mediação, 
arbitragem ou pela justiça comum. 

Nos contratos de franquia, não é raro encontrar 
cláusulas em que se estabelece a solução de controvér-
sias por meio de arbitragem (cláusula compromissória). 
E, conforme entende Daniel Gudiño, não poderia ser 
diferente, pois, em matéria de franquia, os litígios entre 
franqueador e franqueado geralmente versarão sobre 
direitos patrimoniais disponíveis, e isso é justamente 
objeto de arbitragem.28

Quanto à arbitragem e mediação, é primordial que 
sejam observadas as suas respectivas leis, para evitar 
que haja no contrato a chamada cláusula “vazia”, que 
configura-se quando é previsto um método alternativo 
de conflitos, porém com redação de cláusula despro-
vida de eficácia legal.

Por fim, segundo ensina o professor Arnoldo Wald, 
um aspecto importante a ser observado é que, ainda 
que não sejam previstos expressamente por meio das 
cláusulas do contrato, os princípios básicos da boa-
fé contratual (que atinge a flexibilização do direito 
privado)29, do consensualismo, da razoabilidade, da 

autonomia da vontade e o dever de proteção mútua 
das partes são práticas que devem ser respeitadas para 
que a relação de franquia, não se torne um pesadelo 
empresarial.

CONCLUSÃO

Como analisado, na atual conjuntura econômico-
social em que se encontra o Brasil, as franquias, que são 
modelos de negócios já aprovados pelo público, têm se 
mostrado uma excelente alternativa e ganhando muito 
espaço no contexto empresarial nos últimos tempos.

No que tange os contratos de franquia, constatou-se 
que a oportunidade aliada à facilidade de se ingressar 
em um sistema de franquia no Brasil, que a priori, tinha 
o intuito de permitir o acesso a novos investimentos 
e ascensão empreendedora no país, termina, muitas 
vezes, por prejudicar e arruinar grandes investimentos 
comerciais, nos casos em que há falta de assessoria e 
expertise legal sobre o tema.

Neste passo, a vulnerabilidade da parte franqueada 
é ponto bastante importante e que pode ser um dos 
principais desmotivadores de novos investimentos no 
setor. Neste sentido, mais uma vez, a boa redação das 
cláusulas que abrangem, principalmente, contextos 
pós-contratuais, têm decisivo papel no apoio ao sis-
tema de franquias. 

A eficácia dos instrumentos contratuais e, princi-
palmente, pós-contratuais, foi analisada neste artigo 
e, foi possível chegar à conclusão de que, a principal 
e mais complexa cláusula deste tipo de relação é a 
cláusula de não concorrência, que tem por finalidade 
prevenir violações aos direitos das partes, bem como 
antever o cenário pós-contratual, ainda que não seja 
objeto de litígio.

É importante destacar que tal cláusula é consi-
derada essencial porque, quando bem redigida, sua 
redação abarca e dá ensejo a muitos outros aspectos 
do contrato, dando margem para outros efeitos como 
a confidencialidade e território;e antevendo o com-
portamento das partes; por exemplo, se estendendo 
para além do final da relação contratual.

27 ZWISLER, Carl E. Master Franchising – Selecting, Negotiating, and Ope-
rating a Master Franchise. Chicago: Editorial Staff, 1999.

28 GUDIÑO, Daniel Mariz, e outros. Franchising – Aprenda com os especia-
listas – Learnfromthe experts. ABF-RIO: Rio de Janeiro, 2013. 

29 WALD, Arnoldo. Obrigações e Contratos. São Paulo: Saraiva, 2004.
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Por fim, vale a reflexão de que o bem intangível 
de uma empresa, geralmente é o seu patrimônio mais 
valioso. Desta forma, ressalta-se a importância da 
proteção desses ativos por meio de cláusulas eficien-
tes, pois, uma vez de domínio público um segredo de 
negócio, este jamais poderá voltar ao seu status quo 
e não mais viabilizará a mesma rentabilidade à em-
presa, afetando imensuravelmente um patrimônio que, 
certamente, levou-se anos e muito planejamento para 
se consolidar, como é o caso do empreendedorismo 
no Brasil.
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1 . INTRODUÇÃO
A marca possui fundamental relevância no modelo 

econômico atual, cuja disputa por fatias de mercado 
justifica a constante e permanente competição entre 
os agentes econômicos que nele atuam. Ocorre que 
todo o investimento e esforço para fidelizar consu-
midores seriam inúteis caso esses fossem desprovidos 
de meios de identificar aquilo que os agradam e que 
realmente desejam consumir.

Daí a necessidade primária de criar sinais que distin-
gam concorrentes, uns dos outros, e auxilie a escolha 
do consumidor. Dentre esses sinais distintivos, sem 
dúvida, a marca é o que exerce com mais perfeição 
tal função.

Todavia, a função distintiva não é a única função 
marcária, razão pela qual é importante analisar o 
conceito de marca, suas principais características 
e os princípios que a norteiam, para que se possa 
compreender melhor as suas funções e a razão de 
sua existência.

Posto isso, a análise passa a recair sobre a publi-
cidade como meio de divulgação e consolidação da 
marca perante o público a que se destina. Uma dessas 
possibilidades é através da publicidade comparativa, 
onde se pretende confrontar a marca do anunciante 
com a do concorrente.

Por fim, sabendo da dificuldade e necessidade de 
investimento e esforços ao longo de um razoável tempo 
para a formação da boa fama de uma marca perante 
o público, pretende-se exercer reflexão acerca da pos-
sibilidade de uma a marca ser utilizada por terceiros 
em publicidade comparativa sem infringir os direitos 
de seu titular.

2 . DA MARCA
Marca é uma das formas de sinal distintivo.1 Sem 

dúvida a mais importante delas. A nossa lei a define 

A publicidade comparativa sob o prisma marcário, 
concorrencial e consumerista

Marco Antonio de Oliveira
Bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-RIO). Pós-graduado em Direito Processual Civil pela 
Universidade Cândido Mendes (UCAM).

como sendo um sinal distintivo visualmente percep-
tível.2 Outra definição, dada por Gama Cerqueira, 
compreende a marca como o sinal inserido em deter-
minado bem para distingui-lo dos demais.3 De uma 
maneira simplória, pode-se definir a marca como um 
sinal visualmente perceptível4 usado para distinguir 
produtos e serviços quanto a sua origem.

Constitucionalmente, a marca é entendida como 
um direito de propriedade a um bem imaterial.5 E 
como toda propriedade, é submetida à função social. 
Contudo, não se trata de uma simples função social. 
Tal entendimento deve ser estendido ao uso concor-
rencial da marca que seja socialmente adequado. Daí 
também se pode extrair que a marca possui a natureza 
de exclusiva concorrencial.6

Para ser resguardada, a marca necessita preen-
cher determinados requisitos, como ser distintiva, 
nova, verídica e possuir caráter lícito. Distintividade 
significa possuir suficiente cunho característico, 
ou seja, elementos que a tornem individualizada.7 

1 Além da marca registrada, “há, no direito vigente, uma série de sig-
nos distintivos cuja proteção resulta apenas das regras de concorrência 
desleal: marcas não registradas, títulos de estabelecimento, insígnia, 
emblemas, recompensas industriais, sinais e expressões de propaganda.” 
(BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. P. 125)

2 “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distinti-
vos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” 
(BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996).

3 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. 
Parte I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. P. 253-264.

4 Em que pese a legislação brasileira só admitir como marca sinais visu-
almente perceptíveis, em outros países são admitidas marcas que não o 
sejam, a exemplo das marcas olfativas e auditivas.

5 “Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às cria-
ções industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desen-
volvimento tecnológico e econômico do País;” (BRASIL, Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988).

6 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010. P. 395-399.

7 A distintividade aqui dita é a inerente. A distintividade adquirida, 
conhecida como secundary meaning - cuja marca nasce fraca ou vul-
garizada, mas com o uso ao longo do tempo passa a ser reconhecida 
como sinal com caráter distintivo -, ainda encontra barreira no nosso 
direito.
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A marca deve ser nova no sentido de ser diferente 
das demais existentes. Contudo, essa novidade 
é relativa, no sentido da novidade ser restrita a 
especialização das atividades que pretende identi-
ficar. A veracidade impõe que a marca não induza 
o consumidor em erro quanto às características 
dos bens assinalados. Assim é, que a marca não 
pode enganar o público a respeito da natureza, 
qualidade, origem ou composição dos bens que visa 
identificar. Por fim, a marca não pode ser contrária 
à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou ser 
proibida por lei.8

As marcas são regidas por princípios inerentes a 
ela, como os da especialidade9, territorialidade10 e 
atributivo de direito11, mas também se submetem a 
determinados princípios constitucionais aplicados a 
toda Propriedade Intelectual, como o da livre iniciativa, 
livre concorrência, liberdade de expressão, direito de 
acesso à informação, direito cultural,12 sempre visando 
atender o interesse social e favorecer o desenvolvimen-
to econômico e tecnológico do país.13 Essa é a cláusula 
finalística da Propriedade Intelectual.14 

Dito isto, se pode extrair que a finalidade da marca – 
além de distinguir as atividades quanto a sua origem, 
sendo um direito fundado na liberdade empresarial 
de livre iniciativa e livre concorrência – é auxiliar o 
consumidor nas suas escolhas, reduzindo os custos 
de procura.

Essa dupla finalidade da marca, resguardar tanto 
o lado empresarial quanto o do consumidor faz com 
que tenha de haver sempre o equilíbrio de interesses.15 
Neste sentido, Denis Borges Barbosa asseverou que “o 
interesse constitucional nas marcas é o de proteger o 
investimento em imagem empresarial, mas sem aban-

8 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. 
Parte I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. P. 256.

9 Por princípio da especialidade entende-se o campo de proteção merca-
dológico a que uma marca está restrita. A marca é limitada a proteção 
de determinadas atividades, não podendo exceder esses limites em sua 
defesa, salvo a exceção do instituto do alto renome e da diluição, objeto 
de análise mais adiante.

10 O princípio da territorialidade da marca impõe como limite territorial 
de proteção todo território nacional. Assim, a marca registrada goza de 
proteção nacional, independentemente se o uso é restrito a uma deter-
minada localidade, desde que, é claro, esse uso seja contínuo e efetivo, 
sob pena de extinção por caducidade.

11 Nossa legislação marcária elegeu o princípio atributivo de direito. Assim, 
para que o Estado garanta a proteção de uma marca a alguém, o inte-
ressado deve buscar obter o registro. Por certo, a lei comporta exceção a 
este princípio, como no caso do reconhecimento do usuário de boa-fé.

12 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010. P. 307.

13 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outu-
bro de 1988. Artigo 5º, inciso XXIX.

14 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010. P. 333-334.

15 “(...) adverte a doutrina que muitas vezes, sua função mediata e se-
cundária se sobrepõe à sua função primordial, colocando o interesse do 
público consumidor acima dos interesses econômicos do comerciante, 
do industrial ou do prestador de serviços, como se a marca tivesse sido 
criada apenas e tão somente para proteger o consumidor.” (PIERANGELI, 
José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Con-
corrência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 80).

16 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010. P. 409.

17 “A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha 
papel econômico e semiológico simultaneamente, distinguindo certos 
valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando 
(quando registradas) um espaço de exclusão para uso do signo, permi-
tindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que 
o investimento na criação da imagem-da-marca retorne àquele que o 
promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não ex-
clusivo.” (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. P. 940).

donar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o 
da proteção do consumidor”.16

A marca exerce diversas funções, não se restringin-
do apenas a função distintiva.17 Além dessa função que 



18 A

ARTIGO

é a mais compreendida, a marca pode exercer ainda 
papel qualitativo, publicitário e econômico.18 19

Por função distintiva, entende-se a atribuição da 
marca para distinguir produtos e serviços quanto a sua 
origem, de modo a evitar a confusão ou associação 
perante o público.

A função de qualidade da marca pode ser com-
preendida como a garantia de qualidade não enganosa, 
no sentido de evitar a frustração do consumidor que 
adquiriu confiança em relação ao nível de qualidade de 
um bem. Em outras palavras, “o que a marca garante 
é a qualidade dos produtos ou serviços por referência 
a uma origem não enganosa”.20

Por função publicitária, entende-se como sendo “o 
especial magnetismo ou a publicidade que algumas 
marcas, por si mesmas, ou por força de técnicas publi-
citárias exercem sobre o consumidor”.21 Essa função é 
atribuída ao poder de venda do sinal. A marca vende-se 
por si só. A sua simples aparição já possui grande valor 
publicitário. É o caráter apelativo da marca obtido por 
sua boa imagem e reputação.

Nota-se que a função publicitária nada tem haver 
com a quase necessidade da marca aparecer em pu-
blicidade para se promover.22 A marca que consegue 
exercer esse papel tem a força de autopromoção.

Ocorre que esta função é dotada de críticas. Au-
tores alegam que a função publicitária sustentaria 
a desigualdade entre os concorrentes, uma vez que 
somente beneficiaria os interesses das grandes 
empresas que possuem grandes marcas, além de 
interferir na escolha racional dos consumidores que 
estariam fadados a uma análise subjetiva nas suas 
escolhas induzidas pelo conceito da marca enraizado 
pela publicidade.23 24 25

Todavia, a despeito dessas críticas – as quais não 
há elementos para refutá-las -, fato é que a função 
publicitária da marca é protegida por nosso ordena-
mento jurídico, como por exemplo, na figura do alto 
renome e da diluição.26

Por fim, a função econômica da marca se manifes-
ta como um feixe da função publicitária. As marcas 
que possuem boa imagem e reputação no mercado, 
não raras às vezes, são mais valiosas do que todos os 
demais ativos da empresa, constituindo a marca o seu 
principal bem econômico.27

3 . DA PUBLICIDADE COMPARATIVA
Publicidade28 é a “arte de exercer uma ação psi-

cológica sobre o público com fins comerciais”.29 Pode 
ser definida como uma atividade profissional que se 
utiliza de meios e técnicas para divulgar ao público 
um produto ou despertar nele um prestígio de imagem 
pretendido pelo anunciante.

