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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.

CONGRESSO INTERNACIONAL 
ASPI: sempre um sucesso!

A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual promoveu, nos 
dias 6, 7 e 8 de abril de 2016, no Grand Mercure, Ibirapuera, na cidade de São 
Paulo, o XVI Congresso Internacional da Propriedade Intelectual ASPI 2016, 
com o título “SALTANDO PARA O FUTURO - De Santos-Dumont às Nuvens”.

O Congresso foi um sucesso! Os números são impressionantes: 98% dos 
presentes consideraram o evento bom ou ótimo; 100% aprovaram a sua lo-
calização e 98% sua infraestrutura. É, sem dúvida, um resultado excelente.

Quero destacar, ainda, alguns dos comentários recebidos:

 •  Parabenização especial aos organizadores e colaboradores do evento e 
agradecimento à ASPI, pela organização e por assuntos tão contempo-
râneos e importantes;

 •  Parabéns pela brilhante organização do evento;
 •  Excelente Congresso! Alto Nível – Muito bem organizado;
 •  Foi o melhor Congresso organizado pela ASPI nos últimos anos, em 

matéria de atualidade, interesse e abordagem dos temas.

Queria, em nome da ASPI, agradecer a todos que participaram do evento 
e contribuíram para o seu aprimoramento. Mais, faço um agradecimento es-
pecial às duas comissões responsáveis pelo Congresso. A comissão científica, 
coordenada pela colega Neide Bueno, foi composta pelos colegas Alberto 
Luis Camelier da Silva, Clovis Silveira, Daniel Adensohn de Souza, José Carlos 
Tinoco Soares, Kenneth René Ouchana Wallace, Marcelo Antunes Nemer, 
Mauricio Serino Lia, Nancy Satiko Caigawa, Neide Bueno, Newton Silveira, 
Patricia Silveira, Ricardo P. Vieira de Mello e Tânia Aoki Carneiro. A Comissão 
Executiva, coordenada pelo colega Daniel Adensohn de Souza e integrada pelos 
colegas Marcello do Nascimento, Marcelo Antunes Nemer e Patricia Silveira.

O patamar atingido no Congresso de 2016 nos inspira a realizar, no próximo 
ano, um evento ainda melhor. 

Assim, já foi dado início à preparação para o XVII Congresso Internacional 
da Propriedade Intelectual ASPI 2017, com o título “A PROPRIEDADE INTELEC-
TUAL E O AMBIENTE VIRTUAL – Desafios e Oportunidades”, que ocorrerá em 
São Paulo, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2017, no qual serão abordados 
temas altamente complexos e de grande interesse para aqueles que fazem 
da Propriedade Intelectual seu principal mister. 

Esperamos, mais uma vez, contar com a presença de todos!
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RELATÓRIO DE EVENTOS DE MARÇO ATÉ 10 DE AGOSTO 2016 – ASPI

Data:  18 de março de 2016, 9h00 às 17h30.

Professores: Juliana L. B . Viegas
 João Marcelo de Lima Assafim

Professores: Karin Klempp Franco
 Luiz Ricardo Marinello

Da Esq. para Dir.: Mauricio Serino Lia, Ana Claudia 
Mamede Carneiro e Márcio Junqueira Leite

n CICLO DE PALESTRA ASPI n Seminário Sobre Lei da Inovação realizado
 pela LES Brasil, com apoio da ASPI

Data:   14 de abril de 2016

Tema: Encontros ASPI do Mundo Digital: 
 “A Liberdade de Expressão e o
 Marco Civil da Internet, o
 Anteprojeto de Lei de Privacidade
 e outros projetos de lei”

Palestrante: André Zonaro Giacchetta 

Coordenadora: Andrea Garbelini Queiróz

Da Esq. para Dir.: Mauricio Serino Lia, André Zonaro 
Giacchetta e Andrea Garbelini Queiróz

Data:  05 de maio de 2016

Tema: “Tutelas Provisórias no Novo CPC e a
 Propriedade Intelectual”

Palestrante: José Mauro Decoussau Machado 

Coordenador: Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

Da Esq. para Dir.: Rodrigo Gomes de Mendonça
Pinheiro, David Fernando Rodrigues, Bruno Costa e 
José Mauro Decoussau Machado

n CICLO DE PALESTRA ASPI

n CICLO DE PALESTRA ASPI

n 30º GRUPO DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE
 INTELECTUAL – GEPI

Data: 03, 10, 17 e 31 de maio de 2016

Tema:  Secondary Meaning

Coordenadores: Rodrigo Gomes de Mendonça
 Pinheiro e Sandra Volasco Carvalho

Palestra de Encerramento

Palestrante: Lélio Denícoli Schmidt

Este Grupo de Estudos abordou questões como:

A) Apenas as marcas podem ser objeto de aquisição
 de distintividade?

Data:   17 de março de 2016

Tema: “Patente de Segundo Uso”

Palestrante: Márcio Junqueira Leite

Coordenadora: Ana Claudia Mamede Carneiro
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Data: 30 de junho de 2016

Tema:  “Marcas Farmacêuticas no Brasil”

Palestrante: Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco

Debatedor: Marcelo Antunes Nemer 

Moderador: Alberto Luís Camelier da Silva

Evento realizado com o apoio da ASPI – Associação 
Paulista da Propriedade Intelectual e da Camelier Ad-
vogados Associados, que discutiu a dupla regulação das 
marcas farmacêuticas, sob a égide da Lei da Proprieda-
de Industrial e os critérios de registrabilidade adotados 
pelo INPI e Anvisa, através da Resolução RDC 59/14.

n MESA REDONDA DA INTA

Data: 08 de junho de 2016 

Tema: “Provas Periciais no novo CPC e a
 Propriedade Intelectual”

Palestrante: Gustavo Piva de Andrade

Coordenador: Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

Data:  23 de junho de 2016 

Tema: “Impactos da Impressão 3D na
 Propriedade Intelectual”

Palestrante: Fabiano de Bem da Rocha

Coordenadora: Neide Bueno

Da Esq. para Dir.: Gabriel Pedras Arnaud, Lélio Denícoli 
Schmidt, Gustavo Piva de Andrade,Rodrigo Gomes de 
Mendonça Pinheiro e Alberto Luís Camelier da Silva

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Da Esq. para Dir.: Ricardo Pernold Vieira de Mello, 
Neide Bueno, Antonio Ferro Ricci, Lélio Denícoli 
Schmidt, Sandra Volasco Carvalho e Rodrigo Gomes 
de Mendonça Pinheiro.

B) Como comprovar que o sinal adquiriu
 distintividade?

C) É preciso que a marca seja notoriamente
 conhecida ou de alto renome para que se
 reconheça a ocorrência do secondary meaning?

D) Deve o INPI reconhecer de ofício a aquisição de
 distintividade de uma marca?
 

O encerramento desse Grupo de Estudo, contou com 
a palestra do Dr. Lélio Denícoli Schmidt, especialista 
no tema, que além de explanar sobre o assunto teceu 
considerações gerais sobre o caso em exame e sobre 
as questões debatidas pelos participantes.

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer, Ana Carolina 
Lee Barbosa Del Bianco e Alberto Luís Camelier da Silva

Da Esq. para Dir.: Marcelo Manoel Barbosa, Mauricio 
Serino Lia, Benny Spiewak, Fabiano de Bem da Rocha, 
Luiz Ricardo Marinello e Márcio Junqueira Leite.
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Data: 20 de julho de 2016 

Palestrante: Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Moderadora: Ana Claudia Mamede Carneiro

Coordenador: Ricardo Pernold Vieira de Mello

Data:   03 de agosto de 2016 

Tema: “Patentes de software: uma discus-
são sobre as diretrizes de exame de 
pedidos de patente para invenções 
implementadas por programa de 
computador.”

Palestrantes: Hermínia Mendes e Maysa Zardo

Coordenadora: Ana Claudia Mamede Carneiro

n MESA REDONDA ASPI com Diretor de
 Patentes do INPI

Da Esq. para Dir.: Neide Bueno, Ricardo Pernold Vieira 
de Mello, Marcelo Antunes Nemer, Júlio César Castelo 
Branco Reis Moreira - INPI, Ana Claudia Mamede 
Carneiro e Marcello do Nascimento.

Da Esq. para Dir.: Ricardo Pernold Vieira de Mello, 
Maysa Zardo, Alexandre Ciancio – INPI, Ana Claudia 
Mamede Carneiro e Hermínia Mendes.

n CICLO DE PALESTRA ASPI

ACONTECEU NA ASPI
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XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL ASPI 2016

SALTANDO PARA O FUTURO
De Santos-Dumont às Nuvens

Alberto Santos-Dumont, o “Pai da Aviação”, o nosso 
mais ilustre inventor, abriu mão da patente de suas 
máquinas voadoras em prol da humanidade. Com seu 
espírito altruísta, não lhe agradava privilegiar suas 
invenções, ao contrário dos seus rivais, Orville e Wilbur 
Wright. A proteção às inovações é meio garantidor do 
avanço e desenvolvimento de uma nação? Estaria o Bra-
sil melhor hoje se Santos-Dumont tivesse privilegiado 
suas invenções? As patentes podem ser consideradas 
incentivos à inovação ou apenas uma ferramenta de 
autodefesa? 

Palestrante: Brigº Maurício Pazini Brandão – Prof. 
Titular de Engenharia Aeroespacial do ITA 

Coordenador: Alberto Camelier
 Camelier Advogados Associados

“Somente aquele que sonha com o impossível, po-
derá um dia alcançá-lo”. Citando as palavras do nosso 
maior inventor, Alberto Santos-Dumont, o palestrante, 
Brigadeiro Maurício Pazini Brandão, encerrou a sua 

SÍNDROME DE SANTOS-DUMONT – ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE CT&I

O Congresso ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2016, no Grand Mercure, Ibirapuera, na cidade
de São Paulo. Veja, a seguir, resumo elaborado pelos coordenadores de cada um dos painéis:

ACONTECEU NA ASPI

RESUMO DOS PAINÉIS
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O procedimento de exame dos pedidos por parte 
do INPI é provavelmente o momento mais importante 
nos processos, considerando-se os efeitos que gera aos 
solicitantes e à sociedade. Contar com procedimentos 
transparentes, competentes e pré estabelecidos é im-
perativo para a viabilidade da proteção à propriedade 
industrial. Nesse painel foram debatidos os procedi-
mentos atualmente adotados e em planejamento pelo 
INPI. 

Palestrante: Michele Copetti de Almeida
 Diretora de Marcas INPI 

Palestrante: Engº Júlio César Castelo Branco Reis 
Moreira - Diretor de Patentes INPI 

Moderador:  Alexandre Fragoso Machado
 Lima Fragoso Marinello Advogados 

Coordenador: Ricardo Pernold Vieira de Mello
 Montaury Pimenta,
 Machado & Vieira de Mello Advogados

Dando início ao Painel, o moderador, Dr. Alexandre 
Fragoso Machado, ressaltou a importância desse pri-

PAINEL 1
O EXAME DAS PATENTES E DAS MARCAS DE ALTO RENOME NA VISÃO DO INPI 

meiro painel do Congresso, já que trazia a presença dos 
2 principais diretores das áreas fins do Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial - INPI, a Dra. Michele 
Copetti, recém empossada Diretora de Marcas e o Engº 
Julio Castelo Branco, Diretor de Patentes, desde 2011.

Deu grande destaque as ações do INPI para o aper-
feiçoamento e melhorias do sistema de Propriedade 
Industrial no país, uma vez que é o Órgão que concede 
direito de exclusividade do uso de marcas e o direito 
de exclusão que a patente oferece.

didática e profícua palestra fornecendo-nos a senha 
para o futuro: ousar, criar, inovar, aplicar a inovação, 
empreender e proteger.

Ao longo da palestra, o Brigadeiro Pazini provocou 
a plateia com a indagação de quanto vale uma ideia?

Forneceu um exemplo de inovação disruptiva, tec-
nologia desenvolvida por brasileiros, cujo montante 
poderá atingir a impressionante cifra global de 7,5 
trilhões de dólares, ou seja, 3 vezes o produto interno 
bruto brasileiro!!!

A inovação disruptiva do avião, segundo Pazini, não 
foi primazia do Santos-Dumont, mas o resultado de 
um amadurecimento global do conhecimento humano.

Entretanto, embora altruísta, Santos-Dumont não 
logrou o justo reconhecimento que merecia ao redor 
do mundo. Ao contrário, ele sequer é citado em muitas 
publicações no exterior, especialmente nos Estados 
Unidos da América, como um dos pais da aviação.

Lembrou-nos o Brigadeiro Pazini que Santos-Du-
mont além de engenheiro e piloto autodidata, realizou 
11 projetos de dirigíveis, desenvolvendo os conceitos 
de equilíbrio, estabilidade e controle o que o possibi-

litou, anos mais tarde, a fazer voar a sua majestosa 
máquina, o 14-Bis no dia 23 de outubro de 1906.

As inovações disruptivas, aquelas que geram riqueza 
global, causam grande impacto na sociedade, que num 
primeiro momento gera ceticismo, pois quebra para-
digmas, destroem hábitos e mitos, podem estabelecer 
novos padrões de consumo entre outros.

Basta uma simples comparação entre o lucro gerado 
pela venda de um quilo de commodities (soja, açúcar, 
minério de ferro etc.) e dos produtos disruptivos: os 
primeiros valem 0,20 USD; os últimos USD 10.000 a 
50.000. 

Os setores de maior intensidade tecnológica da 
atualidade são: farmacêutico, aeroespacial e equipa-
mentos médicos.

Por fim, o Brigadeiro Pazini encerrou sua palestra 
concluindo que muito embora o brasileiro seja um 
povo original e criativo, há grande dificuldade para 
inovar e empreender no Brasil, isso devido não só à 
falta de uma política de Estado, mas também à timidez 
e falta de coragem de líderes industriais para investir 
em soluções inovadoras.

ACONTECEU NA ASPI
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Passou então a palavra para a Sra. Diretora de 
Marcas, Dra. Michele Copetti que se apresentou aos 
presentes e, ato contínuo, passou a abordar o tema 
que lhe foi confiado.

A Dra. Michele Copetti, fez um breve resumo das 
atividades da Diretoria de Marcas em relação ao Re-
conhecimento do Alto Renome de Marcas, desde as 
primeiras Resoluções versando sobre esse “status” es-
pecial de uma marca, incluindo a última, que é a que se 
encontra em vigor, a de nº 107/2013, de 19 de agosto 
de 2013, até o início dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão de Alto Renome, criada pela Resolução nº 
294, de 09 de julho de 2014.

Falou também sobre o conceito da marca de Alto 
Renome, a partir do artigo 125 da LPI e da já mencio-
nada Resolução nº 107/2013.

Destacou ainda as melhorias da Resolução em vigor 
em relação as anteriores, dentre as quais, a criação 
do processo autônomo do Reconhecimento do Alto 
Renome de Marcas e o aumento do tempo de validade 
desse “status”, após o seu reconhecimento, de 5 para 
10 anos.

Informou, finalmente, que várias ações estavam 
sendo estudadas e algumas já tomadas, objetivando 
não só a melhoria da análise dos processos, mas tam-
bém, a agilização das condições para as decisões. 

Com a palavra o Sr. Diretor de Patentes, Engº 
Julio Castelo Branco, começou por informar sobre 
todas ações que estavam sendo implementados pela 
Diretoria com a finalidade de minimizar o “backlog” 
hoje existente.

Disse que não estavam medindo esforços para 
melhorar a capacidade de resposta de cada área, in-
vestindo na produtividade dos examinadores.

Destacou, ainda, que está com técnicos do Ministé-
rio do Planejamento auxiliando a Diretoria de Patentes 
no fluxo e mapeamento dos processos para encontrar 
os “gargalos” e “onde se pode chegar”.

Discorreu sobre a produtividade de cada área e 
finalizou informando sobre a rapidez com que a digi-
tação e digitalização dos processos estão sendo feitas 
com segurança absoluta, o que, sem dúvida, impacta, 
positivamente, na produtividade da Diretoria como 
um todo. 