18 GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. 2ª ed. Coimbra: Almedi-
na, 2003. P. 18.

19 Segundo Maitê Moro, pode-se considerar a função distintiva como a 
função principal, essencial, sendo as demais funções secundárias, que 
podem ou não estar presentes nas marcas. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. 
Direito de Marcas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 37-38).

20 GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. 2ª ed. Coimbra: Almedi-
na, 2003. P. 25.

21 GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. 2ª ed. Coimbra: Almedi-
na, 2003. P. 27

22 Neste ponto, a que se notar a “relação entre a intensidade do uso da 
publicidade e o valor econômico da marca, segundo o qual quanto maior 
e melhor a utilização dos meios de publicidade, maior o poder evocativo 
e atrativo de uma marca, e, por consequência, maior o valor econômico 
representado por essa marca”. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de 
Marcas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 44)

23 GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. 2ª ed. Coimbra: Almedi-
na, 2003. P. 27-28

24 Maitê Moro reconhece que “a imagem criada pela publicidade, incul-
cada na mente dos consumidores, fará com que, em ocorrendo dúvidas 
entre produtos similares, seja escolhido aquele que se conhece, que é 
familiar.” (MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. P. 44)

25 Em complemento, Pierangeli explica que “a marca cria um fenômeno 
psicológico, pelo qual o consumidor estabelece uma ligação perfeita-
mente perceptível aos olhos do espectador, entre o produto e a marca 
que o designa. Daí já se ter afirmado que a marca faz parte do nosso 
meio e da nossa subconsciência, a ponto de constituir um fato de pro-
moção de vendas, a ponto de não ter sobre a clientela um impacto que 
ultrapassa os limites do aceitável, por não mais se vincular à qualidade 
do produto.” (PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade 
Industrial e Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2003. P. 79).

26 Nota-se que a proteção à função publicitária, nos exemplos do alto 
renome e da diluição, é uma exceção no nosso direito, pois que a regra 
está consubstanciada no princípio da especialidade das marcas, cujo 
escopo de proteção da marca é limitado as atividades por ela assinala-
das.

27 Neste mesmo sentido, Pierangeli ensina:“(...) a marca é para a empresa 
a base de sua comercialização, posto que torna conhecido o produto. 
Daí que se convertem em um ativo valiosíssimo da empresa. Torna-se 
um ponto fundamental para o desenvolvimento econômico de um país 
a formação de um acervo de marcas nacionais de prestígio.” (PIERAN-
GELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes 
de Concorrência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 
78-79). 

28 Embora usadas como sinônimos, publicidade e propaganda possuem sig-
nificados distintos. Enquanto a publicidade é dotada de caráter comer-
cial, lucrativo, a propaganda tem por finalidade propagar ideias, princí-
pios e conceitos de caráter político, religioso, educativo ou informativo.

29 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 1995. P. 537.
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A publicidade tem por objetivo maior divulgar ao 
público um determinado produto ou serviço de maneira 
a fazê-lo desejar o seu consumo. Mais do que isso, a 
publicidade cria conceitos sobre uma marca, tornando-
a ainda mais forte. Quanto mais o público notar uma 
determinada marca, maior será a sua intimidade com 
os produtos ou serviços que ela assinala, criando uma 
espécie de relação subconsciente.

A publicidade é o meio mais eficiente de se lançar 
e se manter em alta no mercado, hoje cada vez mais 
competitivo. Uma publicidade maciça, contínua e bem 
elaborada, tem o poder de causar a simpatia do con-
sumidor por uma marca, aguçando a curiosidade de 
conhecê-la quando ainda não a experimentou, ou de 
sempre consumi-la pela experiência causada ou pelos 
valores que identifica em seu entorno.

Assim, não há dúvidas de que a publicidade tem 
enorme importância na nossa economia de mercado, 
construindo e derrubando valores. Surge então uma 
preocupação. Com a mesma força que uma campanha 
publicitária pode elevar o patamar de uma marca, tam-
bém pode derrubá-la. Por tal razão, deve a publicidade 
ser mais responsável pelas consequências de seus atos. 
Essa é a razão da relevância de um estudo acerca dos 
efeitos que a publicidade comparativa pode exercer 
sobre a marca comparada.

A publicidade comparativa, em essência, consiste 
em comparar um produto ou serviço do anunciante 
a de um concorrente – normalmente em posição 
acima, ou ao menos equivalente, em número de 
vendas –, com o objetivo de mostrar ao consumidor 
o porquê de preterir os seus produtos ou serviços 
ao de outrem.

Assim, busca-se comparar a qualidade, preço, facili-
dade de compra, etc., entre os produtos ou serviços do 

anunciante e do concorrente, e, por vezes, desvalorizar 
a imagem do concorrente junto a determinado público.

Como bem salientou Lélio Denícoli Schmidt, há al-
guns tipos de publicidade comparativa, na qual dividiu 
em: comparação falsa e verídica; comparação implí-
cita e explícita; comparação parasitária; comparação 
genérica; e, comparação isenta.30

A comparação falsa, que contém informações 
mentirosas a respeito do produto ou serviço, seja do 
anunciante ou do concorrente, ou ainda a que seja 
desprovida de qualquer embasamento, é fortemente 
coibida pelo nosso ordenamento jurídico, em especial 
com base na concorrência desleal e no direito do 
consumidor.

Por sua vez, a comparação verídica, consiste no 
cotejo entre produto ou serviço do anunciante para 
com o do concorrente, baseada em informações claras, 
precisas e reais, cuja fonte é de acesso público.

Na publicidade comparativa explícita, a marca do 
concorrente é expressamente informada no conteúdo 
publicitário, enquanto na publicidade comparativa 
implícita, embora não conste a marca do concorrente, 
é possível conhecê-la por meio de outras informações 
contidas no anúncio.31

A comparação parasitária, diferentemente da publi-
cidade comparativa propriamente dita, não busca tirar 
vantagem direta do concorrente ao confrontar pro-
dutos ou serviços similares. A comparação parasitária 
deriva da atividade parasitária, que embora não haja 

30 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de Pro-
priedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 03-17.

31 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de Pro-
priedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 10.
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o elemento da concorrência, é igualmente condenável 
por ser prejudicial ao caráter distintivo da marca.

Lélio Denícoli Schmidt explica a publicidade para-
sitária como sendo “situações nas quais a publicidade 
comparativa não objetiva denegrir a marca alheia 
(embora esse efeito possa vir a ocorrer), mas sim 
associar-se à imagem gozada pela mesma. (...) Isto 
se dá, por exemplo, quando a marca alheia é usada 
como standard geral de qualidade, ao qual o produto 
ou serviço anunciado procura se equiparar”.32

Há também a comparação genérica, que são aquelas 
“nos quais a comparação se dá em termos indistintos e 
genéricos, sem que qualquer concorrente seja nomina-
do”.33 Em regra, é utilizada nos anúncios por meios de 
superlativos, no qual o anunciante diz que determinada 
qualidade de seu produto ou serviço é superior as dos 
demais concorrentes.

Por fim, a comparação isenta é aquela dotada 
de finalidade meramente informativa, em tese, sem 
interesse na venda de um produto ou serviço em 
prol de outro. Não há o objetivo de obter vantagem 
comercial, mas sim de transferir conhecimento ao 
consumidor.

Atualmente, no Brasil, a Lei da Propriedade In-
dustrial contém regras que vedariam toda e qualquer 
publicidade comparativa.34 Além disso, há normas de 
repressão à concorrência desleal que complementam 
a proibição imposta.35

Por outro lado, o Código Brasileiro de Autorregu-
lamentação Publicitária, estabelecido e aplicado pelo 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publici-
tária – CONAR -, permite expressamente a publicida-
de comparativa desde que atendidos aos requisitos 
impostos nesse código.36 37

4 . DA ANÁLISE DA PUBLICIDADE COMPARATIVA 
MEDIANTE A VISÃO MARCÁRIA, CONCORRENCIAL
E CONSUMERISTA

Para saber se a publicidade comparativa é ou não 
vedada em nosso país, é preciso analisar o ordenamen-
to jurídico como um todo, buscando captar a finalidade 
dos institutos em tela e, caso necessário, ponderar os 
interesses em conflito.

Ocorre que, como visto, há tipos de publicidade 
comparativa que comportam características bem dis-

32 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de Pro-
priedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 11.

33 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de Pro-
priedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 13.

34 “Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em 
papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do ti-
tular.” “Art. 132. O titular da marca não poderá: (...) IV - impedir a cita-
ção da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu 
caráter distintivo.” (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996). No que tange o artigo 131, vale reproduzir o seguinte 
comentário: “Este dispositivo apenas reitera que a proteção assegurada à 
marca registrada alcança, além do uso diretamente no produto ou no ser-
viço, a sua divulgação em papéis, impressos, propaganda e nos documentos 
relativos à atividade do titular, de modo que o detentor do direito pode-
rá também impedir o uso desautorizado em qualquer dessas modalidades.” 
(DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à 
Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
P. 275). Por sua vez, o artigo 132, inciso IV comporta a seguinte inter-
pretação: “Apesar da aparente obviedade, o alcance desse dispositivo pode 
dar margens a incertezas decorrentes do conceito de conotação comercial. 
Muitos entendem que, com base nesta regra, pode-se impedir a publicidade 
comparativa me que figure marca de terceiro, designativa de produto ou 
serviço objeto da comparação.” (DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANE-
MA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. P. 277). Em contraponto a este entendimento, 
Alberto Camelier aduz: “A simples inclusão da palavra ‘propaganda’, na re-
dação do artigo 131 acima citado, a meu ver, não pode ter o alcance que se 
pretende dar, sob pena de deturpar a mens legislatoris, vale dizer a intenção 
do legislador. Ademais, não pode haver comparação sem a menção do objeto 
comparado e sua respectiva marca. O que não se admite é a concorrência 
parasitária.” (CAMELIER, Alberto. A Propaganda Comparativa e a Lei de 
Propriedade Industrial 9.279/96. Revista da ABPI – Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual. Edição nº 45, de Março/Abril 2000. P. 49).

35  “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por 
qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o 
fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, 
falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio 
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de 
outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imi-
ta, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque 
produto com essas referências;”(BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

36  “Artigo 32 - Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e aten-
didas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a pu-
blicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes 
princípios e limites: a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não 
mesmo a defesa do consumidor; b. tenha por princípio básico a objeti-
vidade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico 
ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o 
Consumidor; c. a comparação alegada ou realizada seja passível de com-
provação; d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita 
com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto 
entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência 
para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado; e. 
não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes; f. não 
se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto 
ou à marca de outra empresa; g. não se utilize injustificadamente a 
imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; h. quando se fizer uma 
comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal cir-
cunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.” “Artigo 43 - O 
anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de 
terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente 
relacionados ou associados a outro Anunciante. Parágrafo único -  Este 
Código condena a publicidade que faça uso do símbolo oficial e do nome 
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR, 
exceto em anúncios da própria entidade.” (BRASIL, Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, 05 de maio de 1980).

tintas, em especial no tocante a afetação da marca 
comparada, conforme se demonstrará a seguir.
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Na comparação falsa, por óbvio, a imagem da marca 
comparada será prejudicada. Ainda que não seja esse o 
intuito do anunciante, ao menos, é inegável que seus 
efeitos operem! Mentindo-se sobre a marca alheia 
ou sobre a marca do próprio anunciante quando em 
comparação com aquela, o dano à imagem da marca 
comparada configurar-se-ia por si só.

Ademais, esta prática é rechaçada pela concorrência 
desleal38 e com base no direito do consumidor.39 Por-
tanto, a publicidade falsa é vedada no direito pátrio, 
seja ela comparativa ou não, o que significa dizer que 
“toda e qualquer publicidade está sujeita ao princípio 
da veracidade”.40

Por sua vez, a publicidade comparativa verídica, 
que pode ser explícita ou implícita quanto à aparição 
da marca, merece uma análise cautelosa, e que será 
abordada mais adiante.

No que tange a publicidade comparativa parasitá-
ria, nota-se a ausência do elemento da concorrência. 
A comparação parasitária utiliza-seda boa fama de 
terceiros com o intuito de obter indevida vantagem 
econômica em mercado que o titular da marca não 
compete.

Ocorre que o aproveitamento parasitário ilícito não 
é aceito no Brasil por configurar enriquecimento sem 
causa,41 sendo um abuso de direito e um desincentivo 
ao investimento na medida em que o aproveitador 
parasitário usurpa valor econômico de terceiros bus-
cando reduzir investimentos materiais e intelectuais 
de sua iniciativa, ganhando tempo e esquivando-se 
dos riscos do negócio.

Porém, não é só por estes motivos que o aprovei-
tamento parasitário deve ser combatido. No caso da 
comparação parasitária, em especial, embora a marca 

comparada não seja alvo de ataque – uma vez que é 
usada com a natureza de adjetivo, representando o 
status de boa qualidade de produtos ou serviços –, é 
extremamente prejudicial ao seu caráter distintivo.

Melhor explicando: “o empresário que procura tirar 
vantagem da notoriedade de produto de outrem, mes-
mo sem concorrer diretamente com o mesmo, pratica 
ato de aproveitamento parasitário, ensejando a dilui-
ção do poder distintivo da marca alheia e por vezes o 
denegrimento desta, quando a associação se dá com 
o produto de qualidade ou natureza grosseira. Há em 
tal postura uma usurpação ilícita do valor publicitário 
da marca alheia, vedada pelo ordenamento jurídico”.42

37 Alberto Camelier entende que a posição adotada pelo CONAR, “até o 
presente momento, tem satisfatoriamente resolvido os conflitos”. E, 
rebatendo as alegações de que o Código Brasileiro de Autorregulamen-
tação publicitária, no que diz respeito a publicidade comparativa, não 
deveria ser levado em conta em razão de seu confronto com a Lei da 
Propriedade Industrial, afirma que aquele “tornou-se importante fonte 
do direito equivalente aos usos e costumes”. (CAMELIER, Alberto. A Pro-
paganda Comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96. Revis-
ta da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Edição nº 
45, de Março/Abril 2000. P. 48)

38 Artigo 195, incisos I, II e III da Lei da Propriedade Industrial. (BRASIL, Lei 
da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

39 Artigos 4º, inciso VI, 30, 35, 36 e 37 do Código de Defesa do Consumi-
dor. (BRASIL, Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.0798 de 11 de 
setembro de 1990). 