PAINEL 2
OS DESAFIOS NO COMBATE À CONTRAFAÇÃO DE PATENTES 

O sucesso nos litígios de contrafação de patentes de 
invenção requer o conhecimento e a aplicação precisa 
de certos conceitos estabelecidos pela doutrina, tais 
como os de contrafação literal, contrafação parcial e 
contrafação por equivalência. Por outro lado, esses li-
tígios envolvem, frequentemente, o questionamento da 
validade da patente ou sua nulidade incidental. Neste 
painel foram debatidos tais conceitos e casos reais de 
grande repercussão em nosso meio. 

Palestrante: Eduardo da Gama Camara Junior 
 Dannemann, Siemsen,
 Bigler & Ipanema Moreira 

Palestrante: Desembargador Fernando Antonio
 Maia da Cunha - TJSP 

Moderador: Fernando Eid Phillip
 Gusmão & Labrunie Ltda 

Coordenador: Clovis Silveira - C&S InterPatents

Este Painel estimulou o debate entre experientes 
profissionais que atuam no campo da Propriedade 
Industrial, mostrando serum tema ainda muito ins-

tigante, tanto aos juristas, quanto aos profissionais 
de áreas técnicas. A própria composição da mesa de 
palestrantes possibilitou que as discussões não se 
restringissem a abordagens sob a ótica dos advogados 
e técnicos envolvidos na Propriedade Industrial. A 
exposição do Desembargador Fernando Antonio Maia 
da Cunha revelou alguns dos sentimentos enfrentados 
pelos juízes encarregados de ações de contrafação 

ACONTECEU NA ASPI
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PAINEL 3
BIODIVERSIDADE E A RIQUEZA DA AMAZÔNIA: NOVA REGULAMENTAÇÃO

A Amazônia possui a maior bacia, fauna e flora do 
mundo. Grande parte ainda inexplorada. Aberta, no 
entanto, a todos aqueles que desejarem colher seus 
frutos de forma sustentável em benefício dos seres 
humanos e dos animais. A nova lei sobre a biodi-
versidade pavimenta estes caminhos. Vamos, então, 
conquistá-la. 

Palestrante: Anita Pissolito Campos
 Nascimento & Mourão Advogados 

Palestrante: Maria Carmen de Souza Brito
 Dannemann, Siemsen,
 Bigler & Ipanema Moreira

Moderador: Renata Campos - Natura Cosméticos

Coordenador: José Carlos Tinoco Soares -
 Tinoco Soares Sociedade de Advogados 

A Dra. Anita Pissolito Campos abortou as principais 
questões e impactos decorrentes da regulamentação 
do novo Marco Legal do Acesso aos Recursos Genéti-
cos Nacionais, que regula o acesso à biodiversidade 
nacional para efeitos de pesquisa, exploração e ino-
vação, bem como a repartição de benefícios com as 
comunidades detentoras do conhecimento tradicional 
associado. A Dra. Maria Carmen de Souza Brito , por 
sua vez, destacou a importância da Biodiversidade da 

e nulidade de patentes, que vão desde o reconheci-
mento de sua limitação quanto às questões técnicas, 
até a preocupação com os resultados da nomeação 
de um perito, com relação à sua qualificação, seja 
quanto aos aspectos técnicos encontrados na lide, 
seja quanto ao seu domínio dos aspectos legais da 
Propriedade Industrial.

Dr. Eduardo da Gama Camara Junior, por sua vez, 
trouxe à discussão, sob as óticas de engenheiro e 
advogado, os impactos, que considera positivos, de 
algumas das recentes mudanças havida no Código 
do Processo Civil quanto à fase pericial e suas novas 
regras. Pode-se notar que, tanto os palestrantes, 
quanto os participantes mostraram-se otimistas 
com as mudanças, uma vez que essas objetivam a 
celeridade dos processos de contrafação e de nuli-
dade de patentes, através do consenso das partes 
na indicação do perito, evitando algumas típicas 

objeções, como os recursos relativos à nomeação 
e qualificação (técnica ou em termos de PI) do 
perito,além dos relativos à dilação do prazo para 
apresentação dos quesitos.

No que se refere a ações de contrafação (Justiça 
Estadual) e nulidade (Federal) de uma mesma patente, 
foram levantadas questões sobre a interdependência 
dessas ações e o modo como devem ser conduzidas 
pelos juízes incumbidos. Do entendimento do magis-
trado, foi possível destacar que, desde que não transi-
tada em julgada, a ação de nulidade não deve causar 
a suspensão da validade da proteção da patente, nem 
da ação de contrafação.

Dr. Fernando Eid Philipp, na qualidade de mode-
rador, soube equilibrar adequadamente o desenvol-
vimento do painel, bem como os questionamentos 
levantados pela plateia, conduzindo com eficiência a 
evolução dessa sessão.

Amazônia e a relevância da propriedade intelectual 
dela decorrente. O painel foi moderado pela Dr.
Renata Campos, da Natura Cométicos, cuja empresa 
tem grande experiência na exploração consciente 
dos recursos naturais do país. Considerando que a 
inovação é a chave para o crescimento econômico, 
é essencial a regulamentação do novo Marco Legal 
do Acesso aos Recursos Genéticos Nacionais para 
o aproveitamento dessa biodiversidade a favor do 
desenvolvimento nacional.
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PAINEL 4
DIREITO AUTORAL: DA TRADIÇÃO ORAL AO CROWDSOURCING 

Vivemos uma era em que o mundo conectado perce-
be que o conhecimento compartilhado e a colaboração 
podem ser mais eficientes no processo criativo. Neste 
contexto, a criação colaborativa é resgatada e repagi-
nada para invadir as mais diversas formas de expressão, 
desde a arte de rua dos coletivos, livros, plataformas 
digitais, cultura wiki, até obras publicitárias. E como 
fica o direito autoral? 

Palestrante: Desembargador José Carlos Costa 
Netto - TJSP 

Palestrante:  Fernanda Stinchi Pascale Leonardi 
- Leonardi Sociedade de Advogados 
Moderadora: Sonia Maria D’Elboux - 
ESA – Escola Superior de Advocacia 
OAB/SP 

Coordenadora: Nancy Satiko Caigawa - Kasznar 
Leonardos Propriedade Intelectual

A Dra. Sonia Maria D’Elboux como moderadora 
do painel fez considerações introdutórias acerca das 
criações estéticas de tradição oral e a impossibilidade 
de proteção das Expressões Culturais Tradicionais pelo 
Direito Autoral, seja porque não são expressões criadas 
por um ou mais indivíduos identificáveis, mas prove-
nientes de uma coletividade criadora, seja porque são 
transmitidas oralmente, o que implica na ausência da 
fixação das mesmas em algum suporte, como exigido 
pela lei autoral. Finalizou apresentando suas considera-
ções sobre a conveniência da previsão de uma proteção 
sui generis para as Expressões Culturais Tradicionais.

A Dra. Fernanda StinchiPascaleLeonardi iniciou sua 
apresentação com a conceituação de crowdsourcing, 
explicando que o sistema pode ser usado para a atua-
ção colaborativa em várias áreas e não apenas para 
o desenvolvimento de obras intelectuais passíveis de 
proteção pelo direito autoral, como a inovação aberta, 

crowdfunding e cloud labor, e apresentando exemplos 
de plataformas que deram errado e certo no Brasil e 
no exterior. Além disso, abordou a possibilidade de 
identificação do criador de cada parte ou trecho da 
obra, bem como o momento de sua criação por meio 
dos registros eletrônicos característicos da Internet, 
trazendo a reflexão de que nem sempre ocorre de 
fato uma criação colaborativa, mas sim um leilão de 
propostas para a criação, que ao final é desenvolvida 
por um único criador. Por fim, trouxe a reflexão de 
que, embora a ideia de coletividade criadora possa 
aparecer em algumas hipóteses, as questões legais e 
a definição da titularidade dos direitos decorrentes da 
criação são geralmente resolvidas pelos termos e uso 
das respectivas plataformas.

O Desembargador Dr. José Carlos Costa Netto finali-
zou o painel apresentando a regulamentação do direito 
autoral no ordenamento jurídico brasileiro, abordando 
a forma como a Constituição Federal e a Lei de Direitos 
Autorais tratam as questões sobre autoria e titularidade 
de direitos decorrentes das criações de espírito, e des-
tacando a inexistência de uma previsão legal expressa 
para a autoria colaborativa objeto da discussão. 

Novos Associados – Pessoa Jurídica: 
n Zancaner Costa e Spiewak Soc. De Advogados 
 Beny Spiewak; 
 Jessica de Barros Souza
n PSHM Patentes e Inovação - Hermínia Leitão Mendes

Novos Associados – Pessoa Física: 
n Rogério Almeida Meneghin - UFS - Universidade Federal de Sergipe
n Julia Cristina Calabró - SPI Marcas & Patentes S/C Ltda.
n Julia Davet Pazos - Demarest Advogados
n Sabina Nehmi de Oliveira - Agente de PI
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PAINEL 5
O IMPACTO DO NOVO CPC NA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Com a entrada em vigor do novo Código de Pro-
cesso Civil, inevitavelmente, muitas dúvidas surgirão. 
Qual será o impacto das alterações do novo código 
nos processos envolvendo os direitos de propriedade 
intelectual? Processualistas de renome trarão um 
breve panorama das principais novidades do sistema e 
compartilharão suas impressões sobre o primeiro mês 
de vigência do código. 

Palestrante: Prof. Dr. Cassio Scarpinella Bueno -
 Livre-Docente de Direito Processual
 Civil da PUC/SP 

Palestrante: Prof. Dr. João Batista Lopes
 Desembargador aposentado, Doutor
 em Direito e Prof. do Curso de
 Mestrado da PUC/SP 

Moderador: Fabiano de Bem da Rocha - Kasznar
 Leonardos Propriedade Intelectual 

Coordenadora: Tânia Aoki Carneiro
 Marinangelo e Aoki Advogados 

Diante do recente advento do novo Código de Pro-
cesso Civil (Lei nº 13.105/2015), o painel 5 dedicou-se 
à análise do impacto deste novo diploma processual 
nas demandas envolvendo os direitos da propriedade 
intelectual, contando com as brilhantes palestras do 
Professor Livre-Docente Cassio Scarpinella Bueno e do 
Professor Doutor João Batista Lopes, moderados por 
Fabiano de Bem da Rocha.

Na abertura do painel, Fabiano de Bem da Rocha 
trouxe à lume dois fatos relevantes no que se refere 
ao novo código: (i) a alteração do texto do NCPC, 
antes mesmo do início de sua vigência, pela Lei nº 
13.256/2016, que reintroduziu a sistemática de atri-
buição do juízo diferido de admissibilidade dos recur-
sos especial e extraordinário ao Tribunal local, entre 
outras alterações; (ii) o ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do 
NCPC pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro 
(ADI 5492).

Os trabalhos prosseguiram com a palestra do Pro-
fessor Cassio Scarpinella Bueno, que tratou, principal-
mente, do novo procedimento comum e do sistema 
recursal. De início, o palestrante alertou que, embora 
contenha menos artigos do que o antigo código, o 
NCPC é muito mais complexo do que o diploma ante-
rior. O novo diploma tem uma visão estrutural diversa 
daquela adotada pelo CPC de 1973, sendo dividido em 
parte geral e especial.

Inúmeros pontos importantes foram abordados pelo 
palestrante, dentre os quais a extinção do procedi-
mento sumário, a nova audiência de conciliação ou 

mediação prevista no artigo 334 do NCPC, a importân-
cia do despacho saneador e organizador do processo, 
principalmente em causas complexas como aquelas 
que envolvem direitos da propriedade intelectual, o 
julgamento parcial do mérito, as hipóteses de cabi-
mento do agravo de instrumento.

O Professor João Batista Lopes, por sua vez, tratou 
de dois temas não menos importantes do NCPC, quais 
sejam, a tutela antecipada e as inovações em matéria 
de provas. Antes, contudo, alertou que muitas das ino-
vações do novo diploma processual são, na realidade, 
“antigas novidades”, como dizia o eminente Professor 
Athos Gusmão Carneiro, pois já existiam embrionaria-
mente no direito romano.

No campo da tutela provisória, foi analisado, dentre 
outros assuntos, o novo instituto da tutela antecipada 
antecedente, que pode ser requerida pela parte em 
petição mais simples, limitada ao pedido da tutela 
antecipada, quando houver urgência contemporânea 
à propositura da ação. Também houve debate quanto 
à estabilização da tutela antecedente constante do 
artigo 304 do NCPC e dos problemas criados por esta 
polêmica previsão legal.

Quanto às inovações em matéria de provas, foram 
abordadas a admissibilidade da prova emprestada e a 
flexibilização do ônus da prova, duas das “antigas no-
vidades” do NCPC. Diante de sua importância nos pro-
cessos envolvendo direitos de propriedade intelectual, 
falou-se, ainda, sobre a disciplina da prova pericial, 
notadamente a possibilidade que as partes agora têm 
de elegerem, de comum acordo, o perito.

Diante de tantas novidades e de tantas dúvidas 
que ainda surgirão das novas disposições do NCPC, a 
palavra-chave para a sua correta aplicação, segundo 
o Professor João Batista Lopes, é flexibilização. Como 
concluiu o palestrante, “o importante não é a aplicação 
da lei, mas a realização da justiça”.
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PAINEL 6
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A proteção à propriedade intelectual é fundamental 
para incentivar os investimentos e melhorar a competi-
tividade dos negócios. Submeter os conflitos à aprecia-
ção do Judiciário gera altos custos, perícias complexas 
e decisões imprecisas. Esse painel abordou os aspectos 
práticos e os benefícios da mediação e da arbitragem 
como meios alternativos de solução de disputas. 

Palestrante: Patrícia Freitas Fuoco - Pacheco
 Neto, Sanden, Teisseire Advogados 

Palestrante: Manoel Joaquim Pereira dos Santos
 - Santos e Borges Barbosa Sociedade
 de Advogados 

Moderador: Antônio Ferro Ricci
 Ricci Propriedade Intelectual 

Coordenadora: Neide Bueno – Consultoria Jurídica 

A Dra. Patrícia Freitas Fuoco abortou temas como o 
uso da Mediação nas relações contratuais continuadas 
e de trato sucessivo, como em contratos de FT, assis-
tência técnica, licenciamento de marcas, software. O 
papel do advogado na mediação. A necessidade ounão 
de mediador especialista e questões sobre a mediação 
institucional vsad hoc. 

O professor Manoel Joaquim Pereira dos Santos 
destacou questões relevantes sobre o papel da Arbitra-
gem, tais como: O que torna a arbitragem realmente 
mais eficaz para solucionar conflitos em Propriedade 
Intelectual; Em que casos a arbitragem não é a me-
lhor alternativa para solucionar esses conflitos; Se as 
normas de ordem pública afetam a aplicação da arbi-
tragem nos litígios envolvendo Propriedade Inteletual. 

O Dr. Antonio Ricci, moderador do painel, levan-
tou várias hipóteses sobre a aplicação da mediação e 
arbitragem nas ações judiciais envolvendo violação a 
direitos de propriedade intelectual, em consonância 
com as disposições do novo CPC. Foram debatidas 
pelos palestrantes questões como: em quais casos a 
Mediação ou Arbitragem teriam melhor aplicação nos 
litígios envolvendo propriedade intelectual; o trabalho 
e os objetivos a serem alcançados pelo Mediador ou 
Árbitro. A pertinência, finalidade e peculiaridades de 
cada um dos institutos nos casos envolvendo violações 
de marcas, patentes ou direitos autorais, pagamentos 
de indenização ou abstenção de uso. 

O painel contou com a participação do público nos 
debates, o que demonstrou a importância da aplicação 
da Mediação e Arbitragem como meios alternativos 
de solução de disputas nas matérias envolvendo a 
Propriedade Intelectual.

PAINEL 7
NOVOS NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL 

O mundo atual vive uma revolução digital que 
proporciona o surgimento incessante de novos mo-
delos de negócios e a quebra de paradigmas nos mais 
variados setores da economia. Esse painel analisou o 
conflito entre o cenário legal vigente e a exploração 
de modelos de negócios inovadores e discutirá as 
maneiras de conciliar os seus reflexos sociais, econô-
micos e jurídicos, em especial sob a ótica do direito 
da propriedade intelectual. 
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PALESTRA DE ENCERRAMENTO
O FUTURO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A economia mundial está passando por profundas 
transformações – consolidação de mercados, novas 
tecnologias de produção e de gestão da produção, 
novos modelos de negócios, urbanização, mudanças 
na geografia econômica, envelhecimento da popu-
lação, mudanças nas preferências dos consumidores 
e encurtamento do ciclo de vida dos produtos. Estas 
transformações terão reflexos e implicações subs-
tanciais nos fluxos de conhecimento, de capitais e de 
pessoas e, por conseguinte, na propriedade intelectual 
tal como a conhecemos. A palestra explorou cenários e 
suas possíveis consequências para países emergentes 
como o Brasil. 

Palestrante: Prof. Dr. Antônio Márcio Buainain -
 Livre Docente da UNICAMP 

Palestrante: Jorge Arbache – Prof. de Economia 
 na Universidade de Brasília 

Moderador: Marcelo Antunes Nemer - Brunner
 Advogados Associados 

Coordenadora: Patrícia Silveira - C&S InterPatents

O Painel de Encerramento contou com a presença 
de dois experientes docentes em Economia Pública e 

Global, abordando o tema o Futuro da Propriedade 
Intelectual no Brasil e no Mundo.

Baseado em históricos e projeções dos possíveis 
cenários globais, o Prof. Jorge Arbache, contribuiu 
com as discussões através de sua visão econômica, 
tratando da Globalização, da Revolução Digital, da 
Consolidação dos Mercados, das Cadeias Globais de 
Valor, da Indústria 4.0, da Internet das Coisas, da 
Inteligência Artificial e do Big Data, focando nas 
mudanças e otimizações dos processos produtivos, 
além de uma maior acessibilidade ao mundo digital 

Palestrante: Wilson Pinheiro Jabur
 Salusse Marangoni Advogados 

Palestrante: Renato Opice Blum - Opice Blum,
 Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados
 Associados 

Moderadora:  Marianna Furtado de Mendonça -
 Montaury Pimenta, Machado & Vieira
 de Mello Advogados 

Coordenador:  Kenneth René Ouchana Wallace –
 Barros Wallace Advogados 

Na qualidade de moderadora do painel, a Dra. 
Marianna Furtado de Mendonça apresentou os pales-
trantes, bem como uma breve introdução expondo as 
recentes alterações no tecido social e no cenário eco-
nômico em decorrência dos avanços recentes avanços 
das novas tecnologias digitais.

O Dr. Wilson Pinheiro Jabur apresentou à plateia 
o conceito de inovações disruptivas e economia do 

compartilhamento, que se mostram essenciais para o 
entendimento dos novos modelos de negócios surgidos 
na presente era digital, e se valeu da referência ao 
conflito entre tradicionais personagens da economia 
tradicional e os novosplayers como Uber e Airbnb para 
ilustrar os reflexos jurídicos já sentidos bem como 
outros impactos potenciais sob a ótica dos Direitos da 
Propriedade Intelectual. Encerrou a palestra alertando 
sobre a importância dos contratos e das marcas para 
conferir maior segurança aos novos negócios na era 
digital.

O painel foi encerrado com a apresentação do Dr. 
Renato OpiceBlum, que apontou a rápida modificação 
dos conceitos sociais advindos da sociedade hiper 
conectada e da computação social, lembrando a res-
ponsabilidade e os riscos das empresas e usuários pelo 
mau uso das redes sociais bem como pertinentes ao 
uso, disponibilização e apropriação de dados pessoais 
e empresariais, destacando que hoje não há mais 
anonimato na internet.
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e à conectividade global - por meio do expressivo 
barateamento da TI. 

Ressaltou a necessidade dos países emergentes 
serem mais ambiciosos e buscarem posição de maior 
destaque na cadeia produtiva, objetivando o prota-
gonismo nesse processo - agregador de valor - e não 
se contentando em ser mero figurante, a exemplo de 
Índia e China.

Prestando as devidas homenagens à memória do 
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, o Prof. Antônio Márcio 
Buainain, por sua vez, apresentou, também sob a ótica 
econômica, a importância dos ativos intangíveis nos 
dias de hoje. Através de alguns exemplos, como o da 
IBM e de sua estratégia de competitividade, enfatizou 
o impacto do licenciamento de patentes no montante 
de sua renda. 

Analogamente às constantes evoluções do direito 
de propriedade, durante a História, comentou a Pro-
priedade Industrial, demonstrando sua importância 

tanto com relação aos direitos privados, como aos 
direitos da sociedade. Ainda quanto ao fortaleci-
mento da PI – em especial frente à proteção das 
patentes - apontou alguns dos questionamentos 
da sociedade sobre seus privilégios, em detrimento 
de seus benefícios. Apontou ainda a importância da 
atualização da LPI na década de 90, sinalizando-a 
como um importante avanço, mas que, em con-
trapartida, pouco adiantou devido à obsolescência 
do INPI, que “envelheceu antes de modernizar-se”. 
Por último, enfatizou a importância da valorização 
da Autarquia, não só para seus usuários, mas para 
seus profissionais, a fim de diminuir a evasão dos 
mesmos.

Dr. Marcelo Antunes Nemer, na qualidade de mo-
derador desse painel, registrou ao final que, após as 
brilhantes palestras proferidas “efetivamente saímos 
do 14-bis e saltamos para o futuro da propriedade 
intelectual”.
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Enquanto isso…
Benny Spiewak 
ZCBS Advogados

...em Genebra, Suíça. Em 30 de Junho de 2016, o 
Canadá depositou, junto à Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, em Genebra, a sua declaração 
de adesão ao chamado Acordo “VIP”, acrônimo em 
inglês para o Tratado de Marrakesh para a Facilitação 
do Acesso à Obras Editoriais por Indivíduos Cegos, 
com Impedimentos Visuais ou com Necessidades Vi-
suais Diversas. Com isso, o Acordo passará a vigorar 
a partir de 30 de setembro de 2016. Na prática, o 
Acordo estabelece que os países deverão adotar pa-
drões regulatórios e leis que permitam a reprodução, 
distribuição e disponibilização de obras publicadas em 
formatos acessíveis, tal como o braile, observadas as 
limitações e exceções aos direitos de autores. Igual-
mente, o tratado estabelece a troca e o intercâmbio 
destes formatos entre países, a partir de organizações 
que sirvam aos indivíduos com necessidades visuais 
específicas. O acordo visa harmonizar as limitações 
e exceções, de forma a permitir que tais associações 
operem de forma coesa. Além de ter sido um dos pri-
meiros países a depositar a declaração de adesão ao 
tratado, o Brasil foi vocal e assertivo defensor das ne-
gociações que culminaram com a conclusão do texto. 
Liderado pelos esforços do então titular da pasta de 
Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, o Brasil 
demonstrou sua força e disposição em fomentar deba-
tes frutíferos em torno da temática autoral. No Brasil, 
vale lembrar que a exceção autoral já consta da nossa 
lei, especialmente no contexto da reprodução de obras 
com objetivos de permitir acesso pelos indivíduos com 
necessidades visuais específicas.

...em Londres, Inglaterra. Em 23 de junho de 2016, 
os ingleses votaram pela saída do Reino Unido da 
União Europeia. Apelidado de Brexit, a saída inglesa 
do bloco trará impactos em virtualmente todas as 
interações entre o Reino Unido e a EU, inclusive no 
campo da Propriedade Intelectual. Atualmente, parte 
importante da temática intelectual aplicável no Reino 
Unido deriva de regulações e diretivas europeias. As 
negociações entre as partes envolvidas no processo de 
“separação” se estenderão, pelo menos, até 2018. As 
normas de PI na Europa são harmonizadas e antecipa-
se que, com a efetivação do Brexit, muitas das normas 
aplicáveis à temática e às ciências da vida (especial-
mente no que tange a produtos farmacêuticos) terão 
que ser revalidadas sob a ótica inglesa ou escocesa, e 
tais leis nacionais (uma vez atualmente baseadas em 

diretivas europeias) deverão ser revistas. Exemplo de 
impacto “imediato” do Brexit será sentido na arrastada 
negociação da chamada UPC, a Corte Unificada de 
Patentes, resultado do Sistema Patentário Unitário, que 
ampliaria e consolidaria o conceito da harmonização 
regional em matéria de patentes. Ainda, é provável que 
direitos comunitários, tais como os desenhos e marcas, 
não mais terão eficácia no Reino Unido. Na prática, 
na medida em que o Reino Unido, importante ator do 
conjunto europeu, se afasta do modelo comunitário, 
restará avaliar os impactos econômicos da saída, bem 
como forcará com que detentores de direitos reavaliem 
suas estratégias de proteção regional. Nova novela 
começa a se desenrolar...

... na Califórnia, Estados Unidos. Em 23 de junho, o 
corpo de jurados da corte federal daquele país concluiu 
que a banda Led Zeppelin não copiou o trecho inicial 
da composição “Stairway to Heaven” da composição 
“Taurus”,de autoria do já falecido líder da banda norte-
americana, Spirit. “Taurus”, composição instrumental 
de 2 minutos e 27 segundos foi lançada quase quatro 
anos antes do lançamento da composição da banda 
Led Zeppelin. O caso “Taurus” foi iniciado pelo espólio 
de Randy Wolfe, compositor da obra e fundador da 
banda Spirit. O espólio/autor alegava que a introdução 
de “Stairway”, celebrada com notas de guitarra, seria 
substancialmente similar à característica principal 
de “Taurus”, igualmente um conjunto de destacáveis 
notas do mesmo instrumento. Ainda, indicavam que 
a banda Led Zeppelin se familiarizou com a música 
“Taurus” em 1968, quando a banda atuou como “banda 
de abertura” de diversos eventos da Spirit. Ao testemu-
nhar perante a corte, Page, guitarrista do Led Zeppelin, 
negou qualquer aproveitamento da obra anterior e 
confirmou que não recordava de “Taurus”. Em que 
pese o fato de ter o júri concluído que, sim, os inte-
grantes de Led Zeppelin teriam se familiarizado com 
a composição “Taurus”, as composições careceriam 
de elementos intrínsecos da chamada “similaridade 
substancial”. No contexto do julgamento, destaca-se, 
peritos em música foram contratados para, a partir de 
partituras, interpretar as composições. Assim, curio-
samente, nota-se que as gravações não foram objeto 
de comparação, mas apenas as partituras. Aliviados, 
os integrantes da banda Led Zeppelin possivelmente 
respiraram fundo após o veredito. Corte igualmente 
californiana havia concluído, menos de ano atrás, que 
a composição “Got to Give it Up”, de autoria do artista 
Marvin Gaye, foi alvo de plágio pelos artistas Robin 
Thicke and Pharrell Williams. A família do artista de 
R&B recebeu indenização que excedeu os 20 milhões 
de reais.
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Resumo: No que pese o legislador ter erigido aos 
ativos intelectuais o status de bens jurídicos dotados 
de relevância penal, com o estabelecimento de um 
procedimento específico para o seu processamento, há, 
ainda hoje, um grande dilema em torno do prazo para 
que o ofendido possa exercer o seu direito de queixa. 
Nesse sentido, o presente artigo tem como escopo 
perquirir sobre o prazo decadencial que deve ser ob-
servado nos crimes contra a propriedade industrial, em 
especial se ele seria regulado pela regra geral contida 
no artigo 103 do Código Penal ou se haveria um prazo 
especial, à luz das disposições contidas no artigo 529 
do Código de Processo Penal. O tema, controverso, 
oferece ainda, soluções conciliatórias, que harmonizam 
hipóteses destacadas acima.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Processo 
Penal. Queixa. Decadência.

Abstract: Despite of being erected by the legis-
lator as a juridical asset with penal relevance and a 
specific criminal procedure, intellectual assets are still 
raising a great dilemma regarding the term related 
to the power granted to the victim to file a criminal 
complain. Considering that, this paper aims to point 
out the correct deadline that should be considered on 
criminal complaints dealing with industrial property 
crimes and moreover, if we should consider the general 
provisions of the article 103 of the Criminal Code or if 

would have a especial regulation under the provisions 
of the article 529 of the Criminal Procedure Code. The 
controversial theme also raises combined solutions 
that are allied with hypotheses set above.

Keywords: Industrial Property. Criminal Procedure. 
Complaint. Laches.

A) Notas Iniciais

Era bem raro encontrar discussão em torno dos cri-
mes contra a propriedade industrial, quer quanto aos 
seus aspectos materiais ou processuais, como o prazo 
para exercício do direito de queixa. Esse cenário mudou 
muito ao longo dos últimos anos, certamente motivado 
pela maior relevância que os bens tutelados pela pro-
priedade industrial passaram a exercer na sociedade.

Aliás, no que pese essa inegável escalada de im-
portância2, a realidade ainda hoje é que encontramos 
renomados doutrinadores3 que defendem a descrimi-
nalização desses delitos, muito em função do suposto 
caráter individual ou preponderantemente econômico-
privado que o titular de um direito de exclusiva pre-
tenderia resguardar.

No entanto, a despeito do ordenamento ter crimina-
lizado essas condutas há mais de 100 anos4, os tempos 

O Processo Penal nos Crimes Contra a
Propriedade Industrial: O Prazo Decadencial

para Exercer o Direito de Queixa
Caio César Franco de Lima1

1 Aluno do Curso de Direito da Universidade Paulista,
campus Marquês, na cidade de São Paulo.

2 http://www.conjur.com.br/2012-out-18/franklin-gomes-pena-acom-
panhar-realidade-propriedade-intelectual. Acessado em 14.10.2015

3 http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121826073/mudanca-no-
 procedimento-dos-crimes-de-pirataria. Acessado em 13.10.2015
4  A primeira lei que tutelou um bem da propriedade industrial foi o de-

creto nº 2.682 de 1975, cuja sanção foi motivada em função do famoso 
caso de contrafação da marca Rapé Areia Preta.
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modernos ratificam a necessidade de sua proteção 
através da última ratio do direito, uma vez que, além 
do interesse econômico,muitos outros fatores podem 
estar envolvidos quando o assunto é a famigerada 
pirataria, tais como a necessidade de defesa dos di-
reitos dos consumidores, direitos ligados à saúde, bem 
como a defesa dos interesses tributários decorrentes 
do comércio ilegal de produtos comumente chamados 
de piratas, o que se sobrepõe a tradicional crimina-
lidade patrimonial e ressalta a importância da tutela 
jurídica-penal de tais crimes.

Diante desse cenário, inclusive, o novo projeto do 
código penal (PL 236/2012) pretende majorar a pena 
dos crimes contra a propriedade industrial5, eviden-
ciando assim a necessidade de maior proteção a tão 
valiosos bens, erigidos inclusive a status de direito 
fundamental, como se pode ler do artigo 5º, inciso 
XXIX da Constituição Federal:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à proprie-
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

No entanto, como será visto a seguir, o aspecto 
procedimental para apuração desses crimes divide 
opiniões doutrinárias, especialmente no que tange ao 
prazo decadencial para o exercício do direito de ação, 
sendo necessário demonstrar as diversas correntes que 
norteiam o tema, bem como o atual posicionamento 
jurisprudencial sobre o assunto.

B) A Persecução dos Delitos Contra a
 Propriedade Industrial 

B.1) Linhas Gerais
Os delitos contra a propriedade industrial estão 

previstos na lei 9.279/96 e podem ser classificados 

como: crimes contra as patentes; crimes contra 
os desenhos industriais; crimes contra as marcas; 
crimes cometidos por meio de marca, título de es-
tabelecimento e sinal de propaganda; crimes contra 
indicações geográficas e demais indicações; e crimes 
de concorrência desleal.

A persecução desses delitos guarda uma particulari-
dade, o que torna o seu estudo ainda mais cativante: a 
sua iniciativa é privada, conforme dispõe o artigo 199 
da lei 9.279/96, exceto aqueles previstos no artigo 191 
do mesmo diploma.

O interessante é que a regra em nosso ordena-
mento é que todas as ações penais têm iniciativa do 
Estado, salvo disposição expressa em contrário. Aqui, 
o regramento é oposto, tendo em vista que a iniciativa 
dos crimes contra a propriedade industrial é privada, 
excepcionada por um único exemplo.

Nosso ordenamento admite a ação penal de ini-
ciativa privada em casos que o bem jurídico tutelado 
pela norma tem um caráter eminentemente pessoal, 
bem como quando o fato incriminador for muito mais 
prejudicial ao interesse da vítima do que a própria 
impunidade do culpado.