40 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de Pro-
priedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 04.

41 “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização 
dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por 
objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se 
a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na épo-
ca em que foi exigido.” (BRASIL, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002).

42  SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Publicidade Comparativa à luz da Lei de 
Propriedade Industrial. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Pro-
priedade Intelectual. Edição nº 52, de Maio/Junho 2001. P. 12-13.
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Do mesmo modo como ocorre com a publicida-
de falsa, a publicidade comparativa parasitária é 
proibida, seja em razão da afetação das funções da 
marca, seja por se enquadrar em institutos diversos –
a exemplo da concorrência desleal e o direito do 
consumidor.

Já a publicidade comparativa genérica, onde o 
anunciante normalmente utiliza superlativos para dizer 
que o seu produto ou serviço é o melhor em determi-
nada qualidade, a princípio, não ofende nenhum insti-
tuto jurídico, pois que já é esperado o comportamento 
“empolgado” daquele que se anuncia ao destacar suas 
mercadorias para, justamente, vendê-las.

É uma conduta comum no mercado desde que existe 
mercado. Aquele que deseja vender algo precisa ressaltar 
suas qualidades, ainda que com certo exagero, pois tal 
excedente já é esperado pelo público a quem se dirige.

Contudo, tal modalidade de publicidade precisa 
observar dois pontos para não ser ilícita. O primeiro é 
não realizar falsas afirmações. Aqui é necessário bom 
senso para não confundir o uso do superlativo, bem 
absorvido pelo consumidor, com a mentira. O segundo 
é justamente o uso de “exageros” capazes de induzir 
o consumidor em erro. Em tais casos, a comparação 
genérica é vedada com base no direito do consumidor 
e na concorrência desleal.

Por fim, a comparação isenta, que não é propria-
mente uma publicidade comparativa, uma vez que não 
haveria distinção de preferência de uma mercadoria 
sobre a outra por parte do anunciante – que em tese 
não obteria vantagens na venda de um produto ao 
invés de outro –, cujo fim é simplesmente informar o 
consumidor, é uma das limitações ao titular da marca 
impostas expressamente na lei.43

Dessa forma, é permitido ao revendedor de mer-
cadorias de diferentes titulares fazer uso referencial 
das marcas em publicidade comparativa, com o fim de 
auxiliar a escolha do consumidor, seja em razão dos 
preços dos produtos, ou determinadas características 
dos mesmos.44

Vistos esses tipos de publicidade comparativa, 
volta-se ao estudo da publicidade comparativa verí-
dica, que diferentemente das anteriormente aborda-
das, é objeto de bastante divergência quanto a sua 
possibilidade.

Conforme estudado, há publicidades compara-
tivas vedadas em nosso ordenamento jurídico – 
são os casos da comparação falsa e parasitária –, 
como há comparações permitidas – casos da 
comparação genérica45 e isenta46. Diferentemente 
dessas, a comparação verídica47 suscita dúvida pela 
existência dos artigos 131 e 132, inciso IV da Lei 
da Propriedade Industrial, que a princípio, vedariam 
tal comparação.

Entretanto, é necessário ir além da simples leitura 
da norma legal, e analisá-la em conjunto com todo 
ordenamento jurídico.

A publicidade comparativa verídica pode resultar 
em dois efeitos, onde um não exclui o outro, necessa-
riamente: informar o consumidor acerca de determi-
nadas características das marcas do anunciante e do 
concorrente; e, ressaltar a marca do anunciante em 
cotejo com a marca comparada.

Em tese, o primeiro efeito não tem por finalidade 
prejudicar a marca do concorrente, muito embora o 
embate entre as características das marcas possa re-
sultar em favor do anunciante, ocasionando possível 
migração de consumidores de um para o outro.

Todavia, nesses casos, tal efeito é resultado natu-
ral da disputa de mercado por dois concorrentes. Em 
que pese o “desvio de clientela”, essa não parece ser 
resultante de uma conduta desleal. Isto porque, para 
haver concorrência desleal, deve haver atos contrários 
ao uso honesto em matéria comercial.48 49

43 “Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes 
ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, junta-
mente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;” 
(BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996).

44 Embora a publicidade comparativa isenta seja lícita, nada impede que 
o titular da marca comparada que se sinta prejudicado possa se opor a 
publicidade em questão com base no artigo 130, inciso III da Lei da Pro-
priedade Industrial: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é 
ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade mate-
rial ou reputação.” (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996).

45 Destaca-se que nesse caso não há citação de nenhuma marca de tercei-
ros.

46 Aqui há uma previsão legal expressa permitindo a comparação.

47 Não há diferença se explícita ou implícita quando é possível a identifi-
cação da marca pelo consumidor.

48 “Artigo 10 bis. 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos 
nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência 
desleal. 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de 
concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou
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A repressão à concorrência desleal surge da ne-
cessidade de preservar a livre concorrência dentro de 
princípios da lealdade. Não é demais lembrar que a 
liberdade50 é a regra, traduzida na livre iniciativa51 e 
na livre concorrência52. De igual modo, também pode 
ser invocada a liberdade de expressão53, o direito de 
acesso à informação54 e o direito cultural55, todos estes 
como princípios atinentes ao direito marcário.56

Assim, em um caso de publicidade comparativa 
onde as informações das marcas do anunciante e do 
concorrente são verídicas, em não havendo dubiedade 
ou indução do consumidor em erro, sabendo que é bom 
para o consumidor o confronto de informações sobre 
os bens de consumo para auxiliá-lo em suas escolhas, 
tendo em vista os princípios apontados acima, saben-
do que a cláusula finalística da marca é atender aos 
interesses sociais, favorecer o desenvolvimento tecno-
lógico e econômico do país, caso não haja prejuízo à 
imagem, reputação ou ao caráter distintivo da marca, 
e nem esteja caracterizado o parasitismo, não há por-
que proibir a publicidade comparativa que se amolde 
nessas características.57

 comercial. 3) Deverão proibir-se particularmente: 1. todos os atos 
suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o esta-
belecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de 
um concorrente;  2. as falsas alegações no exercício do comércio, 
suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a ati-
vidade industrial ou comercial de um concorrente; 3. as indicações 
ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível 
de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, 
características, possibilidades de utilização ou quantidade das mer-
cadorias.” (BRASIL, Convenção da União de Paris. Decreto nº 75.572, 
de 08 de abril de 1975).

49  As falsas afirmações, atos que causem confusão ou que induzam o con-
sumidor em erro, são entendidos como atos de concorrência desleal. As-
sim, para haver concorrência desleal são precisos os seguintes requisitos: 
haver concorrência - dois agentes distintos disputam o mesmo merca-
do: produtos ou serviços, espaço geográfico e espaço temporal -, haver 
clientela - deve haver consumidores em disputa - e haver deslealdade -

 atos que fogem da regularidade e previsibilidade de comportamento em 
determinado mercado específico.

50 Liberdade é o princípio fundamental norteador do Estado e fundamento 
da ordem econômica. É vedado o abuso de poder econômico que domine 
o mercado, elimine a concorrência e aumente arbitrariamente os lucros.

51 Livre iniciativa é a liberdade individual para criar e explorar atividade 
econômica.

52 Livre concorrência é a liberdade para concorrer num determinado campo 
de mercado em igualdade de condições, qual seja: faculdade de angariar 
clientela; proibição de atuação que prejudique a concorrência; e, Estado 
autuando em igualdade perante os concorrentes.

53 “Art. 5º. IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” 
(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outu-
bro de 1988)

54 “Art. 5º. XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;” (BRASIL, 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 
1988).

55 Artigos 215 e 216 da Constituição Federal (BRASIL, Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988).

 (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outu-
bro de 1988).

56 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010. P. 273-278 e 405.

57 Vale citar que os Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo já se 
posicionaram nesse exato sentido diante de situação análoga: “Apelação 
cível. Direito marcário e concorrência desleal. publicidade comparativa. 
Julgamento antecipado da lide. Ausência de nulidade. Desistência expres-
sa da prova pericial requerida. Propaganda que observa os limites legais. 
Comparação desprovida da finalidade de denegrir ou atribuir caráter pejo-
rativo à marca concorrente, tampouco confundir o consumidor. Informa-
ção apenas acerca de situação fática reputada relevante pela anunciante 
em seu favor. Conduta que não se amolda às hipóteses de crime tipificadas 
na lei de propriedade industrial. Falsidade do conteúdo não comprovada. 
Desprovimento do recurso.” (BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. Apelação nº 2062129-22.2014.8.26.0000. 11ª Câmara 
Cível, Relator Desembargador José Carlos Figueiredo, J. 23.10.2013). 
“Responsabilidade civil. Publicidade comparativa. Atendidos os princípios 
da veracidade e objetividade. Linguagem satírica que não revela cará-
ter denigritório. Ausência de ilícito. Improcedência mantida. Honorários, 
porém, que devem ser reduzidos, considerado o valor da causa, que lhe 
serviu de base, fixado em impugnação. Litigância de má-fé não reco-
nhecida. Retido da corré prejudicado. Recurso de apelação provido em 
parte.” (BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 
nº 9189999-38.2008.8.26.0000. 1ª Câmara de Direito Privado, Relator 
Desembargador Cláudio Godoy, J. 18.06.2013). PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL. Marca. Propaganda comparativa feita pela ré. Esclarecimento das 
diferenças entre os produtos - Inexistência de sugestão ou insinuação 
de ofensa à marca ou ao produto da concorrente. Concorrência desleal 
não caracterizada. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparatória im-
procedente - Recurso provido. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Apelação nº 9103501-36.2008.8.26.0000. 1ª Câmara de 
Direito Privado, Relator Desembargador Rui Cascaldi, J. 02.08.2011).
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Como se sabe, a finalidade da marca é ajudar o 
consumidor nas suas escolhas – diminuindo os custos 
de procura – e resguardar o lado empresarial. Em tais 
condições de natureza informativa verídica, eviden-
temente a primeira finalidade da marca é cumprida. 
Quanto à segunda abre-se margem ao debate, uma vez 
que não parece certo que em todos os casos ocorra 
prejuízo a marca. Por esta razão, deve-se averiguar 
caso a caso como forma de se buscar a ponderação 
de interesses, na tentativa de manter o equilíbrio do 
sistema.

Pois bem, quando não for possível constatar que 
a publicidade comparativa com essas características 
ocasione sério risco de dano às quaisquer das fun-
ções da marca comparada, não há razão para a sua 
proibição.

A regra contida nos artigos 131 e 132 da Lei da 
Propriedade Industrial, tem como origem o artigo 16, 
item 3 do Acordo TRIPs58. A referida norma não trata 
da proteção das marcas de acordo com o princípio da 
especialidade. É uma exceção a este princípio.

Para tanto, a norma visa resguardar marcas simila-
res para produtos ou serviços dissimilares. Desse modo, 
a análise não somente recai sobre a possibilidade de 
confusão, uma vez que as atividades são distintas. O 
que se protege aqui é a diluição!

A proteção à diluição é feita em detrimento ao 
caráter distintivo do sinal, em face de uma possível 
ofuscação. Além disso, protege-se a imagem ou repu-
tação do sinal, a fim de evitar a sua maculação. Assim 
é que a diluição surge como uma forma de defesa e 
limitação ao uso das marcas, exatamente como tra-
zida nos artigos supracitados da Lei da Propriedade 
Industrial.59 Esta proteção é uma forma de conciliar 
interesses, trazendo equilíbrio ao sistema.

A diluição afeta diretamente duas das funções 
da marca, publicitária e econômica, pois, que, o uso 
desautorizado da marca, por terceiros, ao longo do 
tempo, pode resultar na perda ou diminuição do seu 
caráter apelativo antes com boa reputação, minorando 
o seu valor econômico.

Por outro lado, não é todo uso por terceiros que 
o titular da marca pode vetar sob a alegação de 
preservação do seu bem imaterial. Este é o caso 
da publicidade comparativa verídica cujo efeito é 

informar o consumidor sobre as características dos 
produtos.

Diferente é a situação em que a publicidade com-
parativa verídica foca apenas em ressaltar a marca do 
anunciante sob a marca comparada, sendo irrelevante 
ou imperceptível o confronto das informações verí-
dicas sobre as marcas.60 Nesse caso, a probabilidade 
de resultar em dano a uma das funções da marca do 
concorrente aumenta consideravelmente. Resta saber 
se tal risco seria suficiente para combater a publicidade 
em tela. Novamente, a averiguação deverá ser feita 
caso a caso tendo em mente a razoabilidade.

Os dois posicionamentos são defensáveis. Aqueles 
que criticam a publicidade comparativa o fazem por 
entender que essa seria parcial e tendenciosa, devendo 
o público ter liberdade de escolha e não ser induzido 
por força da publicidade, e, ainda, que haveria um 
grau de aproveitamento da reputação da marca alheia 
possibilitando causar-lhe prejuízo, além de configurar 
enriquecimento sem causa. Já aqueles que são a favor 
alegam a livre concorrência, o estímulo à melhoria 
da qualidade dos produtos e serviços induzido pela 
concorrência, além de orientar melhor o consumidor, 
auxiliando em suas escolhas.61

58 “Artigo 16. Direitos Conferidos. 3 - O disposto no art.6 “bis” da Con-
venção de Paris (1967) aplicar-se-á, “mutatis mutandis”, aos bens e 
serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja 
registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e 
serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o 
titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso pre-
judique os interesses do titular da marca registrada.”

59 Além da proteção já vista nos artigos 131 e 132 da Lei da Propriedade 
Industrial, o titular da marca poderá buscar a proteção desta com base 
no artigo 130, inciso III da referida lei.

60 O julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ilustra bem 
essa situação: “Propriedade industrial. Concorrência desleal. Propagan-
da comparativa. Possibilidade em tese, com reconhecimento todavia de 
abuso no caso concreto. Ré que não procura exaltar a superioridade de 
seu produto, mas que o equipara nominalmente à marca de titularidade 
da autora, com forma de afirmação da qualidade do primeiro. Tentativa, 
em princípio, de aproveitamento da imagem e prestígio alheios. Hipótese 
expressamente referida no Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária como exemplo de propaganda comparativa indevida (art. 
32, “g”). Tutela antecipada denegada em Primeiro Grau quanto à ex-
clusão à referência à marca da autora, Bidim, no sítio eletrônico da ré. 
Decisão reformada. Presença de suficiente verossimilhança quanto ao 
direito da autora. Perigo de dano igualmente justificado. Agravo de ins-
trumento da autora provido.” (BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2062129-22.2014.8.26.0000. 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Fabio 
Tabosa, J. 07.07.2014).

61 MAZZONETTO, Nathalia. A Publicidade Comparativa e a Prática de Con-
corrência Desleal Por Meio do Denegrimento de Marca e da Imagem do 
Concorrente. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual. Edição nº 99, de Março/Abril 2009. P. 08-09.
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Assim, no momento de análise quanto à licitude 
de uma publicidade comparativa verídica, é preciso 
questionar: É utilizada marca alheia, ainda que na 
forma implícita? Em que contexto a marca alheia 
é usada... só para ressaltar a marca do anunciante 
ofuscando ou maculando a marca comparada, ou para 
informar objetivamente o consumidor a respeito das 
características dos produtos? Há o risco de confusão 
de qualquer natureza por parte do consumidor, como 
falsa informação ou informação dúbia? A publicidade 
traria algum benefício prático, como informar melhor 
o consumidor?

Acredita-se, assim, que em não havendo falsidade, 
dubiedade, não induzindo ninguém em erro, não afe-
tando seriamente a nenhuma das funções da marca 
comparada, e em sendo informativa para o consumidor, 
não há porque negar-lhe licitude. Por sua vez, ausente 
quaisquer dessas características, a publicidade compa-
rativa seria vedada por ser uma citação injustificada 
da marca em caráter comercial, aplicando-se a regra 
prevista nos artigos 131 e 132, inciso IV da Lei da 
Propriedade Industrial.62

5. CONCLUSÃO
Inicialmente, buscou-se estudar as marcas, abor-

dando algumas de suas características e os princípios 
que as regem, dando maior atenção para as funções 
da marca: distintiva, qualitativa, publicitária e eco-
nômica. 

Em seguida, passou-se a debater a importância da 
publicidade na construção de valores ligados a uma 
marca. Dissecaram-se, então, os tipos de publicidade 
comparativa os quais foram divididos em: falsa, verí-
dica, explícita, implícita, parasitária, genérica e isenta.

Visto isto, o estudo passou a recair sobre a análise 
da licitude de cada uma das espécies de publicidade 
comparativa, onde se concluiu que o nosso ordenamen-
to jurídico não veda simplesmente a publicidade com-
parativa. O que é rechaçada são aquelas que induzem 
o consumidor em erro de qualquer natureza, as que 
trazem prejuízos à imagem, a reputação ou ao caráter 
distintivo da marca alheia, ou que se caracterizam por 
serem parasitárias.

Em contrapartida, não pode ser considerada ilícita a 
publicidade comparativa que for verídica e apresentar 
benefícios ao consumidor, auxiliando-o na melhor 
escolha, e desde que não cause sério risco de dano à 
marca comparada.

Por todo o exposto, conclui-se que as normas legais 
normalmente apontadas na Lei da Propriedade Indus-
trial para tentar justificar uma possível proibição da 
publicidade comparativa, em verdade, quando anali-
sadas juntamente com todo o ordenamento jurídico e 
tendo em vista a finalidade da marca, não vedam toda e 
qualquer publicidade comparativa, mas sim aquelas que 
estão em desacordo com os princípios gerais do direito.

62 “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente 
prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a 
despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação pu-
blicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipó-
tese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as 
garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão 
da atividade…de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará…proteção… 
à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se 
afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se 
dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a preva-
lência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, 
inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, 
haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca 
alheia, através da propaganda comparativa.” (LEONARDOS, Gustavo S.. 
A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao 
Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Semi-
nário Nacional de Propriedade
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INTRODUÇÃO
Com o crescente avanço tecnológico e a dissemina-

ção das ferramentas de pesquisa pela rede mundial de 
computadores, a busca por textos na internet tornou-
se uma constante no momento da elaboração de um 
trabalho científico. Isso é, muitas vezes, verificado 
na prática docente, quando o aluno traz ao docente 
os textos e artigos encontrados, os quais são única e 
exclusivamente baixados da internet. 

A facilidade pela qual o aluno buscou e localizou 
artigos, jurisprudências e até mesmo o livro doutrinário 
pretendido, no conforto de sua própria casa, já indica 
que esse aluno sequer irá a uma biblioteca ou livraria 
pesquisar ou adquirir novas obras para sua pesquisa. 
Essa prática traz ao discente facilidade, economia 
de tempo e dinheiro e, por que não dizer, vontade 
de copiar trechos inteiros por meio do “control C” e 
“control Z”.

Lamentavelmente, o método de copiar textos inte-
gralmente ou apenas alguns fragmentos, sem qualquer 
referência às fontes, vem se tornando o principal pro-
blema disciplinar nas instituições de ensino e pesquisas 
espalhadas pelo mundo. 

 Por que isso acontece? O plágio é penalizado em 
nossa legislação? 

O presente estudo visa responder as perguntas 
acima e refletir sobre os caminhos que levarão a 
minimização deste problema arraigado em nossa 
sociedade. 

CONCEITO E PREVISÃO
De acordo com Ulhoa (2006, p.1):

Plagiar é usurpar, roubar a essência criativa de 
uma obra. No plágio de uma obra, em alguns 
casos, os plagiadores, desde que não desco-
bertos, terão o aproveitamento econômico 
do crime. Já em outros, como os estudantes, 
também se não descobertos, poderão ter o 
seu aproveitamento material, ou seja, a nota 
pretendida. No entanto, esquecem do que de-
veria ser, verdadeiramente, importante nesse 
processo: a criação de espírito, a informação 
e o conhecimento por trás do simples ato de 
“pensar”.

Pelo excerto acima, depreende-se que aquele que 
copia não cria porque sequer pensa no que está escre-
vendo. Aquele que permite a prática do plágio com-
pactua com a desvalorização dos valores morais e da 
ética, conceitos estes tão importantes e privilegiados 
em nosso ordenamento jurídico.

O termo plágio, embora não previsto expressamente 
na legislação brasileira, encontra-se definido no bojo 
de vários ordenamentos jurídicos, como por exemplo, 
na Constituição Federal de 1988, na Lei 9610/98 (Lei 
de Direitos Autorais) e no Código Penal. A Constituição 
Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º a proteção aos 
direitos autorais, elevando-o ao patamar dos direitos 
fundamentais. A Lei de Direitos Autorais, por sua 
vez, enfatiza a regra da citação, como indicativa da 
autoria (art.46 III); afirmando que aquele que copiar 
obra do autor sem indicar ou anunciar seu nome ou 
pseudônimo responderá por danos morais (artigo 108). 

Plágio, implicações e possíveis soluções
Cintia Aparecida Torres Tambor
Advogada da Beérre Marcas e Patentes 
Professora e Tradutora
Docente no Curso de Direito da Unilago – 
União dos Grandes Lagos em São José do Rio Preto/SP



28 A

ARTIGO

Já o artigo 184 do Código Penal Brasileiro prevê que 
a reprodução desautorizada é crime, cuja pena é de 
detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

RAZÕES QUE LEVAM À PRÁTICA DE PLÁGIO
Pois bem, após enquadrada a figura do plágio em 

nosso ordenamento jurídico, vale refletir sobre os mo-
tivos que levam os docentes (sim, os docentes também 
cometem plágio direto ou indireto) e, principalmente, 
os discentes a cometerem este tipo de delito, muito 
comum no meio acadêmico e que, ao final, após des-
coberto, seu agente, via de regra, não sofre qualquer 
tipo de penalidade. 

Apenas para ilustrar a questão do cometimento de 
plágio por parte do corpo docente, importa mencionar 
notícia veiculada no site de notícias do terra.com.br,
redigida pelo então Diretor da ABPI – Associação Bra-
sileira da Propriedade Industrial (2013): 

Um caso de plágio em uma tese de douto-
rado derrubou a ministra da Educação da 
Alemanha, Annette Schavan, no início de 
fevereiro. Ela renunciou após acusações de 
que teria copiado partes do texto de seu tra-
balho, defendido há 33 anos na Universidade 
Heinrich Heine, de Düsseldorf. Além do cargo, 
perdeu o título de doutora. Casos desse tipo 
não são tão raros: em abril do ano passado, 
PálSchimitt renunciou à presidência da Hun-
gria após perder o título de doutor, também 
por plágio.

Para Romancini (2007):

O plágio caracteriza-se como uma falta atri-
buição de autoria, uma apropriação indevida 
de trabalho de um autor por outro indivíduo (o 
plagiário). Em outras palavras, trata-se da có-
pia de idéias ou conteúdos de trabalho de outra 
pessoa, que são utilizados como se fossem da-
quele que finge ser o autor legítimo dos mesmos. 

Se olharmos pela ótica legal, teremos no caso de 
plágio, a prática de um ato ilícito, praticado em prejuízo 
aos direitos morais personalíssimos do autor, o que sig-
nifica dizer que, além de ser penalizado criminalmente, o 
plagiário ainda é passível de pagar indenização ao autor, 
por danos morais, após o devido processo cível legal. 

Na prática, vemos que este tipo de infração moral 
e penal não é considerada como tal, inclusive no meio 
acadêmico, pois muitas vezes, os professores orien-
tadores fazem “vistas grossas” à imitações ou ainda, 
devido à imensa quantidade de orientandos, o que 
pressupõe muita análise, muita leitura, muita revisão, 
os mesmos não conseguem fazer uma pesquisa mais 
acurada e aprofundada para a detecção de eventual 
plágio e, sendo assim, não atuam como educadores e 
conciliadores do conhecimento, mas como mero ex-
pectadores, para não falar, plagiários indiretos (pois 
quem compactua com o crime, também é responsável). 
Ainda mais se levarmos em consideração que consti-
tui plágio, não somente a cópia fiel do texto original 
consultado, mas também a paráfrase, mal feita, mais 
conhecida como citação indireta, o que é ainda mais 
difícil de ser detectado. 

São três as modalidades de plágio, segundo Ro-
mancini (2007). Aquela em que o aluno compra o 
trabalho feito por outrem e apenas apõe seu nome no 
trabalho encomendado; Aquela em que há completas 
ou parciais citações de trabalhos alheios sem a devida 
referência da autoria e, por último, aquela em que há 
uma falsa paráfrase, feita sem indicação de citação 
integral (aspas ou formatação), mesmo que se informe 
que o trecho provém do autor de que foi feita a cópia. 

Ainda, baseado no artigo de Romancini (2007) po-
demos inferir que a pior modalidade de plágio e que 
tem sido uma prática constante nos meios acadêmicos 
é a compra de trabalhos feitos por empresas especiali-
zadas em monografias, TCC´s e outros trabalhos cien-
tíficos. O trabalho é encomendado pelo aluno a estas 
empresas prestadores de serviços que, muitas vezes, 
não se preocupam com as citações e referências, muito 
menos com a questão dos direitos autorais. Podemos 
constatar aí dois ilícitos, o primeiro, com relação à 
redação de um trabalho em nome alheio; o segundo, 
o menosprezo ao trabalho científico, o menosprezo ao 
autor original, muitas vezes copiado da internet e de 
modelos padrões.

Não obstante ser este um problema jurídico que 
enseja graves consequências no campo penal e cível, 
é, antes de mais nada, um problema institucional, 
arraigado em nossa cultura de país subdesenvolvido e 
com pouca estrutura na área educacional, que pouco se 
preocupa e incentiva o trabalho de pesquisa científica.

Muitas vezes, o aluno pratica o plágio por puro 
desconhecimento, pois não é orientado sobre o plágio, 
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sobre a reprodução sem referência, sobre a cópia de 
textos da internet etc. Vale lembrar que o aluno, muitas 
vezes vindo da escola pública, não está acostumado 
com a prática da pesquisa, das citações, da normatiza-
ção e, não raras as vezes, lhe é imposta uma pesquisa 
científica sem um preparo prévio e uma explicação 
sobre a prática da cópia e suas consequências.

Com o objetivo de descobrir as razões que levam os 
discentes ao cometimento de plágio, e como coibi-los, 
o Professor José Palazzo Moreira de Oliveira é Profes-
sor, Titular do Instituto de Informática da Universidade 
Federal do Rio Grande de Sul - UFRGS sintetizou al-
guns dos principais motivos apontados no relatório de 
pesquisa sobre detecção de plágio, publicado no JISC1: 
 
 1. Ignorância: muitos estudantes não têm uma 

noção clara sobre a atividade de cópia inde-
vida (plagiarismo) e não se conscientizam de 
que sua atitude é incorreta. É preciso que seja 
dada instrução frequente e adequada sobre 
a forma de referenciar adequadamente os 
trabalhos correlatos utilizados. 

 2. Pressão por resultados: os estudantes que 
se sentem sob pressão para produzirem re-
sultados cada vez melhores, e muitas vezes 
acima de suas possibilidades ou competências 
tendem a procurar alternativas. Com o acesso 
facilitado a inúmeros trabalhos via web o pla-
giarismo é um caminho fácil. Os professores 
devem se lembrar que ensinar não é levar os 
estudantes a uma situação de stress extremo 
para que produzam mais, mas sim trabalhar 
um processo de apoio e compreensão das 
suas dificuldades com o objetivo de atingir 
o melhor resultado possível, não um ideal 
inatingível para muitos. 