E é por essa razão que a persecução dos crimes 
contra a propriedade industrial é privativa do ofendido, 
haja vista o caráter econômico-privado e todo o esfor-
ço intelectual aplicado para surgimento de determina-
do bem, seja uma marca, uma patente de invenção ou 
um desenho industrial, que interessa exclusivamente 
ao seu titular, muito embora exista reflexos positivos 
que toda a sociedade desfruta.

No entanto, para persecução desse delito, muito 
embora o ofendido possa ingressar com a ação pe-
nal, é na maioria das vezes necessário enfrentar um 
procedimento preparatório anterior, preconizado no 
capítulo IV do Código de Processo Penal, que trata 

5 A pena máxima é igual a 04 anos.
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do processo e do julgamento dos crimes contra a 
propriedade material.

B.2) O procedimento preparatório
A lei 10.695/2003 estabeleceu que o disposto nos 

artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal será 
aplicável aos crimes em que somente se procede me-
diante queixa, portanto, os crimes contra a propriedade 
industrial cuja persecução tenha iniciativa privada 
deve obedecer a essa fase pré-processual.

Assim, como dispõe o artigo 525 do Código de Pro-
cesso Penal, se a infração deixou vestígios, a queixa 
não poderá ser recebida se não for instruída com o 
exame pericial dos objetos que constituam o corpo 
de delito, portanto, necessário que o ofendido realize 
diligências preliminares, ou seja, instrumentalize o 
corpo de delito, no caso a partir da confecção do 
laudo pericial.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci6,“ o exa-
me de corpo de delito é condição de procedibilidade 
para o exercício da ação penal. Sem ele, nem mesmo 
o recebimento da denúncia ou queixa ocorrerá. Se a 
infração deixou vestígios materiais que, no entanto, 
desapareceram, é possível a realização do exame de 
corpo de delito indireto, que é efetivado por peritos, 
embora fundados em elementos fornecidos por outras 
fontes, que não o seu contato direto como resquício 
deixado pela infração penal”.

De todo modo, é importante destacar que o juiz, 
ao receber o pedido de busca e apreensão para for-
mação do corpo de delito, não determinará nenhuma 
diligências em que o requerido faça prova do direito 
à ação.

É digno apontar que o legislador, reconhecendo a 
gravidade e característica coercitiva que envolve uma 
busca e apreensão, estipulou que o ofendido deve 
demonstrar não somente seu interesse, mas também 
sua legitimidade.

Logo, a busca e apreensão somente será deferida – 
até porque não pode ser negada, haja vista ser direito 
líquido e certo daquele que se sente ofendido - caso 
preenchida rigorosamente seus requisitos, razão pela 
qual deve apresentar o respectivo certificado de re-
gistro ou carta patente.

Ademais, tamanha é a preocupação que o artigo 
204 da lei 9.279/96 prevê que, “realizada diligência 
de busca e apreensão, responderá por perdas e danos 
a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de 
emulação, mero capricho ou erro grosseiro”.

É necessário observar também que as diligências 
preliminares devem ocorrer em segredo de justiça, 
visando assim resguardar os vestígios da infração, uma 
vez que, caso o possível infrator tome conhecimento 
da medida, poderá ocultar ou destruir o objeto a ser 
periciado.

Superada essa questão, o juiz, após analisar o pe-
dido formulado pelo ofendido, contando com a parti-
cipação do Ministério Público, que omitirá parecer a 
respeito da possibilidade da medida, deferirá a busca 
e apreensão, nomeando na mesma oportunidade dois 
peritos.

No entanto, como advento da lei 11.690/08, há 
doutrinadores que defendem a possibilidade de no-
meação de um único perito, haja vista o que instituiu 
a nova redação do artigo 159 do CPP7. À título de 
exemplo, vale citar o professor Nestor Távora8 sobre 
o tema:

“Em razão da alteração propugnada no artigo 
159 do CPP pela lei 11.690/08, entendemos 

6 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª 
Edição – Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 1028.

7 Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

8  TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Pro-
cessual Penal – Bahia: Editora JusPodivm, 2011, pág 750.

ARTIGO



19A

que se o perito é oficial, atuará sozinho, não 
sendo mais necessária a participação de dois 
experts”.

De todo modo, no que pese qualquer discussão a 
respeito da possibilidade de nomeação de 01 (um) ou 
02 (dois) peritos, é evidente o importante papel que 
os experts desempenham.

O saudoso e mestre João da Gama Cerqueira9 dis-
corre com maestria sobre o tema:

“Os peritos, nas diligências preliminares, de-
sempenham função de grande importância, e 
da boa compreensão de sua missão depende,em 
grande parte, a regularidade da diligência e do 
processo-crime. A perícia, nessas diligências, 
tem a finalidade específica de verificar o fato 
alegado pela parte requerente como fundamento 
do pedido. Compete, pois, aos peritos examinar e 
descrever o que for encontrado e possa constituir 
infração da patente, ordenando a apreensão dos 
objetos contrafeitos”.

“A missão do perito é constatar os fatos e forne-
cer ao juiz os elementos necessários para firmar 
a sua convicção”

Assim, muito embora o juiz possa ter deferido 
a busca e apreensão, o perito não está vinculado a 
proceder com a apreensão de produtos que entenda 
serem desnecessários para a análise pericial, podendo 
inclusive se abster de apreender o produto indicado 
como infrator pelo requerente da medida – devendo 
esclarecer no laudo pericial as razões pelas quais optou 
pela não apreensão.

Nesse sentido, Bento de Faria afirma que são os pe-
ritos que “autorizam ou não a diligência, apresentando, 
posteriormente, em qualquer dos casos, dentro de três 

dias, o respectivo laudo, que poderá ser impugnado 
pelo requerente”10:

Ademais, é importante ter em mente que o perito, 
em determinadas situações, pode inclusive substituir 
a apreensão por simples vistoria.

Conforme aponta João da Gama Cerqueira11:

“Procede-se também à vistoria quando se 
trata de máquinas e instalações não passíveis 
de apreensão ou cuja remoção seja difícil ou 
prejudicial ao pretendido infrator, importando 
a paralisação de suas atividades. Não obstante, 
se o juiz julgar indispensável a apreensão, as 
máquinas poderão ficar depositadas em mãos 
do proprietário, sob as penas da lei, como ge-
ralmente se pratica”.

Assim, é de rigor concluir que os peritos nomeados 
devem agir com zelo e ética quando da realização da 
busca e apreensão, não permitindo intervenções que 
visam macular sua visão técnica sobre a infração, seja 
em razão de contato com o advogado da requerente  
ou requerido.

Aliás, tendo em vista que é o perito quem ordena 
a diligência, há discussão em razão da possibilidade 
de participação do advogado do ofendido durante a 
realização da busca.

José Carlos Tinoco Soares12 afirma que “a presença 
do advogado da requerente se faz necessária e indis-
pensável não só porque normalmente foi o responsável 

9 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial – 2. ed. 
rev. e atualizada por Luis Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa 
Neto – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. Pág.571.

10 FARIA, Bento de. Código de Processo Penal, 1942, volume II, pág.112.
11 Ob. Cit. Pág.569.
12 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: paten-

tes e seus sucedâneos – São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998. 
Pág.786.
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pelo exame preliminar da questão, como também 
porque elaborou a peça inaugural e se encontra em 
condições hábeis para facilitar sobremaneira a loca-
lização dos produtos e/ou objetos contrafeitos e para 
possibilitar a melhor realização da diligência”

Em sentido oposto, CERQUEIRA13 diz que “a lei 
não autoriza a parte requerente, ou o seu advogado, 
a tomar parte nas diligências preliminares. É frequen-
te,  porém, o caso em que o advogado não só assiste 
como dirige a diligência, muitas vezes acompanhado 
da parte, que, assim, tem livre entrada no estabeleci-
mento do concorrente, podendo pôr-se a par de sua 
organização, de suas atividades, de seus métodos de 
produção e dos segredos de sua indústria. Por outro 
lado, a presença do requerente ou do seu advogado 
constitui constrangimento para a parte contrária, 
tornando mais vexatória a diligência”

Assiste razão CERQUEIRA, uma vez que são nesses 
casos que se verificam os excessos na execução da 
diligência, como a apreensão de objetos desneces-
sários ou a apreensão da totalidade dos produtos 
tidos como infrator, fugindo do escopo da medida 
preparatória, que se limita a fornecer prova da ma-
terialidade delitiva.

Contudo, é necessário observar que a presença do 
advogado da requerente durante a busca, desde que 
permitido pelo juiz responsável, é perfeitamente licita, 
haja vista que cabe ao perito nomeado a direção da 
diligência.

Além disso, é importante observar também que há 
grande discussão sobre a incidência do contraditório 
e ampla defesa nessa fase pré-processual.

CERQUEIRA defende que “as diligências prelimina-
res constituem a base do processo-crime e só neste 
pode a parte defender-se e deduzir os seus direitos14”.

Ademais, Franklin Batista Gomes defende que a “au-
sência de contraditório deve ser entendida, no caso das 
medidas preparatórias de busca e apreensão em caso  

de crime contra propriedade imaterial, como questão 
pontual e preliminar, que em hipótese alguma deve 
fulminar a ampla defesa, da qual é verdadeiramente 
complemento indissolúvel15”.

Portanto, de acordo com a melhor doutrina, é pos-
sível afirmar que estamos diante de um procedimento 
onde o contraditório é diferido ou retardado, já que 
no bojo da ação penal é que poderia o réu apresentar 
sua tese defensiva.16

Uma vez encerrada a busca e apreensão, os peritos 
terão três dias para entregar o laudo pericial. Após a 
apresentação, os autos serão conclusos ao juiz para a 
respectiva homologação.

Reza o artigo 529 do Código de Processo Penal 
que “nos crimes de ação privativa do ofendido, não 
será admitida queixa com fundamento em apreensão 
e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a 
homologação”.

Surge aqui uma questão: qual o prazo para o exer-
cício do direito de queixa na ação penal privada nos 
crimes contra a propriedade industrial?

C) O Prazo Decadencial nos Crimes
 Contra a Propriedade Industrial

Damásio de Jesus ensina que a decadência é:
 

“a perda do direito de ação do ofendido em 
face do decurso de tempo. Atingindo em pri-
meiro lugar o direito de ação, por via oblíqua 
incide sobre o “jus puniendi” do Estado, pelo 

13 Ob. Cit. Pág 568.
14 Ob.Cit. pág. 572.
15 Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI59045,91041

A+incidencia+do+contraditorio+nas+medidas+preparatorias+de+busca
+e. Acesso em 15.10.2015, às 21h00min

16 Em sentido contrário: 1 Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo. Da Busca 
e Apreensão no Processo Penal. São Paulo: RT , 1999, p. 249.
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que é arrolada entre as causas da extinção da 
punibilidade. Quando se trata de ação penal 
privada, a decadência ataca imediatamente o 
direito de agir do ofendido ou de seu represen-
tante legal, e em consequência o Estado perde 
a pretensão punitiva. Quando se cuida de ação 
pena pública condicionada à representação, a 
decadência impede em primeiro lugar que o 
ofendido ou seu representante legal manifeste 
validamente a vontade de que o ofensor seja 
acionado penalmente em face do que o órgão 
do Ministério Público, na ausência da condição 
de procedibilidade, não pode deduzir em juízo a 
pretensão punitiva do Estado, que fica extinta17”

Em nosso ordenamento, o prazo decadencial para 
que o ofendido possa exercer seu direito encontra-se 
previsto no artigo 103 do Código Penal, que assim 
estabelece:

Decadência do direito de queixa
ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, 
o ofendido decai do direito de queixa ou de repre-
sentação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) 
meses, contado do dia em que veio a saber quem é o 
autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste 
Código, do dia em que se esgota o prazo para ofereci-
mento da denúncia. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

De outro lado, como já destacado, no caso dos 
crimes contra a propriedade industrial, o legislado 
reditou um procedimento específico para apuração de 
tais delitos, criando inclusive prazo próprio para que 
o ofendido ingresse com a competente queixa-crime 
fundada em laudo pericial homologado, nos termos do 
artigo 529 do Código de Processo Penal:

Art. 529. Nos crimes de ação privativa do ofen-
dido, não será admitida queixa com fundamento em 
apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 
dias, após a homologação do laudo.

Desde então, doutrina e jurisprudências e dividem 
quanto ao prazo decadencial nos crimes contra a 
propriedade industrial, haja vista a existência de um 
aparente conflito de normas e, sobretudo, a possível 
edição de regra especial de regulação do prazo deca-
dencial, tal como ocorre na lei de imprensa, em seu 
artigo 41,§1º.

Em função desse debate, haja vista a ausência de 
técnica quando da formação da norma, criou-se 04 
(quatro) teorias para pacificar a matéria:

C.1) O prazo decadencial continua sendo aquele 
previsto no artigo 103 do Código Penal, 
portanto, deve ser observada a regra 
geral: 06 (seis) meses contados a partir do 
conhecimento da autoria do crime.

Para os defensores dessa tese, o prazo esculpido 
no artigo 529 do Código de Processo Penal não im-
porta em decadência do direito do ofendido, mas sim 
influencia tão e somente na validade do laudo peri-
cial, razão pela qual nada o impede de requerer nova 
perícia, enquanto não decorrerem os 06 (seis) meses 
da decadência normal.

Assim, como ensina CERQUEIRA, “o ofendido po-
derá, entretanto, proceder a novas diligências, pois a 
disposição do Código de Processo Penal não importa 
decadência do direito de queixa, visando somente a 
impedir que o requerente da diligência mantenha em 
depósito, indefinidamente, os objetos apreendidos, 
causando injusto prejuízo à parte contrária”.

17 DAMÁSIO E. DE JESUS, Direito Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 1979, v. 
I, p. 644
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Hélio Tornaghi18 segue o mesmo entendimento:

“Na hipótese de crime contra a “propriedade” 
intelectual, a ação fundada na apreensão e na 
perícia deve ser movida dentro de trinta dias, 
pois não seria razoável que o “acusado” ficasse 
indefinidamente privado das coisas apreendi-
das. Mas o ofendido decai do direito de queixa 
com fundamento naquela apreensão. Nada o 
impede de requerer nova perícia, enquanto 
não decorrerem os seis meses da decadência 
normal”

José Frederico Marques é ainda mais enfático 
quanto a questão:

“O que não se pode admitir é que os artigos 
529 e 530, citados, tenham estabelecido forma 
especial quanto ao prazo de decadência, não 
se aplicando, por isso, incasu, a regra do artigo  
105 do Código Penal (artigo 103)19.

Essa orientação também é seguida por Damásio E.  
de Jesus, Magalhães Noronha e Espínola Filho, para 
quem o prazo decadencial “está vinculado à observân-
cia do prazo de seis meses, contato do dia em que o 
ofendido veio a ter conhecimento de quem é o autor 
da violação de seu direito20”.

C.2) O prazo decadencial é de trinta dias, 
contados a partir da intimação da 
homologação do laudo pericial

Diante das reiteradas decisões do Superior 
Tribunal de Justiça, muito embora forte doutrina 
sustente que a regra decadencial continua sendo 
aquela prevista no artigo 103 do Código Penal, 
considera-se uma hipótese especial de prazo de-
cadencial, ou seja, decorrido 30 dias da intimação 

da homologação do laudo pericial, o ofendido decai 
do direito de queixa.

Ademais, muito embora o artigo 529 seja expresso 
no sentido de que o prazo começa a fluir na data da 
homologação do laudo, essa orientação considera que 
o marco inicial de contagem é apartir da intimação do 
ofendido, através de seu advogado, conforme disposto 
no artigo 798, §5º do Código de Processo Penal21.

Nesse sentido,vale a pena transcrever trecho do 
agravo regimental no recurso especial nº 402488/SP22, 
datado de 17.11.2009 (um dos mais recentes sobre o 
tema na corte) da lavra da sexta turma do Superior 
Tribunal de Justiça:

Com efeito, em relação aos crimes contra a proprie-
dade imaterial, o Código de Processo Penal prevê uma 
medida preliminar de busca e apreensão e a realização 
de exame pericial para os ilícitos que deixam vestígios, 
conforme se de preende pela leitura dos art. 524 a 
528 do Código de Processo Penal, com o objetivo de 
colher os elementos necessários para o exercício do 
direito de queixa.