 3. Falta de tempo: quando os estudantes 
deixam o trabalho para o último minuto o 
plagiarismo aparece como uma solução de 
última chance. É preciso desenvolver ava-
liações que deem valor tanto ao processo 
de realização quanto ao resultado final. Mas 
alguém que precisa trabalhar todo o dia e 
vai para a Universidade de noite, como é o 
caso da grande maioria dos estudantes no 
Brasil, pode encontrar tempo? E o que dizer 
de professores que precisam ministrar 28 
horas de aula por semana, eles podem fazer 
uma avaliação de todo o trabalho? É preciso 
repensar todo o processo educativo para esses 
casos. 

 4. Cursos irrelevantes: se um aluno considera 
a matéria irrelevante para a sua formação, 
há uma tendência para o menor esforço, 
é preciso garantir que os conteúdos sejam 
realmente relevantes e, principalmente, que 
os alunos entendam [...] que conteúdos mais 
abstratos são essenciais. 

 5. Professores medíocres: quando um aluno 
percebe que o material de estudo está defa-
sado e que aparentemente não foi atualizado 
nos últimos anos, ainda mais em computação 
quando acham que quatro anos é uma eter-
nidade. Pior, quando o professor demonstra 
em aula um total desengajamento e [des]
atualização com o assunto há uma tendência 
para repetir esse comportamento e copiar 
material já existente. 

1 JISC é um projeto que integra universidades britânicas no sentido de 
promover o uso de tecnologia da informação na educação.
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 6. Afrontar o sistema: alguns estudantes são 
por natureza ou por experiências negativas, 
contestadores ou anarquistas; para eles de-
safiar o sistema é uma missão. Este é o caso 
mais difícil. Quando identificados, um apoio 
psicológico deveria ser de praxe. Para deses-
timular esse comportamento é importante 
que mecanismos de pressão na detecção 
de fraudes de plagiarismo, como programas 
específicos, sejam implantados (OLIVEIRA, 
2009, p. 2).

CONFIRMAÇÃO NA PRÁTICA DOCENTE
A prática docente ratifica com nitidez a ocorrência 

de um ou mais fatores acima que levam ao cometi-
mento do plágio. A ignorância, por exemplo, é um dos 
motivos de defesa alegados pelo aluno, pois mesmo 
diante de tantas explicações ministradas em sala de 
aula sobre essa prática, sobre as penalidades e sobre a 
metodologia de citações diretas e indiretas, o discente 
teima em alegar desconhecimento. Esse motivo aliado 
à falta de tempo do discente e do docente ao corrigir 
adequadamente os trabalhos monográficos são outros 
fatores presenciados na prática. 

Outra situação que encoraja os discentes a prati-
carem tal ato é a ausência de penalização pelos pro-
fessores e pela faculdade e/ou Universidade. Muitas 
vezes, nenhuma reprimenda é aplicada aos alunos,para 
não prejudicar ambas as partes. Entretanto, a ausência 
de penalidade, séria, firme e eficaz é um dos fatores 
que aumenta, ainda mais,a prática de tal ilícito nos 
anos subsequentes. 

 
CONCLUSÃO

Infelizmente, o plágio cada vez mais está se alas-
trando no meio acadêmico no Brasil e no mundo, sendo 
vários os motivos causadores desse grave problema que 
beira a desonestidade e falta de ética, majorado pela 
facilidade com que os livros, textos e artigos em geral 
são baixados por meio da rede mundial de computa-
dores, apenas por um clique.

Uma atitude educativa, preventiva e corretiva 
deveria ser ministrada nas faculdades brasileiras, 
com o intuito de se prevenir e evitar o plágio e 
outras contravenções no meio universitário e, tudo 
isso por intermédio de um corpo docente responsável 
e comprometido. Sendo assim, os discentes certa-
mente se sentiriam mais alicerçados na elaboração 

de trabalhos científicos atrelados à uma postura 
ética e leal, o que corrobora com a assertiva de 
Furtado (2002):

Agir com respeito perante não somente àquilo que 
se propõe a produzir com seriedade, mas igualmente 
em relação às fontes pesquisadas, às idéias consulta-
das, aos pensamentos, reflexões, pontos de vista, pro-
postos em estudos e pesquisas já feitas, que recorrera 
para melhor ilustrar, fundamentar ou enriquecer o seu 
trabalho científico, é o mínimo que podemos esperar 
de alguém voltado para o conhecimento.

Coloquemo-nos, docentes e discentes,a favor da 
criatividade, da leitura, dos estudos, da produção cien-
tífica e, sobretudo, da prática da honestidade!
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Este artigo não tem a pretensão de ser um estudo 
acadêmico ou nada que se assemelhe, tão somente, 
a exteriorização do incomodo com certas decisões 
que provocam reflexões sobre o prejuízo gerado pelo 
próprio Estado em face à fragilidade das concessões 
de marca por este concedido. Vale de primeira lembrar 
que, as marcas têm status de propriedade conferido 
por nossa Constituição Federal, que, por força consti-
tucional, devem deter a exclusividade ressalvados os 
ditames da lei especifica.

O Princípio da Especialidade é um dos princí-
pios que norteiam a lei de propriedade industrial 
(9279/96), que, em linhas gerais, concede o registro 
da marca em classificações iguais com especificações 
distintas. São muitas as marcas com registro nesta 
situação, pois, em uma classe existem inúmeras ativi-
dades distintas como exemplo a classe 30 (alimentos 
em geral), a 35 que vai desde assessoria/consultoria 
até a comercialização de tudo. A concessão da marca 
é sempre concedida com exclusividade dentro dos 
limites de sua especificação, para tanto, é indis-
pensável à exatidão da descrição desta, entretanto, 
por vezes parece que tal permissão legal é funesta e 

prejudicial ao empresário, criando uma elasticidade 
negativa às concessões de marcas.

A titulo de exemplo elucidativo vejamos: a marca 
Benta, que, remete ao Sitio de Pica Pau Amarelo, 
grande obra de Monteiro Lobato, com a personagem 
Dona Benta, cozinheira de quitutes; esta marca tem 
registro concedido pelo Estado para os produtos de 
farinha de trigo, de pães e para chocolates; cada 
uma para empresas distintas. Não parece correto 
que produtos que possam ser encontrados no mesmo 
local convivam pacificamente entre os consumido-
res de produtos alimentícios. Tal possibilidade se dá 
pelo fato de possuírem especificações distintas e 
pelo principio da especialidade, mas, estes, irão ser 
comercializadas no mesmo local, situação prejudicial 
para todo empresário. A questão é como o consumidor 
pode realmente, com toda a certeza, diferenciar um 
fabricante de outro, para tal é necessário que leiam 
o rotulo da embalagem do produto a fim de detectar 
o nome da empresa, este fato lesa a propriedade da 
marca, que, supostamente deveria ser exclusiva para 
a atividade de alimentos.

Há alguns anos atrás um colega afirmou que as 
marcas estavam em caos devido a falta de originalida-
de destas, que não haveriam mais termos suficientes 
para tantas empresas no mercado; na época discordei 
deste entendimento, e, hoje, continuo discordando, 
contudo, a autarquia competente, esta sim, e é 
responsável, muitas vezes, por causar a diluição e 
prejuízo de certas marcas. O homem é ser criativo 
por natureza, os signos marcários podem ser recriados 
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de mil formas, conforme a imaginação de cada um. 
Contudo, não se pode permitir que a autarquia e o 
Judiciário extrapolem as suas funções, em detrimento 
da visão legal, declarando a convivência de marcas 
iguais para atividades tão próximas por infringir a 
própria lei, (art 124, XIX). 

 O legislador foi cauteloso ao redigir o artigo acima 
mencionado quando vedou a coexistência de marcas 
iguais, semelhantes e afins, tendo em vista que, há 
atividades que se correlacionam, podendo ser de pro-
dutos ou serviços. Seguindo o mesmo exemplo dado 
anteriormente, consideremos o gênero alimentício, 
este, não colide com a espécie farinha ou pão ou 
chocolate? Outro exemplo: A atividade de publicidade 
não se assemelha àquela empresa que produz filmes 
publicitários? Ainda, a fabricação de embalagens em 
geral (gênero) não colide com embalagens plásticas 
(espécie)? Tais decisões, tanto da autarquia como do 
Judiciário, geram ônus demasiados aos empresários 
que buscam no Estado a proteção, exclusividade e 
o direito de impedir seus concorrentes de utilizarem 
marcas semelhantes.

As marcas são patrimônios intangíveis das empre-
sas, por vezes, valoradas expressivamente muito mais 
que a própria empresa, como também existe grupos 
econômicos que nada fabricam, mas suas marcas ge-
ram licenças e rendimentos multimilionários.

Tanto a autarquia como o Judiciário estão cavan-
do “um buraco sem fundo” para as marcas, pois, a 
coexistência, gera a diluição e perda do patrimônio 
intangível das empresas.

Ainda, mais nefasto do que já relatado são as de-
cisões judiciais que além de serem equivocadas com 
os ditames da lei especifica, criam jurisprudências que 
vão dar fundamento legal para outras decisões criando 
se cadeia inesgotável de erros.

O principio da especialidade conforme Denis Borges 
Barbosa: 

“Vale lembrar que um dos princípios básicos 
do sistema marcário é o da especialidade 
da proteção: a exclusividade de um signo 
se esgota nas fronteiras do gênero de ati-
vidades que ele designa. Assim se radica 
a marca registrada na concorrência: é nos 

seus limites que a propriedade se constrói. 
Voltando ao exemplo já suscitado, “Stradi-
varius”, para aviões, não infringe a mesma 
marca, para clarinetes: não há possibilidade 
de engano do consumidor, ao ver anunciado 
um avião, associá-lo ao instrumento musical. 
Se atividade de vender aviões é distinta da 
de comercializar clarinetes, a de vender ca-
misas (numa boutique) não o é da de vender 
sapatos (nos padrões de comercialização da 
década de 2000). A marca “Megaron” não 
poderia, a partir de tal critério, ser usada 
simultaneamente para distinguir camisas 
e sapatos, salvo se o quiser registrar um 
mesmo titular para ambas as categorias de 
bens. A especialidade surge como fronteira 
da exclusiva”.

O assunto foi amplamente discutido entre os dou-
trinadores como Gama Cerqueira, falando do Regula-
mento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, 
n. 6-7), que circunscrevia a colisão entre produtos ou 
artigos da mesma classe: 

“de acordo com este sistema, considera-
se nova a marca para o efeito do registro, 
desde que diversifique a classe de produto a 
que se aplica, vedando-se apenas o registro 
de marcas idênticas ou semelhantes para 
distinguir produtos pertencentes à mesma 
classe. Esse sistema, porém, não resolve 
todas as dificuldades, pois, se facilita a 
verificação para não se permitir o registro 
de marcas iguais ou semelhantes na mes-
ma classe, o risco de confusão por parte 
do consumidor não fica de todo afastado, 
uma vez que pode haver afinidade entre 
produtos pertencentes a classes diversas . 
Sendo limitado o número de classes, muitas 
delas abrangem artigos inconfundíveis ou 
pertencentes a gêneros de comércio ou in-
dústria diferentes, os quais, entretanto, não 
poderiam ser assinalados com marcas idên-
ticas ou semelhantes a outras registradas 
na mesma classe. Por outro lado, produtos 
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afins ou congêneres, mas pertencentes a 
classes diferentes, poderiam ser assinalados 
com a mesma marca, induzindo em erro o 
comprador” 

Já, José de Oliveira Ascenção igualmente enfatiza, 
na afinidade, a necessidade da prevenção da confusão 
além dos limites da especialidade: 

“A marca é atribuída para uma classe de 
produtos ou serviços. Mas a zona de defesa 
que lhe corresponde ultrapassa as utilizações 
da marca dentro da classe a que pertence, 
para evitar a indução do público em erro 
mesmo em relação a produtos ou serviços 
não compreendidos na mesma classe, mas 
cuja afinidade com aqueles a que a marca 
respeita teria a consequência de induzir o 
público em erro sobre a relação com a marca 
anterior.”

Infelizmente, a doutrina é clara e condizente à lei e 
a Tratados Internacionais em Propriedade Intelectual 
que o Brasil é signatário, todavia, mesmo as marcas 
sendo a identidade das empresas perante o consumidor 
e estas serem a base da economia do país, gerando 
empregos, impostos e divisas, o tratamento e cuidado 
dados pela autarquia e o Judiciário derrubam direitos 
e tornam, lícita a concorrência desleal e confusão 
entre elas.

A permissividade da coexistência de marcas em 
mercados tão estreitos entre si pode levar a falta de 
interesse dos pequenos empresários buscarem o seu 
direito marcario legal e a gerar nos concorrentes con-

dutas não idôneas, não preservando se o principio de 
boa fé. Nos exemplos já mencionados o limiar entre 
as marcas é tênue de difícil distinção, induzindo a erro 
o consumidor e minimizando os direitos marcários.

O descaso ou desconhecimento do assunto produz 
decisões que permitem os desdobramentos de marcas 
e a declaração de uso comum de marcas que nada têm 
de usuais. No primeiro caso tanto a autarquia como 
o Judiciário permitem, por exemplo: o termo Poliana 
para o comercio de sapatos possa coexistir com Po-
lianne, Poliany para mesma atividade. No segundo caso 
declara o uso comum de: o signo Mulata para publi-
cidade e Viabiliza para gestão de pessoas, sendo que, 
não há outras iguais no banco de dados da autarquia. 
E, que o signo Mulata e Viabiliza sejam considerados 
como termos de uso comum para as atividades? Qual 
o critério utilizado para que determinados termos sem 
anterioridade alguma na atividade sejam considerados 
simplesmente de uso comum? Esta declaração dada 
pelo Judiciário deturpa a lei e gera danos irreparáveis 
aos titulares de marcas que buscam a tutela do Estado, 
que, além de não conseguirem impedir terceiros do 
uso indevido, ainda, tem a espada judicial sobre seus 
direitos com a declaração de se tratar de termos de 
uso comum.

A tutela jurisdicional tem como obrigatoriedade 
seguir as diretrizes da Constituição Federal buscando 
amenizar e restringir a concorrência entre as atividades 
e não conceder a livre ilicitude como se fosse forma 
aceita no mundo empresarial. Estas questões devem ser 
examinadas atentamente sem que recaiam ônus àque-
les que buscam a proteção do Estado e desestimule a 
busca dos empresários pelos seus direitos marcários e 
fomentem a concorrência desleal entre as empresas.
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A proteção da Propriedade Industrial está consa-
grada no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal de 
1988, encontrando-se atualmente disciplinada pela Lei 
da Propriedade Industrial (LPI) de nº 9.279/96 que, no 
seu artigo 2º, enumera cinco institutos de proteção dos 
direitos relativos à Propriedade Industrial, quais sejam: 
(I) a concessão de patentes de invenção e de modelo 
de utilidade, (II) a concessão de registro de desenho 
industrial; (III), a concessão de registro de marca; (IV) 
a repressão às falsas indicações geográficas; e, por fim, 
(V) a repressão à concorrência desleal.

As marcas consistem em sinais distintivos desti-
nados a apresentar e identificar, de forma direta ou 
indireta, produtos e serviços oferecidos no mercado. 
Para que se possa desfrutar dessa tutela legal, o 
interessado deverá promover seu registro no INPI - 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Uma vez 
registrada, fica assegurada ao seu titular a utilização, 
com exclusividade, em todo território nacional, na 
forma do art. 129 da Lei 9.279/96.

Portanto, somente após o registro junto ao INPI a 
marca passa a ter a proteção delineada na lei, abran-
gendo o seu uso em papel, impressos, propaganda e 
documentos relativos à atividade do titular (art. 131 
da Lei 9.279/96).

Em regra, se um pedido de registro de marca se en-
contra em fase de análise junto ao INPI, o seu requeren-
te ainda não é titular da marca, e portanto, não poderá 
se valer de ações de infração contra terceiros, pois a 
propriedade decorre do registro validamente expedido.

Isto porque, o sistema brasileiro é considerado 
“atributivo”, pois a exclusividade da marca nasce do 
respectivo registro, ao passo que no sistema dito “de-
claratório”, a propriedade nasce do próprio uso, sendo 
meramente homologada pelo registro (cf. Denis Borges 
Vieira, Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª 
ed., Ed. Lumen Juris).

É bem verdade que o artigo 130 da LPI confere ao 
titular ou ao depositante do pedido de marca o direito 
de zelar por sua integridade material ou reputação. Não 

assegura, todavia, o direito de utilização exclusiva, na 
maior parte dos casos.

A jurisprudência vem se posicionando no sentido 
de haver direitos de exclusividade sobre a marca, tão 
somente, após a comprovação do registro validamente 
expedido pelo INPI, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ES-
PECIFICADO. POSSE E PROPRIEDADE (BENS 
MÓVEIS). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME E MARCA CO-
MERCIAL. REGISTRO DE MARCA. PROCEDI-
MENTO. DEPÓSITO DO REGISTRO. AUSÊNCIA 
DE DELIBERAÇÃO PELO INPI. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE PROCESSUAL. A empresa que en-
caminha solicitação de registro de marca, mas 
cujo procedimento se encontra em andamen-
to, ainda não havendo deliberação pelo INPI, 
não possui direito exclusivo à marca, somente 
possível com o efetivo certificado de registro. 
Inteligência do art. 129, da Lei nº 9.279/96. 
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVI-
MENTO AO RECURSO” (Apelação Cível Nº 
70019827054, Décima Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Ma-
raninchi Giannakos, Julgado em 12/09/2007). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CI-
VIL. INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. 
PROCEDIMENTO. SOLICITAÇÃO DE REGIS-
TRO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO INPI. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO NO MOMENTO. A 
empresa que encaminha solicitação de re-
gistro de marca, mas cujo procedimento se 
encontra em andamento, ainda não havendo 
deliberação pelo INPI, não possui direito ex-
clusivo à marca, somente possível com o efe-
tivo certificado de registro (art. 129, da Lei 
n.º 9.279/96). Sentença mantida. APELO DES-
PROVIDO” (Apelação Cível Nº 70014722508, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 
27/04/2006)”.

A viabilidade de ações de infração de marca com 
fundamento em pedido de registro ainda em exame 

pelo INPI – uma análise da Jurisprudência
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Apelação cível. Utilização de marcas em-
presariais. Apelante que pretende a prote-
ção da palavra “Borgo”, integrante da marca 
que pretende ver reconhecida junto ao INPI. 
Ausência de direito à proteção à marca, na 
medida em que, segundo esclarecido pelo 
INPI, nenhuma das partes teve seu pedi-
do de registro da marca deferido, havendo 
mera expectativa de direito. Impossibilida-
de de se proteger uma marca que sequer foi 
reconhecida pelo órgão competente. Ainda 
que fosse diferente, o apelante não provou 
que utilize tal marca para divulgação de seu 
negócio, sendo conhecido por outra. O nome 
que o apelante pretende proteger é “Borgo 
Locanda» e a marca que a apelada pretende 
ver reconhecida é “Borgo San Felice”, haven-
do identidade somente em relação à palavra 
“Borgo, palavra comum, de origem italiana, 
não gozando de proteção, de acordo com o 
art. 125, I da Lei da Propriedade Industrial. 
Sentença de improcedência. que merece 
integral manutenção. Recurso não provido. 
Apelação n.º 0001945-38.2004.8.19.0079 
(2006.001.09914), DES. NANCI MAHFUZ - 
Julgamento: 23/05/2006. Decima Segunda 
Câmara Civel, Publicação em 23.05.2006. 
Tribunal de Justiça do RJ.

Não se pode desconsiderar, porém, que o art. 2º, 
inciso V, da LPI disciplina como instituto de proteção 
à Propriedade Industrial a repressão à concorrência 
desleal, de forma autônoma, ou seja, como um instituto 
próprio que deve ser interpretado à luz das condutas 
típicas disciplinadas no art. 195 da referida lei. 

Soma-se a isso, a inequívoca demora do INPI como 
Administração Pública em proferir decisões admi-

nistrativas, o que cria um ambiente de insegurança 
jurídica aos administrados.

O STJ já enfrentou o tema, em acórdão de lavra da 
Ministra Nancy Andrighi, de 18.08.2011, conforme 
Ementa abaixo:

Ementa: CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE 
BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓ-
SITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA 
DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFI-
GURAÇÃO. 1. A ausência de decisão sobre 
os dispositivos legais supostamente violados, 
não obstante a interposição de embargos de 
declaração, impede o conhecimento do recur-
so especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. 
Os embargos declaratórios têm como objetivo 
sanar eventual obscuridade, contradição ou 
omissão existente na decisão recorrida. Ine-
xiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tri-
bunal de origem pronuncia-se de forma clara 
e precisa sobre a questão posta nos autos, 
assentando-se em fundamentos suficientes 
para embasar a decisão, como ocorrido na 
espécie. 3. A finalidade da proteção ao uso 
das marcas é dupla: por um lado protegê-la 
contra usurpação, proveito econômico para-
sitário e o desvio desleal de clientela alheia 
e, por outro, evitar que o consumidor seja 
confundido quanto à procedência do produ-
to. 4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina 
o direito de uso exclusivo da marca ao seu 
efetivo registro no INPI, que confere ao titular 
o direito real de propriedade sobre a marca. 
Mas a demora na outorga do registro não 
pode andar a favor do contrafator. 5. As-
sim, não apenas ao titular do registro, mas 
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também ao depositante é assegurado o di-
reito de zelar pela integridade material ou 
reputação da marca, conforme o disposto 
no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse 
processual configurado. 6. Recurso espe-
cial provido. (STJ, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2011, 
T3 - TERCEIRA TURMA)

Examinando-se ainda o inteiro do referido acórdão 
do STJ, verifica-se que a necessidade da alegação da 
concorrência desleal, em conjunto com a prática de 
infração de marca, tem especial relevância:

“Mas, ainda que a recorrente continuasse 
na condição de mera depositante da marca, 
esse fato não lhe retiraria o interesse de agir 
para a propositura de ação cautelar de bus-
ca e apreensão dos artigos produzidos pela 
recorrida, sob a alegação de que seu sinal 
distintivo estaria sendo utilizado como 
forma de desvio de clientela e concorrência 
desleal.” (g. e n. nossos).

Neste sentido, o titular de um pedido de registro 
poderá ingressar com uma ação de abstenção de uso 
de qualquer prática, inclusive de uso de marca idên-
tica, ou semelhante, para assinalar serviço ou produto 
idêntico ou afim, por um concorrente, desde que seja 
possível atestar, por exemplo, que seu concorrente 
vem agindo de forma fraudulenta com fins de desviar 
a clientela daquele que utilizada sinal idêntico ou 
semelhante anteriormente, na forma do inciso III do 
art. 195 da citada lei, devendo o requerente compro-
var tais práticas através de documentos e evidências 
admissíveis no Direito.

É o que se extrai da interpretação do acórdão de-
corrente da Apelação nº 0028480-17.2011.8.26.0482, 
da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em voto de lavra 
do Des. Francisco Loureiro em decisão de 11.03.2015, 
cujos principais cumpre destacar:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Alegação de vio-
lação a direito da marca “Andorinha” pela ré, 
considerando que ambas as partes a utilizam 
e atuam no ramo de transporte rodoviário 
de passageiros. Ausência de titularidade da 
marca pela demandante que, contudo, im-

pede direito de exclusividade. Mero pedido 
de registro junto ao INPI que não confere 
propriedade da marca. Pedido de registro 
impugnado pela ré e pendente de exame 
perante o INPI. Sistema atributivo imposto 
pela Lei n. 9.279/96. Artigo 130, III, da LPI que 
confere ao depositante o direito de zelar pela 
integridade material ou reputação da marca 
Circunstâncias do caso em tela que denotam 
a ausência de violação ao direito marcário 
pela Ré. Inexistência de indícios de violação 
da integridade material ou reputação da mar-
ca “Andorinha” pela requerida. Inocorrência 
de parasitismo ou de desvio de clientela, 
caracterizadores de concorrência desleal, 
pois se tratam de concessionárias que atuam, 
respectivamente, no transporte interestadual 
e municipal de passageiros. Inconvenientes 
advindos da utilização de marca comum pelas 
partes que não autorizam atribuição da ex-
clusividade da marca à autora neste momen-
to, enquanto litigam junto ao INPI. Nomes 
empresariais que gozam de proteção apenas 
no âmbito dos respectivos Estados em que 
feito o registro. Ação improcedente Recurso 
da autora não provido e recurso da ré provido.

(...)

A mera depositante da marca tem, entre 
outros, o direito de zelar por sua reputação e 
integridade material, nos termos do art. 130, 
III, da Lei n. 9.279/96. 

Inexistindo, contudo, indícios de diluição 
ou concorrência desleal por parte de ter-
ceiro que se utiliza de marca idêntica (tal 
como no caso em tela, em que não restaram 
demonstrados fins parasitários ou de desvio 
de clientela), não há porque conferir desde 
logo o direito de exclusividade que advém 
apenas do registro” (g. e n. nossos).

No mesmo sentido, as decisões abaixo de dois dife-
rentes Tribunais de Justiça Estaduais assim disciplinam:

Ementa: APELAÇÃO - Ação Ordinária - Ale-
gação de que as rés estariam usando ilici-
tamente a marca de propriedade da autora 
“BEM BILHETE ELETRÔNICO” - Sentença de 
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improcedência – Inconformismo - Recur-
so Desprovido. (Apelação nº 0022106-
35.2008.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, 
Julgado em 2014).

Trechos do julgado: “Contudo, embora não 
fosse ainda titular da marca, já havia ela, 
em 06/02/2008, depositado pedido de 
registro da marca (fls. 48/53). E, conforme 
estabelece o artigo 130, caput e inciso III, 
da Lei de Propriedade Industrial, “ao titular 
da marca ou ao depositante é ainda asse-
gurado o direito de: (...) III - zelar pela sua 
integridade material ou reputação.” (...) 
“e uma vez no sentido de que possui inte-
resse processual quem for depositante de 
registro de marca e ainda que tal registro 
não seja deferido até o julgamento final da 
ação de abstenção de uso de marca, desde 
que a pretensão não se lastreie na prece-
dência do registro e sim em concorrência 
desleal.” (g. e n. nossos)

Ementa: PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. 
LITISCONSÓRCIO COM PROCURADORES DI-
VERSOS. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. 
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓ-
SITO EFETUADO JUNTO AO INPI COM PRECE-
DÊNCIA. PENDÊNCIA DE REGISTRO. PROTE-
ÇÃO EM FACE DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
1) Havendo litisconsórcio passivo, com pro-
curadores diversos, ainda que constituídos no 
último dia do prazo recursal singular, deve 
ser aplicado o art. 191 do CPC, de modo que 

o referido lapso deve ser contado em dobro. 
2) Conquanto a proteção exclusiva da marca 
somente se dê com o registro, ao depositan-
te também é conferido o direito de cessão, 
licença e zelo da integridade material e da 
reputação da marca, como forma, inclusive, 
de garantir, na prática, a própria utilidade fu-
tura do registro, nos termos do art. 130, inciso 
III, da Lei n. 9.279/96, mormente quando de-
monstrada que criação e utilização da marca 
pela parte há anos. 3) A utilização da marca, 
embora não registrada, mas já depositada 
com precedência pela parte autora, merece 
proteção, sendo ilegal o aproveitamento de 
marca alheia, desviando a clientela, em 
nítida concorrência desleal, nos termos do 
art. 130, inciso III, da Lei n. 9.276/96. 4) A 
mera irresignação, sem o apontamento de 
elementos que evidenciem a necessidade de 
acolhimento da pretensão recursal, é insufi-
ciente para denotar um juízo de provimento. 
5) Apelos conhecidos e improvidos. (Apelação 
Cível Nº. 0002537-25.2011.8.03.0001, 2ª 
vara cível, Tribunal de Justiça de Macapá, 
Relator: Desembargadora STELLA SIMONNE 
RAMOS. Julgado em 2015). g. e n. nossos.