Nesses casos, o prazo decadencial para oferecimen-
to da queixa-crime é de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da homologação do laudo pericial, produzido na 
medida preparatória de busca e apreensão, nos termos 
do disposto dos arts. 529 e 530 do mesmo diploma 
legal. Precedentes desta Corte.

O próprio Supremo Tribunal Federal, em memorável 
decisão, já se manifestou:

18 TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de Processo Penal – 3.ed. – São Paulo: 
Saraiva 1983, pág. 278.

19 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal – vo-
lume III – Campinas: Bookseller, 1997, pág. 324

20 FILHO, Espínola. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado – Volume 
V, Rio de Janeiro, 4.ed., pág. 218).

21 Artigo 798, §5º do CPP: Salvo os casos expressos, os prazos correrão da 
intimação”

22 (AgRg no REsp 402.488/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TUR-
MA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009)
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“Aos crimes praticados contra a propriedade 
imaterial que deixam vestígios, deve aplicar-se o 
artigo 529 do Código de Processo Penal, o prazo 
de caducidade para ajuizamento da queixa é o 
de 30 dias, contados estes de quando o ofendido 
toma ciência da homologação do laudo pericial 
se este for indispensável à formalização daquela 
peça23”

C.3) O prazo decadencial é de trinta dias, contados
 a partir da homologação do laudo pericial

 Essa tese já foi muito discutida durante as déca-
das de 60 e 7024, no entanto, atualmente, não se tem 
notícias de julgados que tenham se fundamentado 
nessa posição para explanar qual o prazo decadencial 
nos crimes contra a propriedade industrial.

É importante destacar que essa corrente, tendo em 
vista que o artigo 103 do Código Penal descreve que 
“salvo disposição expressa em contrário”, considerava 
o artigo 529 do Código de Processo Penal como uma 
disposição especial, portanto, regra que prevalecia 
sobre a norma geral.

A única observação que deve ser feita para di-
ferenciar essa tese com o 2º posicionamento acima 
destacado, diz respeito a questão da intimação, que 
para essa corrente era desnecessária, conforme dispõe 
o artigo 529 do Código de Processo Penal (decorrido 
o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo).

C.4) O prazo decadencial deve ser harmonizado
 entre a regra geral e a especificidade quanto
 o prazo de 30 dias.

Essa teoria, relativamente nova, ganha cada vez 
mais força nas instâncias ordinárias25.

Guilherme de Souza Nucci, em sua recente obra, 
afirma que “a ciência do ofendido da autoria do crime 

contra a propriedade imaterial faz desencadear o prazo 
decadencial de seis meses para a propositura da ação 
penal. Ocorre que, se tomar providências nesse prazo 
de seis meses, solicitando as diligências preliminares 
e o laudo for concluído, tem, a partir daí, 30 dias para 
agir26”.

Fernando da Costa Tourinho Filho adota o mesmo 
entendimento. Segundo ele, “se o crime não deixou 
vestígio, o prazo é aquele do artigo 38. Se o deixou, o 
do art. 529. Não se infira daí que o prazo seja maior. 
O art. 529 deve ser interpretado em confronto com o 
art. 38. O prazo é de 6 meses. Mas, se o ofendido, por 
exemplo, soube quem foi o autor do crime em janeiro 
de 1996 e somente em outubro é que requereu a busca 
e apreensão e respectiva perícia, obviamente extinta 
ficou a punibilidade pela decadência27”

É importante destacar que o último caso analisado 
pelo STF28 sobre essa questão já adotava a mesma 

23 Recurso de Habeas Corpus n. 54.738 – São Paulo – 28.09.76 – Rel. Min 
Antônio Neder.

24 RevistadosTribunais,276/531e340/249;revistadejurisprudênciadoTribun
aldeJustiçadaGuanabara,13/360;Rec. Crim. nº 61.310 – 2ª Câm Crim. 
do primitivo TA.-SP1.12.1966.

25 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Crime contra a propriedade industrial 
Extinção da punibilidade pela decadência Inadmissibilidade Inteligência 
dos artigos 528 e529 do CPP Prazo para apresentação de queixa crime 
que deve ser analisado de maneira global Regras específicas, quanto aos 
crimes contra a propriedade imaterial Interpretação gramatical, lógica, 
teleológica e sistemática. Recurso provido, para se anular a decisão que 
extinguiu a punibilidade (TJSP 0007903-66.2012.8.26.0196 – Julgado 
em 11.09.2014 – Desembargador de Paula Santos.

26 Ob. Cit. Pág. 1030.
27 Ob. Cit. Pág. 291.
28 “Crime contra a propriedade imaterial. Queixa. Prazo de caducidade. 

Interpretação conciliatória dos arts.105 do Código de Processo Penal. 
O direito de queixa deve ser exercitado dentro dos seis meses que se 
seguem ao conhecimento, pelo lesado, da autoria da lesão; mas iniciado 
procedimento de apuração, por medida judicial, que objetive estabelecer 
aprovada autoria e materialidade do delito, não há que falar na deca-
dência prevista nos arts.105 do Código Penal e 38 do Código de Processo 
Penal; a queixa deverá, então, ser oferecida dentro dos 30 dias fixados 
pelo art. 529 do mesmo Código de Processo Penal (RE 95.043-SP, 1.ª T., 
rel. Oscar Corrêa, 22.06.1982, v.u., RTJ 103/354).
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teoria, ou seja, a harmonização da regra geral com a 
específica.

D) Conclusão

Como foi possível observar, no atual cenário em 
que vivemos, os crimes contra a propriedade industrial 
ganham cada vez mais destaque. Tamanha é verdade 
que o projeto do novo Código Penal pretende majorar 
as penas desses crimes, evidenciando a importância 
jurídico-penal de tais delitos e rechaçando qualquer 
hipótese de sua descriminalização, harmonizando 
assim com os preceitos da Constituição Federal, que 
elevou os direitos inerentes a propriedade industrial 
como direito fundamental.

No entanto, muito embora o reconhecimento da 
importância da Propriedade Industrial no Brasil seja 
cada vez mais constante, há questões indefinidas que 
abalam toda a proteção conferida pelo ordenamento, 
em especial no tocante ao seu prazo decadencial, 
existindo inclusive 04 teorias para definir e pacificar 
essa questão.

Nesse sentido, é necessário avaliar as regras 
atinentes aos crimes contra a propriedade indus-
trial e realizar uma interpretação rigorosa entre os 
dispositivos, uma vez que não há norma legal que 
afaste a dúvida quanto ao prazo decadencial a ser 
adotado: o de 6 meses da regra geral ou aquele de 
30 dias contados após a homologação do laudo (ou 
seria intimação?).

 De todo modo, cremos que o prazo decadencial, 
em homenagem a sua própria natureza, não se inter-
rompe, não se prorroga e muito menos se suspende, 
razão pela qual seria atécnico afirmar que o artigo 
529 do Código de Processo Penal criou uma nova 
modalidade de prazo decadencial.

Assim, caso considerarmos a 4ª, 3ª ou 2ª teoria, o 
ofendido ficaria privado de requerer nova diligência 
esgotado o prazo de 30 dias da homologação do 
laudo, uma vez que, em tese, seu direito foi atingido 
pelo prazo decadencial, muito embora, frisa- se, pu-
desse estar dentro do prazo contido na regra geral 
(06 meses).

Portanto, ainda que exista enérgica discussão 
sobre o tema, cremos que o prazo decadencial será 
sempre aquele contido no artigo 103 do Código Penal, 
sendo o laudo pericial homologado mera condição de 
procedibilidade da queixa-crime, cuja validade estará 
adstrita ao prazo contido no artigo 529 do Código 
de Processo Penal.
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Recentemente foi proferida uma decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça que, em tese, teria proibido, 
no Brasil, a veiculação de publicidade infantil (Recurso 
Especial n.º 1558086, decidido em 10.03.2016). Diante 
da importância e repercussão do assunto envolvido, 
é preciso deixar claro o escopo e abrangência de tal 
precedente. Com efeito, o STJ jamais proibiu, em abs-
trato, a veiculação de publicidade dirigida ao público 
infantil, seja de alimentos, seja de qualquer outro 
produto. Na realidade tratava-se do julgamento de um 
Recurso Especial interposto pela Bauducco, fundado 
na existência (ou não) de venda casada. Nada mais.

O caso começou por iniciativa do Ministério Público 
de São Paulo, que moveu ação civil pública contra a 
Bauducco em 2008, impugnando a promoção “É hora 
do Shrek”, na qual o consumidor, mediante a apresen-
tação de 5 embalagens do produto “Gulosos” somadas 
ao pagamento de R$ 5,00, adquiriria um relógio de 
pulso com a imagem do Shrek. 

Pelo resumo da decisão publicada no site do STJ a 
conclusão foi pela configuração de venda casada, visto 
que tal promoção não possibilitava aos consumidores 
a aquisição dos relógios de forma avulsa, mas apenas 
mediante a apresentação das 5 (cinco) embalagens dos 
produtos alimentícios. Além disso, o fato de a promo-
ção ter as crianças como público alvo constituiria um 
agravante, merecendo, pois, reprimenda.

O que a decisão, ao final das contas, reafirma, é 
a vigência (e o prestígio) às normas de autorregula-
mentação publicitária, desenvolvidas pelo Conar. Há, 
de fato, no Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária, a Seção 11 (mais precisamente o artigo 
37), direcionada, especificamente, à publicidade para 

crianças e jovens. Ali se estabelece claros limites à 
veiculação de publicidade destinada ao público infantil, 
de modo a vedar, por exemplo, que o anúncio dirija 
apelo imperativo de consumo diretamente à criança, 
ou, ainda, que o anúncio provoque, deliberadamente, 
qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles 
que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do 
produto anunciado. Há, também, nas normas de autor-
regulação, vedação ao anúncio que provoque situações 
de constrangimento aos pais ou responsáveis, com o 
propósito de impingir o consumo. 

Pelo que se pode ler dos votos do Ministro Humberto 
Martins, Relator do Recurso Especial, e do Ministro 
Herman Benjamin, percebe-se que o Superior Tribunal 
de Justiça aplicou rigorosamente o estabelecido pelas 
normas de autorregulamentação acima descritas, além 
de disposições previstas pelo Código do Consumidor, 
no tocante à vedação de venda casada.

Houve sim, é verdade, dura reprimenda à ação 
publicitária da Bauducco, e por tal motivo o caso se 
tornou paradigmático. No entanto, o precedente do 
STJ jamais proibiu, de forma absoluta, a veiculação 
de publicidade direcionada ao público infantil. Ape-
nas reafirmou os limites já impostos pelas normas de 
autorregulamentação publicitária.

Assim, em respeito ao princípio constitucional 
da liberdade de expressão publicitária, e desde que 
respeitados os limites impostos pelas normas legais e 
éticas aplicáveis, a publicidade direcionada ao público 
infantil continua, como sempre foi, permitida.

A Publicidade Infantil não está proibida

1 Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Ma-
ckenzie, São Paulo, 2000 – Mestre em Direito da Propriedade Intelec-
tual pela Queen Mary College, University of London, Londres, Inglaterra, 
2006

2 Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/ SP), São Paulo, 2010

João Vieira da Cunha e Natalia Matos Rodrigues Luz
Advogados de Gusmão & Labrunie Advogados
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Quem nunca escutou que no idioma chinês existe 
um hieróglifo para a palavra “crise” que é formado a 
partir de um segundo sinal de escrita, que representa 
a palavra “oportunidade”? Quem nunca ouviu alguém 
dizer que basta retirar o “S” da palavra crise para que 
se obtenha a palavra “crie”?

A ligação entre crise e oportunidade é lugar comum, 
chega a ser vulgar a sua utilização. Esse clichê já foi 
utilizado em demasia por escritores e palestrantes das 
mais diversas áreas, sobretudo pelos autores de livros 
de autoajuda.

Também é lugar comum que o país em que vivemos 
encontra-se em uma crise de proporções homéricas. 
Não é preciso apontar dados ou fatos relevantes que le-
vem o leitor a constatar que estamos em recessão. A não 
se que o leitor tenha acabado de sair do cativeiro ou do 
coma profundo ele não terá dúvidas sobre esse veredito. 

Já dissemos que o meio editorial é craque em apontar 
uma relação simbiótica entre “crise” e inovação. Poucas 
fontes, contudo, são capazes de dar exemplos práticos 
de inovações que brotaram do caos. Temos a seguir, três 
exemplos práticos de que crise é realmente sinônimo 
de mudança e que, quanto maior a crise, maiores e 
mais rápidas as transformações por ela desencadeadas. 

O Primeiro Computador e a Máquina Enigma1

Em 1925, no intervalo entre a primeira e a segunda 
guerra mundial, a Alemanha nazista desenvolveu uma 
máquina de criptografia de dados para comunicação 
entre seus militares.

A traquitana desenvolvida pelos alemães com-
preendia um aparelho de transmissão e recepção de 
sinais de rádio e um decodificador eletromecânico, 
dotado de um refletor e três rotores manuais, cada 
qual compreendendo 26 pontos metálicos. Além dos 
três rotores e do dito refletor, para dificultar ainda mais 
a quebra de seus códigos, havia uma placa externa 
dotada de dezenas de plugs, associáveis a 10 cabos 
elétricos distintos, que poderiam ser reposicionados na 
placa, embaralhando ainda mais os dados trabalhados 
por esse equipamento. 

Quando a enigma recebia um input qualquer – a 
letra ‘R’, por exemplo – esse input era convertido (ou 

cifrado) em, pelo menos, quatorze códigos diferentes 
antes de entregar uma segunda letra como output.

Para complicar, os rotores giravam automaticamen-
te no decorrer do uso da máquina, impulsionando uns 
aos outros, tal como o medidor de quilometragem no 
painel de um veículo. 

Para programar a máquina, todos os dias os ale-
mães abriam seu livro de códigos (que era trocado 
todos os meses) e buscavam informação de como 
ajustar os rotores e plugs para a leitura das mensa-
gens daquele dia. 

A máquina era tida como indecifrável por quem quer 
que fosse. E de fato, era humanamente impossível de-
cifrar manualmente o código da máquina nazista, que 
possibilitava 158 milhões de milhões de milhões (1,58 
x 1020) de combinações distintas. Isto significa dizer 
que, fazendo uso de uma única tentativa randômica de 
descobrir a programação diária da máquina, o usuário 
teria uma chance em 158.000.000.000.000.000.000 de 
acertar a combinação do dia para a leitura das mensa-
gens do front alemão. Só para ter um parâmetro, uma 
pessoa que vive até os 80 anos, tem aproximadamente 
2,5 x 109 segundos de vida.

Apesar de tida como indecifrável, em meados de 
1940, o matemático britânico, Alan Turing, conseguiu 
driblar a complexidade do aparelho nazista mediante a 
construção de uma segunda máquina eletromecânica, 
um equipamento capaz de realizar computações em 
tempo real para decifrar a intricada criptografia da 
enigma.

O equipamento eletromecânico de Turing, deno-
minado BOMBE, é considerado por muitos o primeiro 
computador da história da humanidade, berço de toda 
a tecnologia da computação moderna. O dispositivo 
criado por Turing é o percussor de todos os smartpho-
nes, computadores de bordo, calculadoras, laptops, 
palmtops e desktops que utilizamos em nossa vida 
moderna.

Quiçá, não fosse o enorme peso e a truculência 
da IIGM – uma das maiores crises morais e éticas 
vivenciadas pela humanidade – o governo britânico 
e a equipe de Turing não teria feito tamanho esforço 
para solução de um problema, que por fim, trouxe à 
humanidade uma de suas invenções mais onipresentes, 
o computador.

Toda Crise Implica em Oportunidade
Ari Magalhães
Engenheiro mecânico, estudante de direito, consultor em 
propriedade industrial e sócio do escritório Provedel.

1 Fontes: nsa.gov; Alan Turing and the Enigma Machine de Alan Moon; 
Enravelling Enigma de Maurice Freedman.
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O carro a álcool, a OPEP, e a crise do
petróleo de 19732 

Em 1973, a organização dos países produtores de 
petróleo (OPEP), composta por Arábia Saudita, Irã, Ira-
que, Kuwait e Venezuela promoveu um cartel que 
decidiu elevar abruptamente o preço do barril de 
petróleo a 400% de seu valor corrente, provocando 
uma catastrófica recessão mundial. 