Portanto, as chances de êxito de uma ação de abs-
tenção de uso de marca com base em pedido de regis-
tro, ainda pendente de análise do INPI, dependem de 
serem apresentadas evidências das práticas de concor-
rência desleal praticadas pelo Réu, mormente relacio-
nadas à práticas fraudulentas para desvio de clientela 
do Autor, devendo o art. 130, III ser conjugado com o 
art. 195, III da LPI, como vem se posicionando o STJ.

       
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2015
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“DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECUR-
SO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
REGISTRO DE MARCA. 
 1.  MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE 

REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUI-
MENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRE-
TA. 

 2.  ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. IN-
TERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. 
DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO 
NO CASO CONCRETO. 

 3.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

 4.  CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATU-
REZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA 
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO 
DE VALORES ADIANTADOS.

 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de 
marcas semelhantes, ainda que em classe dis-
tintas, porém destinadas a identificar produtos 
ou serviços que guardem relação de afinidade, 
inseridos no mesmo segmento mercadológico, 
devem ser obstados.

 2. O princípio da especialidade não se restringe à 
Classificação Internacional de Produtos e Servi-
ços, devendo levar em consideração o potencial 
concreto de se gerar dúvida no consumidor e 
desvirtuar a concorrência. Precedentes.

 3.  A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 
9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as 
demandas judiciais de anulação de registro mar-
cário encerra hipótese de intervenção atípica ou 
sui generis a qual não se confunde com aquelas 
definidas ordinariamente no CPC, em especial, 
por tratar-se de intervenção obrigatória.

 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede 
a propositura da demanda endereçada contra a 
autarquia federal, mormente, quando a causa 
de pedir declina ato de sua exclusiva responsa-
bilidade.

 5.  Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do 
INPI em relação ao processamento de pleito 
administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade 
do registro marcário; inércia esta que resultou 
na judicialização da demanda.

 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, 
o INPI foi corretamente arrolado como réu, e 
o seu pronto reconhecimento do pedido impõe 
que arque com os honorários sucumbenciais, nos 
termos do art. 26 do CPC.

 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, 
porém esta isenção não afasta sua responsa-
bilidade quanto ao reembolso das quantias 
adiantadas pelo vencedor da demanda.

 8.  Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhe-
cido e desprovido. Recurso especial do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI co-
nhecido e parcialmente provido, apenas para 
isentá-lo do pagamento de custas processuais.” 
(STJ, REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 02/02/2016)

***

“DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA PESSOAL E 
ARTÍSTICA COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALI-
DADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. 
CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA MISTA. TRANSFE-
RÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. RETOMADA 
DE MARCA OU PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.
 1.  Recurso em que se discute os efeitos extraídos 

de contrato de autorização de uso de assina-
tura do pintor Cândido Portinari na condição 
de marca mista e a cessão da referida marca 
registrada perante o INPI, a fim de definir se o 
referido instrumento alcança também a marca 
nominativa associada, bem como aos direitos 
remanescentes ao cedente em relação à explo-
ração da marca.

 2.  Conquanto o nome civil se consista em direito 
de personalidade - absoluto, obrigatório, indis-

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



39A

JURISPRUDÊNCIA

ponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, 
incessível, inexpropriável, irrenunciável e in-
transmissível -, a legislação nacional admite o 
destaque de parcela desse direito para fins de 
transação e disposição, tal qual se dá na sua 
registrabilidade enquanto marca, desde que 
autorizada de forma expressa e delimitada.

 3.  A autorização de uso de nome civil ou assinatura 
mantém latente, na esfera jurídica do titular 
do direito de personalidade, o direito de defesa 
contra utilização que desborde os limites da 
autorização ou ofenda a imagem ou a honra do 
indivíduo representado.

 4.  Autorizada a utilização apenas na forma de assi-
natura – marca mista - não pode o autorizatário 
utilizá-la por qualquer outra forma - marca 
nominativa.

 5.  O registro da marca composta por nome civil ou 
assinatura, cuja utilização fora autorizada, ga-
nha autonomia em relação à pessoa a que alude, 
passando a vincular-se ao bem ou serviço que 
denomina, com a dupla finalidade de viabilizar a 
identificação de sua origem pelos consumidores 
e resguardar a livre concorrência.

 6.  Ademais, o desenvolvimento da marca no seg-
mento de sua exploração, apesar de ter em si 
agregado o valor da pessoa representada pelo 
nome civil, vincula-se ao bem ou serviço, o qual 
também agrega valor à marca.

 7.  Diante dessa autonomia, muito embora não 
seja possível ao cessionário de marca mista 
consubstanciada na assinatura do pintor, sua 
utilização por qualquer outra forma, tampouco 
será possível nova autorização para exploração 
por terceiros na mesma classe. Do contrário, ter-
se-ia configurada violação à proteção marcária 
resultante na confusão dos consumidores quanto 
à origem do produto, bem como o desenvolvi-
mento de concorrência parasitária.

 8.  A cessão de marca é instrumento apto a 
transferir os direitos de propriedade da marca 
transacionada, legitimando o cessionário ao 
uso, fruição, disposição e reivindicação e, por 
consequência, a opor-se, ainda que preventi-

vamente, à pretensão de registro por terceiro, 
inclusive o próprio cedente.

 9.  Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, 
REsp 1532206/RJ, Rel. Ministro MARCO AU-
RÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/09/2015)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA DE ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CONTROLE DO PO-
DER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOS-
SIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
 1.  Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da 

recorrente enquadra-se na categoria normativa 
denominada de marca de alto renome, conforme 
amparada pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

 2.  Na hipótese, os seguintes fatos são incontro-
versos: é notório o prestigio da marca Omega 
na fabricação mundial de relógios e a empresa 
recorrida situa-se no ramo local de móveis, não 
havendo risco de causar confusão ou associação 
com marca recorrente.

 3.  A instância ordinária concluiu: a) que a recor-
rente não faz jus à proteção marcária em todos 
os ramos de atividade; b) que o signo Omega 
não pode ser considerado uma exceção ao 
princípio da especialidade a ponto de impedir 
que terceiros façam uso dele e c) que o signo 
em análise é uma marca fraca, insuscetível da 
deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei 
nº 9.279/1996.

 4.  O Poder Judiciário não pode substituir o Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 
na sua função administrativa típica de avaliar o 
atendimento aos critérios normativos essenciais 
à caracterização do alto renome de uma marca, 
haja vista o princípio da separação dos poderes. 
Precedentes do STJ.

 5.  No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação 
jurídica de alto renome (artigo 125 da Lei nº 
9.279/1996) à marca Omega.
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 6.  Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 
1124613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
01/09/2015)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGIS-
TRO DE MARCA - COLIDÊNCIA CONFIGURADA COM 
MARCA ESTRANGEIRA.
 -  Insurgem-se ambos os réus UHDE EMPACO-

TADORA COM IMP EXP LTDA e INPI, contra a 
sentença que julgou procedente o pedido da 
autora LABORATÓRIO Y HERBOSTERIA SANTA 
MARGARITA S.A, visando a nulidade do registro 
nº 900.726.520, referente a marca nominativa 
“ERVA MATE KURUPÍ” na classe NCL(9) 30, para 
assinalar erva para infusão, exceto medicinal, 
requerido em 02/02/2008 e concedido em 
17/08/2010, em favor da empresa ré/Apelante, 
por entender constituir imitação/reprodução da 
marca paraguaia, de titularidade da empresa 
autora/Apelada. 

 - A marca da autora não se encontrava ain-
da registrada no País quando a empresa ré 
efetuou o depósito da marca anulanda, bem 
como o Paraguai, país de origem da empresa 
autora, não tem tratado de cooperação com o 
Brasil na área de propriedade intelectual, nem 
é signatário da Convenção de Paris, razão por 
que não seria o caso de aplicação do artigo 
124, XXIII, da LPI. 

 -  Por outro lado, resta patente a comprovação 
nos autos, no sentido de que a Apelada co-
mercializa através de sua marca YERBA MATE 
KURUPI, - devidamente registrada no Paraguai, 
desde 1997, ou seja, anteriormente à marca da 
apelada, depositada no INPI, somente em 2008 
-, com outros países, como Estados Unidos, Chile, 
Bolívia, Peru, Uruguai e Mercado europeu. 

 -  A empresa autora tem como sede a cidade de 
Assunção, no Paraguai, sendo certo que a sede 
da Apelante/ré encontra-se na cidade de Dou-
rados, no Estado do Mato Grosso do Sul, cujo 

território faz fronteira com o Paraguai, restando 
clara a proximidade de ambas as empresas, não 
obstante situadas em países distintos. 

 -  Inteligência do artigo 2º, V e 124, XIX, da LPI e 
artigo 10, bis, da CUP. - Precedente jurispruden-
cial. 

 -  No tocante à irresignação do INPI quanto à verba 
honorária que lhe impôs a r. sentença, tem razão 
o Instituto, tendo em vista as peculiaridades do 
presente caso, eis que, sem uma maior análise 
acerca da questão, afeita ao Judiciário, não se fez 
possível ao Instituto evitar a presente demanda, 
devendo ser afastado o princípio da causalidade 
neste caso, quanto à autarquia, não obstante 
a sua posição de litigante vencido. - Desprovi-
mento à apelação da empresa ré e Provimento à 
apelação do INPI, para excluir a condenação do 
Instituto ao ônus da sucumbência, e manter, no 
mérito, integralmente os termos da r. sentença 
a quo.” (TRF 2ª Região, Recurso de Apelação nº 
0138782-27.2014.4.02.5101, Rel. Des. PAULO 
ESPÍRITO SANTO, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, 
julgado em 02/12/2015)

***

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO 
DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE 
REGISTRO INDEFERIDO NO INPI - USO DE NOME DE 
TERCEIROS A TÍTULO DE MARCA - FALTA DE AUTO-
RIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, XV, DA LEI DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO IMPROVIDO. 
 I -  Diz o inciso XV, do art. 124, da LPI, que “não 

são registráveis como marca, nome civil ou sua 
assinatura, nome de família ou patronímico e 
imagem de terceiros, salvo com consentimento 
do titular, herdeiros e sucessores”. 

 II -  Diz o Apelante que a autorização para expedi-
ção de seu registro decorre de consentimento 
dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert 
Einstein, que nos idos de 1958, na cerimônia 
de assentamento da pedra fundamental do 
Hospital Albert Einstein, doou um relógio de 
pulso, que fora de seu pai, e um cheque de 
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  U$ 500,00 (quinhentos doláres) para ajudar nas 
obras do Hospital, e que através desses atos, 
o herdeiro do cientista teria lhe conferido o 
direito de uso exclusivo do nome do cientista, 
a título de marca, no Brasil, com exclusão de 
qualquer outra pessoa ou entidade. 

 III -  De outro lado, alega a Universidade Hebraica 
de Jerusalém, ora Apelada, que detém os di-
reitos sobre todo o legado imaterial deixado 
pelo notório e consagrado DR. Albert Einstein, 
em conformidade com o testamento deixado 
pelo eminente cientista, acostado aos autos 
e cuja veracidade nunca foi contestada pelo 
Apelante. 

 IV -  Assim cinge-se a controvérsia em saber se o con-
sentimento exigido pela lei tem que ser expresso 
e a quem caberia, no presente caso, concedê-lo. 

 V -  Quanto à segunda questão, a matéria não é nova 
nesta Corte, que já teve oportunidade se pro-
nunciar sobre quem seria o sucessor dos direitos 
relativos à propriedade intelectual do cientista 
Albert Einstein, no processo nº 0034882-
96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de 
minha relatoria, em que o Apelante pleiteava a 
nulidade da marca “EINSTEIN BROS”, e esta Tur-
ma manteve o registro, reconhecendo naquele 
caso, por unanimidade, por força de disposi-
ção testamentária, pertencem a Universidade 
Hebraica de Jerusalém, desde a morte de sua 
enteada Margot Einstein, conforme se extrai 
da cláusula décima terceira, letras (E) e (F) do 
testamento deixado pelo cientista. 