O Brasil, como todos os países importadores de 
petróleo, sofreu muito com a elevação artificial pro-
movida nessa commodity.

Para contornar a crise e diminuir a dependência no 
óleo mineral, o governo brasileiro criou o programa 
Pró-Alcool. Dentre os objetivos desse programa estava 
o investimento em tecnologias que substituíssem o 
petróleo por outras fontes de energia, nas mais diversas 
atividades industriais. Foram oferecidos vários incenti-
vos fiscais e empréstimos bancários para os produtores 
de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilís-
ticas que desenvolvessem carros movidos a álcool.

Em meados da década de 70 o engenheiro brasilei-
ro Urbano Ernesto Stumpf inventou o carro a álcool e 
em 1979 entrou no mercado o primeiro carro a álcool 
do mundo, o Fiat 147. Dentre as modificações intro-
duzidas nos primeiros veículos estavam o revestimento 
das partes internas do motor com uma camada níquel 
para evitar a corrosão do metal e a elevação da taxa 
de compressão na câmara de combustão. Atualmente, 
a indústria nacional praticamente não fabrica mais 
carros a álcool, mas produz carros dotados de motores 
flex que rodam tanto com gasolina quanto com álcool. 

O carro a álcool é uma invenção importante, não 
apenas porque ele permite uma alternativa à depen-
dência do petróleo, aliviando o bolso do consumidor, 
mas também pelo fato de que o álcool é um combustí-
vel renovável, que não contribui para poluição do meio 
ambiente na mesma intensidade que os combustíveis 
derivados do petróleo. Pelo menos em tese, todo o 
carbono lançado ao ar por um veículo movido a álcool 
pode retornar à estrutura da cana-de-açúcar utilizada 

na produção desse material. Enquanto a queima do 
combustível produz CO2, a fotossíntese da cana de 
açúcar converte CO2 em massa orgânica. Dessa forma, 
o ciclo do carbono se perpetua na transição entre a 
cana-de-açúcar, álcool e gás carbônico.

Os satélites de telecomunicação e a 
crise dos mísseis cubanos3

Em maio 1962, sob recomendação das altas pa-
tentes soviéticas, Fidel Castro instalou uma série de 
mísseis soviéticos dotados de ogivas nucleares na ilha 
comunista, a apenas 90 milhas de distância dos EUA. 
A instalação dos mísseis soviéticos não era artimanha 
de ditador carente de confete e publicidade (estilo Kim 
Jong-un), era, na verdade, uma séria retaliação cubana 
a uma fracassada missão americana de retirada do go-
verno de Castro, aliada a uma represália Soviética aos 
mísseis americanos espalhados pela Europa ocidental.

O plano de Fidel e do Kremlin passava em sigilo até 
que, em outubro de 1962, aviões de espionagem ame-
ricanos que sobrevoavam a ilha caribenha descobriram 
quase que por acaso o arsenal atômico cubano.

Imediatamente após a ciência do ocorrido, o presi-
dente americano J. F. Kennedy estabeleceu uma série 
de reuniões com seu alto comando militar, tentando 
encontrar uma saída àquela delicada situação. Em 22 
outubro de 1962 JFK foi à televisão anunciar a toda 
nação americana os planos de Fidel e de quebra ainda 
enviou uma ameaça ao ditador caribenho: ou Fidel 
removia os mísseis recém instalados, ou os Estados 
Unidos “tomariam sérias medidas para sua defesa”.

O mundo inteiro ficou aterrorizado. Quem tivesse 
no peito um coração pulsando estava apreensivo. 

2 Fontes: Programa do Proálcool e o Etanol no Brasil - Ednilton Tavares de 
Andrade; Ciência em Tempo de Crise - José Israel Vargas Editora UFMG; 
Indústria Comemora 30 Anos Do 1º Carro A Álcool No País – G1.Com – 
2009.

3 Fontes: history.com, BBC History File: Cuban Missile Crisis, Reflections 
on the Cuban Missile Crisis – Raymond Garhoff; The Cuban Missile Crisis 
- E. J. Carter
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Pela primeira vez na história da humanidade, toda a 
civilização humana estava à beira de um precipício. A 
única coisa que separava normalidade vigente de um 
holocausto nuclear era o clique de um botão.

Felizmente, a crise dos mísseis cubanos não acabou 
em catástrofe. Os líderes de ambos os lados (soviético 
e americano) encontraram uma solução diplomática, 
que envolveu o desarmamento proporcional de ambas 
as nações.

A referida crise de mísseis foi apenas um dos epi-
sódios de provocação e embate entre as duas grandes 
potências mundiais nos tempos da guerra fria. Além 
de se provocarem e fazerem ameaças veladas rotinei-
ramente, durante a guerra fria as duas potências an-
tagônicas brigavam intensamente pelo primeiro lugar 
na liderança do desenvolvimento tecnológico mundial.

Ser pioneiro no desenvolvimento tecnológico glo-
bal tinha duas vantagens igualmente poderosas: o 
lado mais tecnologicamente desenvolvido seria mais 
bem quisto pelo mundo e tanto o capitalismo quando 
o socialismo buscavam esse troféu para homologar 
sua autopropagação de sistema ideal; por outro lado, 
quanto mais domínio tecnológico detivessem, maiores 
e melhores os arsenais militares de cada uma das duas 
potências.

Uma das tecnologias que sem dúvidas servia aos 
dois propósitos era o lançamento de foguetes. Lançar 
bem um foguete é útil tanto quanto se deseja enviar o 
primeiro homem ao espaço ou à lua, quanto quando se 
deseja fazer com que um míssil decole do meio de um 
continente e atinja a capital do estado rival a milhares 
de quilômetros de distância, em um voo sem escalas.

Além de permitir que o homem viajasse pelo espaço 
ou pisasse na lua, foguetes foram indispensáveis à 
existência dos satélites de telecomunicação.

Lançar um satélite no espaço pode ser ainda mais 
complexo que disparar um míssil ou enviar um homem 
à gravidade zero. Isto porque, para que o satélite se 
mantenha em órbita ao redor da terra depois de deixar 
a estratosfera, ele terá de correr a uma velocidade 

ARTIGO

constante, para que seu deslocamento tangencial à 
curvatura da terra compense a força da gravidade 
exercida pelo planeta. Em outras palavras, o satélite 
tem de estar sempre caindo e sempre saindo pela 
tangente, a compensação entre essas duas grandezas 
é que estabiliza a altura desse elemento e mantém o 
satélite circulando a terra.

Para um satélite muito próximo da superfície da 
terra, a 500 km de altitude, por exemplo, a velocidade 
necessária para que esse equipamento não mergulhe 
no oceano ou colida com algum continente é de 10 
km/segundo (= 36.000 Km/h). Isso é 360 vezes mais 
veloz que um veículo de passeio convencional e 52 
vezes mais veloz que um avião a jato, por exemplo. 

Agradeça à crise dos mísseis cubanos e aos demais 
acontecimentos da guerra fria que impulsionaram o 
homem à capacidade de lançamento de satélites. Não 
fossem por esses dramáticos eventos, o leitor não teria 
o GPS para navegação veicular, a TV por assinatura, a 
comunicação intercontinental sem fio, a previsão do 
tempo, a navegação aérea e outras tantas benesses 
da vida moderna. 

Conclusões:

Assim como um empregado desmotivado altera a 
sua rotina de trabalho após receber uma bronca de seu 
supervisor, a humanidade também parece depender de 
solavancos e pontapés do destino para que trilhe com 
afinco o caminho do progresso e da inovação.

Como diria Victor Hugo, a água que não corre forma 
um pântano e a mente que não trabalha forma um tolo. 
Talvez o brocardo sirva tão bem ao indivíduo quanto 
à coletividade. Para aquelas sociedades afligidas por 
crises – sejam estas morais, econômicas ou políticas 
– resta encarar os fatos com seriedade, buscar saídas 
inovadoras e ter bastante persistência. Somente quan-
do encaramos uma crise de frente e buscamos saídas 
alternativas à rota que nos levou ao colapso, nos tor-
namos capazes em transformar limões em limonada.
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It is usual that pharmaceutical trademarks contain 
commonly used terms, so they are formed by the 
combination of elements such as prefixes, suffixes 
or commonly used words that evoke somehow an 
idea about the properties of the product, its active 
principles, and its therapeutic function. They also may 
refer to a component of the medicine or the organ for 
which they are prescribed.

Terms are considered commonly used for two 
reasons: either for being part of the several marks or 
for being evocative of the product or any of its features. 
By common usage anyone is free to include them in 
a mark, provided that it is not confused with other 
marks of other owners.

For example, a prefix commonly used in Class 5 is the 
prefix CORTI that evoke the active substance corticosteroid 
or the word “cortisone”. The prefix CORTI is present in 
the formation of numerous registered trademarks owned 
by different owners, such as: CORTIFLEX, CORTIDERM 
10, CORTIMED, CORTICREM, CORTIFENOL1, etc.

The Court of Justice of the Andean Community has 
established in a precedent that the prefixes, suffixes, 
roots or endings commonly used in the marks cannot 
be subject to monopoly or exclusive use of a single 
person since they are usual words which its use by 
the general public can’t be prohibited.

Usually it is argued that because the signs 
identify products that directly affect health and have 
consequences on the human body, the consumer will 
have a higher level of attention and special care when 
purchasing the pharmaceutical products. This has 
been recognized in diverse jurisprudence of INDECOPI 
where stated that “in the case of pharmaceuticals 
referred to the signs in question, it is reasonable to 

assume that the consumer, when purchasing such 
products, would make a close examination based on 
their needs”2. 

However this is not enough to dismiss the risk of 
confusion because in the pharmaceutical trademarks 
that share commonly used terms, whose names could 
prove to be very similar, the consumers themselves 
might be induced to confusion, i.e., it may acquire 
a product in the belief that it is purchasing another, 
which is known as direct confusion or might think that 
the product has a distinct commercial origin than the 
real one, what is called indirect confusion.

The Court of Justice of the Andean Community in 
the Process 08-IP-2013 has noted that:

“What comes to protecting, by avoiding trademark 
confusion, is the health of the consumer who for 
confusion when asking for a product and negligence 
of the dispatcher, he may receive one with similar 
phonetic but different composition and purpose. If the 
requested product is intended for flu treatment and 
the delivered one is for the amebatic treatment, the 
consequences for the consumer can be dire.

We must consider that what has been dominating 
in our countries is the culture of the ‘personal healing’, 
according to which a large number of patients 
self-medicate because they have heard about a 
product in advertisement or received an indication 
from a third person. It is not considered that every 
human body has a different reaction to the same 
drug, and the self-medication can lead to misleading 
or confusion at the time of acquisition because the 
similarity between the two signs.”

This approach has been reiterated in several 
sentences of the Andean Court, such as the Process 
30-IP-2000, where is stated:

Common Terms in Pharmaceutical Trademarks
Marietta Flores / Kelly Sánchez
IP Lawyer 
Law firm: OMC Abogados & Consultores

1 Trademarks mentioned in Resolution No. 0107-2010/TPI-INDECOPI da-
ted January 13, 2010.

2 Resolution N° 0011-2009/TPI-INDECOPI from file N° 341709-2008
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“This Court is inclined to the thesis that when 
regarding pharmaceutical trademarks, the examination 
of confusing similarity should have a more exhaustive 
study and analysis, avoiding the registration of 
trademarks whose names has a close similarity to avoid 
precisely the consumer requests a product instead of 
another, which in certain circumstances can cause 
irreparable damage to human health, especially when 
in many establishments, even drugs of delicate use, are 
dispended without a prescription and only with just 
the advice of the pharmacist on duty”.

Also in Process No. 68-IP-2001, the same rigorosity 
was followed for the comparison between signs in the 
examination of confusing similarity, concluding that:

“In respect to pharmaceutical products, it is very 
important determine their nature, since some of them 
correspond to products of delicate application, which 
can cause irreparable damage to consumer health. 
Therefore, the recommendation in these cases is 
to apply, a rigorous approach in the analysis of the
opposing marks that seeks to prevent any confusion 
in the consuming public because of the nature of the 
products identified with them.”

These arguments are based on the fact that the 
average consumer is not usually a specialist in 
chemicals and pharmaceutical issues and the 
acquisition and use of these products will usually lack 
of a permanent professional assistance.

The fact that the Specialized Chamber in 
Intellectual Property of INDECOPI considers that 
when dealing with pharmaceutical products, the 
consumer will take a decision following a careful 
consideration based on his/her needs, that is, that he 
or she will pay more attention when purchasing these 
products, doesn´t mean that there isn´t a possibility of 
confusion, even more if we put ourselves in the place 
of an average consumer, who doesn´t necessarily 
have knowledge of the components or properties of 
pharmaceutical products offered in the market, so 
he or she can easily fall into confusion when buying 
such products, in that sense, the consumer could 
buy in the drugstore a pharmaceutical product in 
the belief that he or she is buying another product, 
certainly because the phonetic similarities between 
the signs are so strong that lead to confusion and 
do not allow him/her to differentiate a product from 
another. In this case, not only the consumer would 
fall into confusion but also the same pharmacist, 
who may be confused by dispensing one product for 
another, precisely because of the phonetic and / or 
visual similarities between the marks.

An example of this is illustrated by the case of the 
application of the word mark “CORTIDEX”. This mark 
was applied by Inversiones Awl S.A.C. to distinguish 
pharmaceutical and veterinary products; etc. in Class 

5 of the International Classification. Against this 
application, Laboratorios Chile S.A. files an opposition 
based on the ownership of the mark CORTIPREX that 
distinguishes products of class 5. In the opposition, 
Laboratorios Chile S.A. indicates that from the graphic 
and phonetic point of view, the marks are very similar 
because they share the word CORTI, and this term will 
be more easily remembered by the consumer public.

The Commission of Distinctive Signs, by Resolution 
No. 1085-2009/CSD-INDECOPI, declared unfounded 
the opposition and consequently granted the 
registration of the mark applied, stating that from the 
graphic and phonetic point of view the signs have a 
different sequence of consonants (C-R-T-D-X / C-R-T-
P-R-X), thus they also differ in their final syllables (DEX 
/ PREX), which determines that said signs generate 
a different pronunciation and a different overall 
visual impression. It is noted that the fact that the 
signs share the particle CORTI, this is not decisive to 
establish some kind of similarity between them, since 
this particle is part of the conformation of various 
registered trademarks in class 5.

By Resolution No. 0107-2010/TPI-INDECOPI, 
the Specialized Chamber in Intellectual Property 
confirms the first instance decision stating that “the 
initial particle CORTI present in the signs may refer 
to the term cortisone, which explains its frequent 
use in the conformation of registered marks in class 
5 of the International Classification, as shown in the 
background Report. In this sense, it can hardly indicate 
a particular commercial origin”.

From our point of view the marks CORTIDEX and 
CORTIPREX themselves are confusingly similar, because 
in addition to distinguish some of the same products, 
from a graphic and phonetic point of view, the marks 
are similar since they share the prefix CORTI, which 
significantly affects the appearance of the opposing 
marks, even more taking into account that they share 
the same ending (EX) and the same sequence of vowels 
(O-I-E), generating a sound and a visual impact very 
similar, so this could lead to consumer confusion.

It is therefore very important that pharmaceutical 
trademarks have additional elements added to the 
common term, whether figurative or verbal, with 
sufficient distinctiveness to identify and distinguish 
the commercial origin of the product to avoid the 
risk of confusion, as also prevent the sign to become 
descriptive because that would make it not distinctive 
and therefore in consideration of the prohibition of 
registration of the Article 135 subparagraph e) of 
Decision 486 from the Andean Community which 
would make impossible their protection, but mainly 
because we must safeguard the health and life of the 
consumers, fundamental rights that are superior to 
any intellectual property registration.
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É de conhecimento geral que o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial – INPI lida há anos com um consi-
derável backlog que atinge, principalmente, os departa-
mentos de patentes e de marcas. Por isso, não é novidade 
que a regularização deste cenário seja uma das priori-
dades do atual presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel.

Dentre as medidas propostas com o intuito de acele-
rar o exame de marcas, foi publicada em 18 de fevereiro 
a Resolução de n° 161/2016, a qual estabelecia que 
todos os certificados de registro de marcas a serem 
emitidos compreenderiam uma apostila genérica, qual 
seja “a proteção conferida pelo presente registro de mar-
ca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, 
VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
não impedirá que terceiros utilizem em seu real signifi-
cado, ou empreguem na composição de outras marcas 
que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes 
elementos, eventualmente constantes do sinal marcário: 
a) letra, algarismo e data; b) sinal de caráter genérico, 
necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiverem relação com o produto ou serviço es-
pecificado no registro; c) sinal empregado comumente 
para designar uma característica do produto ou serviço 
especificado no registro, quanto à natureza, nacionali-
dade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de 
prestação do serviço; d) cores e suas denominações; e) 
termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, 
que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; 
e f) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou 
de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa 
ser dissociada de efeito técnico.”

O texto proposto seria incluso não só nos novos cer-
tificados de registro, mas também nos certificados de 
prorrogação de marcas, mesmo que estas tenham sido 
concedidas no passado com ou sem apostila. Ainda, os 
recursos e nulidades administrativas, apresentados com 
base em uma apostila e pendentes de exame, seriam 
analisados à luz da nova resolução.

Cabe ressaltar também que a Resolução n° 161/2016 
possuiria efeito retroativo, ou seja, as apostilas emitidas 
em registros já concedidos seriam descartadas e subs-
tituídas pelo texto genérico.

A finalidade desta resolução era a de reduzir o tempo de 
análise de cada marca pelo Examinador, bem como o núme-
ro de recursos apresentados contra as apostilas publicadas.

Como era de se esperar, a Resolução n° 161/2016 
não foi bem recebida pelas associações de Propriedade 
Intelectual, as quais solicitaram a suspensão temporária 
da mesma. Após o aceite do INPI, a implementação da 
mesma foi, a princípio, prorrogada para o dia 2 de maio.

Nesse ínterim, diversas discussões surgiram sobre os 
efeitos da mencionada resolução e um relatório final 
foi apresentado ao presidente do INPI ao final de abril.

Dentre os pontos levantados, ressaltou-se que o tra-
balho a ser cessado pelo departamento de marcas seria 
transferido para o sistema judiciário brasileiro sempre 
que necessário estabelecer uma potencial limitação 
a um registro de marca, como em casos de conflitos 
entre partes.

Em outras palavras, os recursos e nulidades com 
base em apostilas que hoje são discutidos em esfera 
administrativa não deixariam de existir e sim passariam 
a ser discutidos na esfera judiciária, cujos custos são 
mais elevados para as partes.

Outro aspecto enfatizado é de que o Certificado de 
Registro é um título de propriedade e, por essa razão, 
necessariamente deve limitar os direitos concedidos ao 
titular da marca. Logo, a mera inclusão de uma apostila 
genérica não estaria preenchendo esse requisito.

O INPI analisou os questionamentos levantados, 
inclusive as propostas alternativas sugeridas, como a 
adoção de uma “apostila voluntária”, tal como utilizadas 
pelo Escritório Norte-Americano de Patentes e Marcas 
– USPTO e o Escritório de Propriedade Intelectual da 
União Europeia – EUIPO, e, em resultado, publicou em 
30 de maio de 2016 a Resolução n° 166/2016.

A nova Resolução, que revoga a anterior, manteve 
a postura de incluir uma apostila genérica aos novos 
certificados de registro, mas com o seguinte texto: “a 
proteção conferida pelo presente registro de marca tem 
como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, 
XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. 

A alteração mais significativa foi a manutenção 
das apostilas conferidas em deferimentos de pedidos 
de marca publicados antes da resolução, bem como a 
publicação dessas em seus respectivos certificados de 
registro, segundas-vias e certificados de prorrogação.

Não obstante, seguindo o texto da primeira resolu-
ção, o INPI permaneceu estabelecendo que os recursos 
administrativos e as nulidades pendentes apresentadas 
com base em apostilas serão decididos com base na 
Resolução n° 166/2016.

A Resolução n° 166/2016 se encontra em vigor, 
mas alguns profissionais permanecem contrários à sua 
adoção sob o argumento de que a falta de capacidade 
do INPI em regularizar o seu backlog não deveria de 
qualquer forma negligenciar a qualidade do exame da 
marca e o direito do seu titular. No entanto, mesmo 
assim, todos esperam que essa medida vá acelerar o 
exame de marcas.

Ainda é cedo para afirmamos se, na prática, a Reso-
lução n° 166/2016 terá esse efeito ou se de fato gerará 
um aumento de processos na esfera judicial. Porém, 
não há como negar que a preocupação do INPI com o 
acúmulo de casos existe e que a melhora desse cenário 
é uma necessidade imediata.

O Novo Posicionamento do INPI Sobre as Apostilas de Marca
Luiz Edgard Montaury Pimenta1 e Luana Muniz de Barros2

1 Sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello
2 Advogada do escritório Montaury Pimenta,
 Machado & Vieira de Mello 
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 130 
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABS-
TENÇÃO DE USO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA DE 
DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 

do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem 
dirimiu, fundamentadamente, as questões que 
lhe foram submetidas. De fato, inexiste omis-
são no aresto recorrido, porquanto o Tribunal 
local, malgrado não ter acolhido os argumentos 
suscitados pela parte recorrente, manifestou-se 
expressamente acerca dos temas necessários à 
integral solução da lide. Ressalta-se que não se 
pode confundir julgamento desfavorável, como 
no caso, com negativa de prestação jurisdicional.

 2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem 
cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessida-
de, advindo daí a possibilidade de indeferimento 
das diligências inúteis ou meramente protelató-
rias, em consonância com o disposto na parte final 
do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade 
quando o julgamento antecipado da lide decorre, 
justamente, do entendimento do Juízo a quo de 
que o feito encontrava-se devidamente instruído.

 3.  No caso dos autos, para saber se a prova cuja 
produção fora requerida pela parte é ou não in-
dispensável à solução da controvérsia, de modo a 
permitir ou não o julgamento antecipado da lide, 
exige-se o revolvimento do contexto fático-pro-
batório, a atrair o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

 4.  No mérito, o Tribunal de origem entendeu legíti-
ma a conduta da ré, ora agravada, não havendo 
desvio de clientela da autora, ora agravante, 
tampouco possibilidade de gerar confusão nos 
consumidores, razão pela qual não há falar em 
perdas e danos.

 5.  A modificação do entendimento sufragado pela 
Corte de origem demandaria o revolvimento do 
conteúdo fático-probatório dos autos, providên-
cia incompatível com a via estreita do recurso 
especial, ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

 6. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(STJ, AgRg no AREsp 649845/SP, Rel. Min. 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
08/03/2016)

***

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. 
COLIDÊNCIA RECONHECIDA. SETEX E SEDEX. SEME-
LHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. SERVIÇOS. MESMO 
SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE 
COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS. CONFUSÃO AO 
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 
COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
 1.  Consoante a jurisprudência desta Corte, em se 

tratando de direito de marcas, o dano material 
pode ser presumido, pois a violação desse direito 
é inequivocamente capaz de gerar severas le-
sões à atividade empresarial do legítimo titular 
da marca, tais como, por exemplo, o desvio de 
clientela e a confusão entre as empresas.

 2. As conclusões da Corte de origem - no sentido 
de (i) ser indevida a utilização pela demandada 
da marca SETEX, (ii) ser impossível a coexistência 
da referida marca com a marca SEDEX (de titu-
laridade da autora, a ECT) e (iii) ser necessária a 
apuração do montante indenizatório devido em 
liquidação de sentença - resultaram do exame 
do acervo fático-probatório carreado nos autos 
e, por isso, inviável se torna modificá-las, nesta 
via especial, dada a inafastável incidência da 
Súmula nº 7/STJ.

 3.  Estando o acórdão recorrido em consonância 
com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem 
incidência a Súmula nº 83/STJ.

 4.  Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no 
REsp 1536128/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/03/2016)

***

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE 
ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL 
À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.

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

JURISPRUDÊNCIA
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 1.  De acordo com a jurisprudência do STJ, “A dis-
cussão sobre a validade de um registro de marca, 
patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, 
tem de ser travada administrativamente ou, caso 
a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser 
empreendida em ação proposta perante a Justiça 
Federal, com a participação do INPI na causa. 
Sem essa discussão, os registros emitidos por esse 
órgão devem ser reputados válidos e produtores 
de todos os efeitos de direito.” (REsp 1281448/SP, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014).

 2.  Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no 
AREsp 862862 / RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SA-
LOMÃO, Quarta turma, julgado em 21/06/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANU-
TENÇÃO DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. 
RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO. TERMO 
INICIAL. DATA DO DEPÓSITO. INTEMPESTIVIDADE.
 1.  O registro de desenho industrial concedido vigo-

rará por um período de 10 (dez) anos, renovável 
por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos 
cada, podendo durar a proteção total conferida 
pelo registro até 25 (vinte e cinco) anos.

 2.  O registro poderá ser extinto, dentre outros 
motivos, pela falta de pagamento da retribuição 
prevista nos arts. 108 e 120 da Lei nº 9.276/1996.

 3.  O pagamento da retribuição quinquenal do 
segundo quinquênio deve ser efetuado durante 
o quinto ano de registro, contado da data do 
depósito, consoante determina o parágrafo 1º 
do artigo 120 da Lei nº 9.276/1996.

 4.  Na hipótese, é intempestivo o pagamento 
realizado pelo recorrente, que tomou equivo-
cadamente como termo inicial para quitação 

da referida retribuição a data do registro do 
desenho industrial.

 5.  Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 
1470431/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016)

***

“DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUS-
SÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO 
ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIS-
TÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO 
MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7/STJ. PÚBLICO-ALVO A 
QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁ-
LISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. 
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO 
CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO 
CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU 
ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS 
AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.
 1.  A propriedade de marcas tem proteção assegurada 

pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sen-
do importante instrumento de interesse social e de 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

 2.  A revisão do acórdão recorrido sobre a identida-
de ou afinidade do segmento mercadalógico das 
marcas demandaria a alteração das premissas 
fático-probatórias, com o revolvimento das pro-
vas carreadas aos autos, o que é vedado em sede 
de recurso especial, nos termos do enunciado da 
Súmula 7 do STJ.

 3.  A mera diferença no código e especificação 
do produto ou serviço, de acordo com a Clas-
se Internacional adotada pelo INPI, não é 
suficiente para se chegar à conclusão sobre a 
relação de existência de afinidade, razão pela 
qual deve ser verificado o risco de confusão 
no mercado consumidor (REsp 1.340.933/SP, 
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Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 
17/3/2015).

 4.  A questão acerca da confusão ou associação 
de marcas deve ser analisada, em regra, sob a 
perspectiva do homem médio (homus medius), 
ou seja, naquilo que o magistrado imagina da 
figura do ser humano dotado de inteligência 
e perspicácia inerente à maioria das pessoas 
integrantes da sociedade.

 5.  Em casos bem específicos, pode ser invocada 
a qualificação do público-alvo, para verificar a 
possibilidade, ou não, de coexistência de marcas.

 6.  Ainda que se trate de consumidores especializa-
dos, o âmbito de atuação das marcas não podem 
estar inserido em mercado que guarda ampla 
similitude ou afinidade, sob pena de provocar 
confusão ou associação indevida de marcas.

 7. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 
1342741 / RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Quarta turma, julgado em 05/05/2016)

***

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMEN-
TO. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL SOBRE 
A MATÉRIA CONTROVERTIDA. 
 1.  Os embargos de declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, consoante 
disciplinamento inserto no art. 535 do Código de 
Processo Civil, exigindo-se, para seu acolhimen-
to, estejam presentes os pressupostos legais de 
cabimento. Pretensão de simples rediscussão da 
controvérsia contida nos autos não dá margem 
à oposição de declaratórios (STJ, EDEREsp n. 
933.345, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.07; 
EDEREsp n. 500.448, Rel. Min. Herman Benjamin, 
j. 15.02.07; EDAGA n. 790.352, Rel. Min. Laurita 
Vaz, j. 29.11.07). 

 2.  É desnecessária a manifestação explícita da Cor-
te de origem acerca das normas que envolvem a 
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação 
do prequestionamento, basta a implícita discus-
são da matéria impugnada no apelo excepcional 
(STJ, AGRESp n. 573.612, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, j. 12.06.07; AGREsp n. 760.404, Rel. 
Min. Felix Fischer, j. 15.12.05). 

 3.  Não há omissão no acórdão embargado, que 
negou provimento à apelação do INPI, interpos-

ta contra a sentença que julgou procedente o 
pedido de decretação de nulidade de registros 
das marcas Golden City e Alpha City com fun-
damento nos arts. 124, V, XIX e XXIII, 129 e 165, 
da Lei n. 9.276/96. 

 4.  Afirmou-se na decisão embargada que “as 
palavras ‘Golden’ e ‘Alpha’, assim como as 
figuras que acompanham as marcas das corrés 
(cf. fl. 706), não são suficientes para afastar a 
possibilidade de confusão ou associação com 
as marcas da autora, considerando-se que 
prestam serviços afins aos da autora (ramo 
imobiliário)”. 

 5.  Ressaltou-se não haver elementos nos autos a 
corroborarem a alegação do INPI de que o vo-
cábulo “City” seria de uso comum no segmento 
reivindicado (“termo fraco”) e que a circunstân-
cia de as marcas da autora serem registradas no 
Brasil não afasta a proteção prevista no art. 124, 
XXIII, da Lei n. 9.279/96. 

 6.  Concluiu a decisão embargada que a autora 
Companhia City e as das corrés Alpha City e 
Golden City desenvolvem atividades em seg-
mento afim (imobiliário), sendo que as marcas 
das corrés, registradas posteriormente, repro-
duzem em parte as marcas da primeira. Assim, 
sob o fundamento de ser possível a confusão e 
associação indevida, foi mantida a sentença que 
julgou procedente a ação anulatória de marcas. 

 7.  Portanto, a decisão embargada analisou os 
pontos alegados pelo INPI (Lei n. 9.789/96, art. 
124, V e XIX), sendo desnecessária a manifes-
tação expressa do órgão jurisdicional sobre os 
dispositivos elencados. 

 8. Embargos de declaração não providos”. (TRF 3ª Re-
  gião, Reurso de Apelação nº 0024011441999-

4036100, Rel. Des. RAQUEL PERRINI, Quinta Turma, 
julgado em 01/02/2016).

***

“ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INS-
TITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MARCA INDUS-
TRIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. SENTENÇA 
MANTIDA. 
 I.  Trata-se de apelação interposta contra sen-

tença prolatada nos autos de ação ordinária 
ajuizada por Ramon Gomez Hernandez, contra 
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o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
- INPI e CROWN Japan Corporation, objeti-
vando a declaração de nulidade e ilegalidade 
do ato administrativo que deferiu o pedido de 
cancelamento do registro da marca “CROWN”, 
formulado pela empresa Crown Japan Corpo-
ration, em procedimento administrativo por ela 
formulado junto ao INPI. 

 II.  Sustenta a autora que em junho de 2005 lhe foi 
concedido, pelo INPI, o registro da marca “Cro-
wn”, sob a Classe NCL(7)11, abrangendo vários 
produtos, dentre os quais abajur, aparelhos de 
suspensão de lâmpadas, iluminação para aquá-
rio, filamentos elétricos de aquecimento, arco, 
árvores de natal, difusores de luz, lâmpadas 
elétricas, etc. Aduz que a empresa Crown Japan 
Corporation protocolou pedido administrativo de 
nulidade da marca, alegando que a denominação 
“Crown” seria elemento principal de seu nome 
comercial. 

 III. O julgador monocrático decidiu pela improce-
dência do pedido autoral. 

 IV. O demandante apelou, ao argumento de que 
o processo administrativo em questão (de 
anulação do registro do autor) ocorreu sem 
a observância do devido processo legal e da 
ampla defesa. Alegou, ainda, que a marca da 
empresa CROWN Japan Corporation se refere a 
aparelhos eletrônicos atinentes à reprodução de 
áudio e vídeo, enquanto a promovente se volta 
para o ramo de material elétrico de iluminação, 
o que afastaria qualquer possibilidade de erro, 
dúvida ou confusão junto aos consumidores, 
e que a base territorial da referida empresa é 
o Japão, enquanto que a da promovente é o 
Ceará. 