 IV -  Apelação improvida.” (TRF 2ª Região, Recurso 
de Apelação nº 0009171-21.2014.4.02.5101, 
Rel. Des. MESSOD AZULAY NETO, 2ª TURMA 
ESPECIALIZADA, julgado em 04/11/2015)

***

“PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. DESENHO 
INDUSTRIAL. Agravo de instrumento contra a decisão 
que concedeu a tutela inibitória a fim de que o agra-
vante cesse a comercialização, distribuição e explora-
ção do veículo Land Wind, cujo desenho industrial se 

revelou imitação do veículo primeiramente distribuído 
pelos agravados – Range Rover Evoque. Ausência de 
registro. Os agravados trouxeram aos autos laudo ela-
borado por especialistas, que apontaram significativas 
semelhanças nos desenhos dos veículos: em especial, 
nas linhas de faróis e grades, na lateral e também na 
parte traseira. Ainda que os agravados não tenham re-
gistrado o design do veículo, seguramente, precederam 
o agravante na exploração desse desenho de veículo no 
mercado. Esta precedência, por si só, inibia qualquer 
imitação. As semelhanças extrapolam o dimensiona-
mento dos carros e vê-se, claramente, que buscou o 
agravante imitar, inclusive, pequenos detalhes dos 
automóveis produzidos pelos agravados para criar 
memória genérica do veículo Range Rover. E, por isso, 
há indicativo de concorrência desleal. Livre iniciativa 
e concorrência. Não se desconhece que a Constituição 
Federal preserva a livre iniciativa e a livre concorrência. 
Não obstante, abusos não são admitidos. Não se pode 
permitir a adoção de condutas empresariais pautadas 
na imitação de marcas e desenhos industriais. Exige-se 
a concorrência de superação, e não de imitação, esta 
última geradora da concorrência parasitária. Decisão 
agravada mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo 
de Instrumento nº 2250283-87.2015.8.26.0000, Rel. 
Des. CARLOS ALBERTO GARBI, 2ª CÂMARA RESERVADA 
DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 03/02/2016) 

***

“LITISPENDÊNCIA – Marca – Existência de ação 
anulatória de marca julgada pela Justiça Federal – 
Litispendência inexistente – Objetos e polo passivo 
distintos, pois INPI é litisconsorte passivo necessário 
naquela ação – Preliminar rejeitada – Recurso adesivo 
improvido neste tocante PROPRIEDADE INDUSTRIAL – 
Marca – “Dolly” e “Golly” – Semelhança fonética e 
gramatical que não causa confusão entre os consumi-
dores – Atuação das litigantes em mercados distintos – 
“Dolly”, no segmento de refrigerantes e “Golly”, no 
ramo de pó para preparo de bebidas – Constatação, 
ademais, que “Golly”, de atuação regional, está regis-
trada em outras classes – Princípio da especialidade 
e da anterioridade aplicável à marca notória “Dolly” – 
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Inibitória improcedente – Recurso adesivo provido para 
este fim, prejudicado o recurso principal. Dispositivo: 
por maioria de votos, deram provimento ao recurso 
adesivo e julgaram prejudicado o recurso principal, 
vencido o Revisor que declara.” (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 0004406-47.2012.8.26.0001, Rel. Des. 
RICARDO NEGRÃO, 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREI-
TO EMPRESARIAL, julgado em 16/11/2015)

***

“Propriedade industrial. Direito marcário. Con-
corrência desleal. Demanda ajuizada por entidades 
desportivas em face de pessoas jurídicas dadas por 
responsáveis por atos de contrafação, mediante a 
utilização não autorizada dos símbolos distintivos 
das autoras em produtos diversos. Deferimento em 
caráter liminar da busca e apreensão de mercadorias 
indicativas dessa contrafação. Determinação do acom-
panhamento da diligência por peritos. Desnecessidade. 
Art. 842, § 3º, do CPC, que se refere a direito autoral, 
não a propriedade industrial. Possível violação dos 
direitos marcários das autoras, por outro lado, facil-
mente identificável pela simples visualização do uso 
dos distintivos correspondentes sem a demonstração 
da correspondente licença. Matéria sem qualquer 
complexidade, a dispensar auxílio técnico, o qual, sem 
proveito prático, viria a encarecer desnecessariamen-
te a tutela dos direitos dados por violados. Decisão 
agravada reformada quanto a esse aspecto. Agravo 
de instrumento das autoras provido.” (TJSP, Agravo de 
Instrumento nº 2248727-50.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
FABIO TABOSA, 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, julgado em 16/12/2015)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. CONCOR-
RÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. O autor, 
após a constituição da empresa-ré, teria sofrido de-
créscimo em seu faturamento, presente, portanto, a 
concorrência desleal, diante do uso indevido pela ré dos 
moldes projetados pelo autor, bem como pelo desvio 
de clientela. Para obter a proteção de seu invento ou 

modelo de utilidade, deveria o autor comprovar que 
teria o respectivo registro junto ao INPI, considerando-
se que tem vigência em nosso ordenamento jurídico o 
sistema atributivo. Contudo, não comprovou ter este 
registro, que se revelava necessário, considerando-se 
a alegação da ré de que os projetos relacionados ao 
desenvolvimento de filtros de água seriam de domínio 
público. Desvio de clientela. Não há comprovação do 
desvio de clientela, sendo certo que tampouco se in-
teressou o autor em produzir esta prova. A ré trouxe 
aos autos indicativo de que a autora sofreu percalços 
no desenvolvimento de sua atividade. Isto porque 
acumulou dívidas e teria tido prejuízos em decorrência 
de participação em licitação no estado do Pará. Assim, 
não restou comprovado que a atividade empresarial da 
ré teria sido desleal, ausente prova do imputado desvio 
de clientela, por meio fraudulento (art. 195, inc. III, 
da Lei n° 9.279/96). Sentença de improcedência dos 
pedidos mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Recurso 
de Apelação nº 1000596-93.2015.8.26.0566, Rel. Des. 
CARLOS ARLBERTO GARBI, 2ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO, julgado em 03/02/2016)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DI-
REITO À PROTEÇÃO MARCÁRIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR 
DE UTILIZAÇÃO DE NOME COM FONÉTICA IDÊNTICA. 
AUTOR QUE INTEGRAVA O GRUPO MUSICAL “KILOU-
KURA” E POSTULA A PROTEÇÃO AO NOME, SUSPOSTA-
MENTE DE SUA PROPRIEDADE. PEDIDO DE DEPÓSITO 
FEITO PELO AUTOR QUE NÃO RESULTOU EM REGIS-
TRO, TENDO O RÉU OBTIDO O REGISTRO DA MARCA 
“KILOUCURA”. O DEPÓSITO DO REGISTRO DE MARCA 
NÃO É GARANTIA DE FUTURA CONCESSÃO DO USO, 
SENDO QUE O SIMPLES PEDIDO JUNTO AO INPI, POR 
SI SÓ, NÃO GARANTE O DIREITO DE EXCLUSIVIDADE 
SOBRE A UTILIZAÇÃO DA MARCA. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ, Recurso 
de Apelação nº 0098536-34.2006.8.19.0001, Rel. Des. 
MARIA HELENA MARTINS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
julgado em 15/09/2015)

***
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“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO 
RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ÔNUS 
PROBATÓRIO. A revelia induz a presunção de vera-
cidade dos fatos alegados na exordial. Entretanto, 
tratando-se de presunção relativa, a procedência dos 
pedidos não é automática, devendo ser analisada em 
conjunto com as demais provas dos autos. PROJETO 
DE CRIAÇÃO DE CARTÃO PRÉ- PAGO PARA A REQUE-
RIDA. APRESENTAÇÃO. NÃO CONTRATAÇÃO. ADOÇÃO 
DESTA IDEIA NAS FILIAIS AMERICANAS. VIOLAÇÃO AO 
DIREITO AUTORAL. INOBSERVÂNCIA. IDEIA QUE NÃO 
CONFIGURA PROPRIEDADE INTELECTUAL. REQUERIDA 
QUE NÃO PODE RESPONDER POR PREJUÍZOS ALHEIOS 
À SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE 
O CARTÃO COMERCIALIZADO NOS ESTADOS UNIDOS 
FOI POSTERIOR À CRIAÇÃO DO DOS AUTORES. AU-
SÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTAMENTO DO DEVER DE 
INDENIZAR.
 1.  Nos termos do art. 8º da Lei nº 9.610/98, as 

ideias, métodos, projetos ou esquemas para 
realizar negócios não são objeto de proteção 
como direitos autorais.

 2.  Para configuração do dever de indenizar é ne-
cessária a presença simultânea dos seguintes 
requisitos: a ocorrência do dano; a culpa, o dolo 
ou a má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a 
conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

 3.  Na hipótese dos autos, os Autores não conse-
guiram se desincumbir de seu ônus probatório, 
pois não demonstraram que o seu projeto foi 
elaborado antes da comercialização americana. 

 4.  Ainda que assim não o fosse, a Requerida não 
pode ser responsabilizada por eventuais prejuí-
zos gerados por empresa americana, pois alheios 
à sua competência.

 5.  Ausente o ato ilícito da Requerida, afasta-se a 
sua responsabilidade civil pelos danos reclamos 
e, consequentemente, o dever de indenizar os 
demandantes.

RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR, Recurso de Apela-
ção nº 1369527-7, Rel. Des. VILMA RÉGIA RAMOS DE 
REZENDE, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/09/2015)

***

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. LEI N. 
9.610/98. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 
PASSIVA RECHAÇADAS. REPRODUÇÃO DE CARTILHAS 
DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONS-
TRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL EXCLUSIVA DOS 
DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS 
CRIADORES. ABALO MORAL CARACTERIZADO. VERBA 
INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIO-
NALIDADE. CARÁTER REPARATÓRIO, EDUCATIVO E 
PUNITIVO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

‘De forma bastante primária, quando falamos de 
direito de autor, estamos nos referindo às leis que têm 
por objetivo garantir ao autor um reconhecimento 
moral e uma participação financeira em troca da uti-
lização da obra que ele criou. É por isso que, segundo 
o preceito constitucional, nenhuma pessoa pode uti-
lizar, publicar ou reproduzir uma obra intelectual sem 
ter o consentimento do autor. O respeito ao direito 
de autor é fundamental para estimular e favorecer a 
atividade criadora dos homens, permitir a difusão de 
idéias e facilitar o acesso do público em geral às obras 
intelectuais’ (AFONSO, Otávio, Direito Autoral: concei-
tos essenciais, Barueri: Manole, 1ª ed, 2009, pp. 10-12).

‘A expressão artística é um direito individual, de 
modo que a reprodução da obra deve ser autorizada 
prévia e expressamente pelo autor ou titular do di-
reito. Basta a reprodução total ou parcial da criação 
intelectual para que seja violado o direito autoral, 
sendo irrelevantes a quantidade (se um exemplar ou 
vários) e a finalidade (comercial ou não)’ (STJ, Resp 
n. 1422699/SP, Relator: Min. Humberto Martins, 2ª 
Turma, j. 01/09/2015).” (TJSC, Recurso de Apela-
ção nº 2011.067074-6, Rel. Des. PAULO RICARDO 
BRUSCHI, 4ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, julgado 
em 19/11/2015)
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Conar – Propaganda comparativa

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

luiz.marinello@lfmadv.com

UOL - MODERNINHA - A ÚNICA SEM ALUGUEL E 
COM TRÊS ANOS DE GARANTIA

Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2015
Representação nº: 214/15

Autor(a): Cielo
Anunciante: UOL

Relator(a): Arthur Amorim
Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Sustação
Fundamentos: Artigos 32, letras “b”, “f” e “h”, e 50,

letra “c” do Código

Resumo: Comercial em TV e internet do sistema
PagSeguro comercializado pelo UOL atraiu reclamação no 
Conar da concorrente Cielo, que considera haver publici-
dade comparativa antiética associada a denegrimento de 
imagem - a máquina dos concorrentes sendo apresentada 
como “antigona”. Considerou a Cielo que apenas comparar o 
preço de um e outro produtos é indevido, pois há diferenças 
entre os serviços agregados, sendo os oferecidos pela Cielo 
distintos daqueles do UOL. Outra queixa da Cielo deu-se 
em relação à imprecisão do valor equivalente do custo dos 
serviços comparados.

Reunião de conciliação entre as partes promovida pelo 
Conar não resultou em acordo. O relator recomendou sus-
tação liminar da campanha.

Em sua defesa, UOL negou motivação à denúncia, 
considerando que sua campanha respeita de forma estrita 
o Código. Defendeu a comparação de preços, dado que a 
finalidade dos serviços oferecidos pelas partes é a mesma, 
os serviços agregados sendo acessórios. Negou também 
intenção denegritória, ao definir como “antigona” as máqui-
nas disponível no mercado, que PagSeguro visa substituir. 
Considera que antigo não é sinônimo de ineficiente e a 
máquina mostrada é genérica, sendo usada por 90% do 
mercado, não podendo ser automaticamente associada ao 
sistema da Cielo.

O UOL informou que arredondou os preços no compara-
tivo, de forma a facilitar a compreensão do público, sendo 
o valor exato informado em lettering. Defendeu, por fim, a 
veracidade de informações presentes nas peça publicitária 
quanto a garantia, rapidez na troca do equipamento etc. 
Houve extensão da medida liminar de sustação à segunda 
versão dos anúncios da campanha do UOL.

O relator propôs a sustação. Ele iniciou seu voto defen-
dendo a propaganda comparativa neste caso específico. 
“Como se trata de uma nova opção no mercado, é até 
bom para os clientes que os preços sejam comparados”, 
escreveu em seu voto. “A eles cabe analisar qual máquina 
e seus eventuais acessórios são melhores”. Ele também não 
viu problemas em relação às informações pontuais sobre 
o serviço do UOL. No entanto, sugeriu a sustação pois 
considera denegritório o uso da expressão “antigona” para 
definir os produtos concorrentes e também a imprecisão na 
comparação de preços. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“KETCHUP HEINZ - PREFERIDO DO BRASIL” E 
“MAIONESE HEINZ - PREFERIDA DO BRASIL”

Mês/Ano Julgamento: NOVEMBRO/2015

Representação nº: 188/15

Autor(a): Unilever Brasil

Anunciante: Heinz Brasil

Relator(a): André Coutinho Nogueira

Câmara: Segunda Câmara

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 17, 23, 27, parágrafos 1º, 2º e 
7º, 32, letras “c” e “f”, e 50, letra “b” do Código

Resumo: Anúncios veiculados em mídias sociais pela 
Heinz para seus produtos ketchup e maionese com os apelos 
acima atrairam reclamação da concorrente Unilever, que 
viu nas peças publicitárias expressão de superioridade não 
devidamente justificada. A denunciante trouxe ao processo 
pesquisas que dão conta que os produtos de Heinz detêm 
pequena participação de mercado. Outra pesquisa indica 
Maionese Hellmann´s como superior ao concorrente da 
Heinz.

Esta negou, em defesa enviada ao Conar, razão à de-
núncia, por considerar que a campanha expressa, usando 
técnica de puffery, a imagem conquistada pelos produtos 
da marca ao longo de mais de cem anos de mercado. Jun-
tou pesquisa que demonstra preferência dos consumidores 
brasileiros pelo ketchup Heinz e pesquisas internacionais 
que demonstram liderança nos mercados americano e 
europeu. Informou, por fim, que em respeito ao direito de 
informação do consumidor, retirou do ar o anúncio que 
divulgava sua maionese.

Para o relator, não há dúvida de que se trata de pu-
blicidade comparativa, já que os preferidos o são sempre 
em relação a alternativas. “Portanto”, escreveu ele em 
seu voto, “é necessário que a camparação alegada seja 
passível de comprovação, como previsto no Código”. Ele 
não aceitou como justificativa as pesquisa em mercados 
internacionais. Por isso sugeriu a alteração das peças pu-
blicitárias mas concordou com seus colegas da 2ª Câmara 
de Ética, que a pesquisa apresentada pela Heinz pode 
servir de fundamento do claim para o ketchup. Seu voto 
foi aprovado por maioria.
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