 V.  Tem-se por possível o controle de legalidade 
exercido pelo INPI sobre o registro antes deferido 

ao autor. Por óbvio, o fato de o Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial haver concedido 
o registro de marca industrial ao autor não o 
impossibilita de rever tal ato, observados os 
prazos legais e o devido processo legal. 

 VI. Não se vislumbra vício no processo adminis-
trativo acostado. Ao contrário. O fato de não 
terem sido acolhidos os argumentos do autor 
quando de sua defesa no âmbito administrativo 
não significa dizer que foram indeferidos o con-
traditório e a ampla defesa. Consta dos autos, 
inclusive, a defesa apresentada pelo demandante 
no processo administrativo (fls. 55/59), o que 
demonstra inexistência de violação ao ordena-
mento jurídico. 

 VII. Sentença mantida. Apelação improvida”. (TRF 5ª 
Região, Recurso de Apelação 200981000164913, 
Rel. Des. Ivan Lira de Carvalho, Segunda turma, 
julgado em 03/05/2016)

***

“CONCORRENCIA DESLEAL. MARCA. Pedido de abs-
tenção de uso, procedente. Ausência de originalidade 
do nome “Santos”. Sobrenome dos proprietários das 
duas empresas. Logotipos distintos. Convivência por 
muitos anos sem comprovação de desvio de cliente-
la. Recurso provido”. (TJSP, Recurso de Apelação nº 
0008301-39.2013.8.26.0176, Rel. Des. TEIXEIRA LEITE, 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado 
em 13/07/2016).

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Autora que preten-
de que a requerida deixe de comercializar produtos 
‘lança-confete’ com a inscrição de que se trata 
de ‘produto patenteado’ no rótulo. Sentença que 
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determina a abstenção, enquanto não concedida a 
patente, cujo depósito foi requerido pela ré, afas-
tado o pleito de indenização por danos materiais. 
Apelação requerendo a condenação pelas perdas e 
danos. Inexistência de qualquer indício a amparar o 
pedido. Não provimento”. (TJSP, Recurso de Apela-
ção nº 0001820-94.2011.8.26.0543, Rel. Des. ENIO 
ZULIANI, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 
21/07/2016).

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Insulfilm 
– Concorrência desleal – Ocorrência – Uso indevido, 
por parte da ré, de marca registrada perante o INPI, de 
titularidade da autora – Confusão e desvio de clientela 
– Danos materiais configurados – Dever de indenizar – 
“Quantum” da indenização a ser apurado em liquidação 
da sentença – Reforma da sentença, para afastar a 
condenação à reparação dos pretensos danos morais, 
por não terem restado configurados – Sucumbência 
preponderante da ré, fixada a verba honorária com esta 
consideração – Recurso parcialmente provido”. (TJSP, 
Recurso de Apelação nº 1069071-78.2014.8.26.0100, 
Rel. Des. CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 
11/05/2016).

***

“MARCA - Pedido de abstenção de uso de nome 
empresarial e domínio virtual – Pertinência – Institutos 
demandados que devem ser amparados pelos mesmos 
princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção 
marcária – Aplicação do princípio “first come, first 
served” ao domínio – Ausência de impugnação espe-
cífica pela recorrida – Apelante que é titular da marca 
“bombril”, consolidada há muitas décadas no mercado 
brasileiro e detentora da proteção especial outorgada 
às marcas de alto renome – Compreensão jurispruden-
cial de que o vocábulo “bril” é elemento significativo 
identificador da marca bombril, condenando-se sua 
reprodução por empresas diversas – Indução ideológica 
utilizada na construção do vocábulo “higibril” que 
pode levar a indesejáveis aproveitamento parasitário, 
e comprometimento do poder de distintividade da 
marca da apelante – Inibitória procedente – Apelação 
parcialmente provida para este fim RESPONSABILIDA-
DE CIVIL – Marca – Lucros cessantes – Art. 210, III, 
da LPI – Hipótese em que embora não haja indícios 

data em que a autora tomou ciência da violação de 
seu direito de exclusividade, violação se deu com o 
registro do nome empresarial – Ajuizamento da ação 
dentro do prazo quinquenal previsto no art. 225 da 
LPI – Condenação da ré ao pagamento de royalties 
incidentes desde o registro do nome empresarial – 
Verba indenizatória apurável na fase de liquidação de 
sentença por arbitramento – Pedido de indenização 
por dano material procedente – Apelação parcialmente 
provida para esse fim RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano 
moral – Marca – Direito de exclusividade violado pela 
ré – Simples fato da violação da propriedade industrial 
inapto para abalar a imagem e reputação da deman-
dante – Desvalorização da marca não demonstrada 
pela autora – Pedido de indenização por dano moral 
improcedente – Apelação improvida nesse tocante 
Dispositivo: dão parcial provimento, vencidos o 2º Juiz 
que daria parcial provimento em maior extensão e o 3º 
e 4º Juízes que dariam provimento em menor extensão. 
Declaram votos o 2º e 3º”. (TJSP, Recurso de Apelação 
nº 1001253-75.2014.8.26.0564, Rel. Des. RICARDO 
NEGRÃO, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
julgado em 27/06/2016).

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO 
DE USO DE MARCA. Autora, titular de registro de mar-
ca nominativa METODO, no segmento de prestação 
de serviços de corretagem de seguros e imobiliária. 
Imputação de violação pela ré, que usa a marca MÉ-
TODO PRIME. Registro nominativo obtido da expressão 
“METODO”, sem indicação de exclusividade. Elemento 
denominativo comum, característico de marca fraca, 
que descreve, na verdade, qualidade do serviço, a 
mitigar a proteção legal. Elemento distintivo PRIME 
suficiente a evitar o desvio de clientela e o parasitis-
mo. Precedentes do C. STJ. Igual situação a distinguir 
o nome empresarial. Ação improcedente. Sentença 
mantida. Recurso não provido”. (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 1002017-29.2014.8.26.0704, Rel. Des. 
FRANCISCO LOUREIRO, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, julgado em 13/07/2016).

***

“DIREITO AUTORAL. REINVINDICAÇÃO DE PATERNI-
DADE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OBRA CARAC-
TERIZADA PELA VINHETA BRASIL-IL-IL-IL”. DECISÃO 
AGRAVADA QUE NÃO ACOLHEU A PRESCRIÇÃO. 
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DIREITO MORAL DO AUTOR. IMPRESCRITIBILIDADE. 
- Os chamados direitos Autorais se configuram como 
direitos que o indivíduo possui sobre sua criação ide-
ológica, perfazendo o direito patrimonial e o direito 
moral que detém ante a sua obra. Desta forma, os 
direitos autorais são direitos presentes em todas as 
áreas de criação da sociedade - artísticas, culturais, 
científicas e industriais.- A Lei Maior traz no caput do 
artigo 5º os chamados direitos individuais invioláveis 
nos termos dos incisos que dele se seguem. O direito 
à propriedade é dito como uma garantia ornada de 
inviolabilidade, tendo em vista que a propriedade é 
ligada à própria dignidade da pessoa humana, esta 
eivada de proteção pétrea. - A principal diferença 
entre os direitos patrimoniais e direitos morais está 
na possibilidade do criador da obra dispor livremente 
dos direitos patrimoniais (face econômica da obra ou 
criação), enquanto que os direitos morais permanecem 
investidos, tão-só e permanentemente, na pessoa do 
criador. - O objetivo da lei de proteção do direito de 
autor no Brasil, que segue o modelo francês: “Droit 
d’auteau”, tem como foco principal a proteção da fi-
gura do autor, e não da obra intelectual. Desta forma, 
os chamados direitos morais do autor seriam reconhe-
cidos como direitos da personalidade. Nestes moldes, 
estes direitos seriam personalíssimos, inalienáveis, 
irrenunciáveis, impenhoráveis e absolutos, surgidos 
no momento da criação da obra e não tendo qualquer 
relação econômica ou pecuniária a eles atrelada. In 
casu, o direito a reinvidicar a paternidade de obra ca-
racterizada pela “VINHETA BRASIL-IL-IL-IL”, se refere 
ao direito moral do autor cujas características funda-
mentais são: a natureza de pessoalidade, perpetuidade, 
inalienabilidade, imprescritibilidade, não sendo admiti-
do a supressão de tais direitos fundamentais. Portanto, 
não há que se falar em conhecimento da prejudicial 
de prescrição. - Ademais, é relevante pontuar que o 
direito moral do autor de obra artística/intelectual é 

atributo do próprio e somente ele poderá determinar 
seu destino e uso, conforme extrai dos artigos 24, 27 
e 28 da Lei 9.610/98. Ou seja, a obrigatoriedade de 
autorização de uso ou transferência, e a delimitação 
das condições de uso, não se extinguem pelo decurso 
do tempo e não podem ser atingidas pela prescriti-
bilidade, em especial nas ações de paternidade e nas 
ações que protegem os direitos da personalidade como 
por exemplo, o direito à vida, à honra, à liberdade, as 
obras artísticas, literárias e etc. NEGADO PROVIMENTO 
A AMBOS OS RECURSOS”. (TJRJ, Agravo de Instrumento 
nº 0013956-25.2016.8.19.0000, Rel. Des. FLAVIA RO-
MANO DE REZENDE, DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL, 
Julgado em 08/06/2016).

***

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE NÃO FAZER - NOMES EMPRESARIAIS - CONFLITO 
ENTRE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. A função da 
marca comercial consiste em individualizar os produtos 
ou serviços de uma empresa, atestando a sua origem e 
procedência, de modo que se permita ao consumidor 
uma perfeita identificação no momento da compra. 
No conflito entre as marcas e o nome empresarial, de 
prevalecer o primeiro, em respeito ao critério da origi-
nalidade e anterioridade. O uso indevido de marca, ca-
paz de provocar confusão entre os estabelecimentos e 
consequente desvio de clientela, torna desnecessária a 
prova concreta do prejuízo, que se presume. Nos casos 
de violação de direitos de propriedade industrial o dano 
material é inconteste, existindo in re ipsa, tratando-se 
de presunção absoluta, sendo devida a indenização, 
nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96, devendo o 
valor ser apurado em liquidação de sentença”. (TJMG, 
Recurso de Apelação nº 0526573-21.2012.8.13.0079, 
Rel. Des. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO, julgado em 
23/06/2016).
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DOVE ORIGINAL

Mês/Ano Julgamento: MAIO /2016

Representação nº: 167/15, em recurso ordinário

Autor(a): BDF Nivea

Anunciante: Unilever

Relator(a): José Francisco Queiroz e Herbert Zeizer 
(voto vencedor)

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

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 23, 27,
caput e parágrafo 2º, 32,

letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g”, e 50, letra “b” do Código

Resumo: Para a BDF Nivea, a concorrente Unilever 
praticou propaganda comparativa antiética em anún-
cio em TV de apresentação do desodorante Dove. Se-
gundo a denunciante, mesmo sem citar marca, o filme 
mostra embalagem de desodorante em cores e formas 
que lembram apresentação do desodorante Nivea, com 
comparação considerada injustificada: a de que Dove 
tem dez vezes mais ingrediente hidratante. Reunião 
de conciliação entre as partes promovida pelo Conar 
não resultou em acordo.

A Unilever defendeu-se, considerando consistentes 
e justificadas por laudo de laboratório as afirmações 
e comparações, estas centradas nos ingredientes res-
ponsáveis pela hidratação prometida.

O relator concordou em princípio com as conclusões 
da comparação mas ponderou que o filme demanda 
alteração, de forma a deixar mais clara ao consumidor 
a base da comparação e a significância da expressão 

“dez vezes mais” em relação à composição do produto 
ou, alternativamente, que não mencione esta diferen-
ça. Ele recomendou também que a sua sugestão seja 
estendida a outro filme, em que é divulgada apresen-
tação do desodorante da Unilever. Seu voto foi aceito 
por unanimidade.

A BDF Nivea considerou a recomendação insufi-
ciente e dela recorreu. Porém, a decisão de primeira 
instância foi confirmada por maioria de votos pela 
câmara revisora, seguindo proposta do conselheiro 
autor do voto vencedor.

VERACIDADE

VANISH OXI ACTION

Mês/Ano Julgamento: MAIO /2016

Representação nº: 150/15, em recurso ordinário

Autor(a): Unilever

Anunciante: Reckitt Benckiser Brasil

Relator(a): Caio Ramos e
Luiz Fernando Constantino

Câmara: Segunda e Quarta Câmaras e
Câmara Especial de Recursos

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, n. 1, letra “a” do Rice

Resumo: A Unilever representou no Conar contra 
a concorrente Reckitt Benckiser, tendo por objeto 
campanha em TV, internet e embalagem de apre-
sentação de Vanish, considerando que o claim “tira 
manchas em 30 segundos” é enganoso e desprovido 

Conar – Propaganda comparativa
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de suporte. A Unilever juntou à denúncia laudos de 
dois laboratórios, de forma a demonstrar que a ação 
do produto não se coaduna com o mostrado nas peças 
publicitárias.

Em sua defesa, a anunciante reafirmou a veracidade 
e negou divergência nas informações, tendo juntado, 
também ela, laudos de laboratório sobre o desempenho 
contra manchas de Vanish.

O relator de primeira instância iniciou o seu 
voto esclarecendo que a representação não envolve 
propaganda comparativa. A seguir mencionou a di-
vergência nos laudos apresentados pelas partes, mas 
considerou-se convencido que o produto entrega as 
promessas e que não há divergências em relação às 
suas instruções de uso. Pesando tudo, recomendou o 
arquivamento da representação, voto acompanhado 
por maioria.

A Unilever recorreu da decisão mas a viu confirmada 
por unanimidade pela câmara revisora, seguindo pro-
posta do conselheiro relator que concordou, em linhas 
gerais, com o voto inicial.

NIVEA - O DESODORANTE ANTIMANCHAS Nº 1 
DO MUNDO

Mês/Ano Julgamento: MAIO /2016

Representação nº: 080/16

Autor(a): Unilever

Anunciante: BDF Nivea

Relator(a): Caio Ramos

Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 4º, 6º, 14, 15, 17, 23, 
27, parágrafos 1º, 2º e 7º, e 50, letra “b” do Código

Resumo: A Unilever entendeu que campanha 
em TV do desodorante Nivea Men Invisible Black 
and White, produzido pela concorrente BDF Nivea, 
apresenta informação enganosa, resumida na frase 
acima. Por isso, ingressou com representação no 
Conar. Alegou a denunciante que a peça publicitária 
contém lettering ilegível e que o desodorante Rexo-
na, por ela produzido, é líder de vendas no segmento 
antimanchas em 39 países, juntando declaração de 
fevereiro de instituto de pesquisa que confirma a 
informação.

A Nivea defendeu-se, trazendo ao processo decla-
ração do mesmo instituto, datada de outubro de 2015, 
comprovando a liderança de Nivea Invisible Black & 
White em 49 países, informação esta mencionada no 
lettering. Segunda a anunciante, a divergência em 
relação à pesquisa trazida pela Unilever dá-se pela 
diferença no número de países levados em conta e 
também pelo fato de terem sido ponderados dados 
de vendas de outros desodorantes antimanchas pro-
duzidos pela Unilever. No Brasil, o produto anunciado 
é líder de vendas desde 2012. Reunião de conciliação 
entre as partes promovida pelo Conar não resultou 
em acordo.

O relator propôs a alteração. Depois de analisar a 
abundante documentação juntada ao processo, consi-
derou que assiste razão à defesa quando nega a lide-
rança mundial no segmento para Rexona, pelo fato da 
pesquisa ter computado marcas distintas. No entanto, 
entendeu ele, isso não transmite necessariamente para 
Nivea a pretendida liderança, tendo em conta que, ao 
reclamar para si a liderança, a anunciante se obriga 
a comprová-la de forma indiscutível, como pede o 
Código ético-publicitário.

Como o relator não considerou esta demanda 
atendida, propôs a alteração do anúncio, com a eli-
minação do claim ou então fazê-lo com a respectiva 
comprovação. Seu voto foi aceito por unanimidade.

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
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*Veja mais fotos do Congresso no Boletim digital no site da ASPI
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