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Palestras Virtuais
A partir de agora, os associados da Associação Paulista da Propriedade 

Intelectual - ASPI poderão assistir às palestras promovidas pela Associação 
em tempo real on-line, através do portal da entidade.

As dificuldades de deslocamento são cada vez mais frequentes não só na 
cidade de São Paulo mas também entre as cidades próximas. Além disso, um 
grande número dos associados da ASPI não é residente paulistano.

Para contornar os obstáculos geográficos, de locomoção e muitos outros, 
a ASPI passa a transmitir as palestras on line, a fim de que seus associados 
possam assistir a um evento sem precisar se deslocar da sua casa ou do seu 
trabalho, podendo ainda fazer perguntas ao apresentador e interagir com 
outros participantes.

Com o evento na web, os associados da ASPI terão, ainda, a possibilidade 
de assisti-lo a qualquer momento.

Com essa nova ferramenta, a ASPI propicia o acesso à informação e fa-
cilita a participação de seus associados no desenvolvimento da Propriedade 
Intelectual, permitindo ainda que o público acompanhe seus eventos e se 
integre às atividades da Associação.

Para maiores informações, entre em contato com a secretaria da entidade!

Presidente
Marcelo Antunes Nemer – Brunner Advogados Associados

1° Vice-Presidente
Marcello do Nascimento – David do Nascimento Advogados Associados

2° Vice-Presidente
Daniel Adensohn de Souza – Ricci & Associados Propriedade Intelectual S/S Ltda.

Diretora Secretária
Patrícia Silveira – C&S Interpatents

Diretor Tesoureiro
Maurício Serino Lia – Lia e Barbosa Sociedade de Advogados

Diretoria Jurídica
José Carlos Tinoco Soares – Tinoco Soares Sociedade de Advogados

Diretoria Social
Fernanda Vilela Coelho – VilelaCoelho Sociedade de Advogados

César Peduti Filho – Peduti Socied. de Advogados- Propriedade Intelectual

Diretoria de Ética
Carina Souza Rodrigues – Daniel Advogados

Diretoria de Planejamento Estratégico
Antonio Carlos Siqueira da Silva – ABIHPEC

Diretoria de Relações Institucionais
João Marcos Silveira – Jm Silveira & Associados Propriedade Intelectual

Diretoria Editorial
Adriana Gomes Brunner – Brunner Advogados Associados

Diretoria Cultural
Aline Ferreira – Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual

Andrea Garbelini Queiróz – Zancaner Costa e Spiewak Advogados
Ana Silvia Martins – Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira

Ana Claudia Mamede Carneiro – Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
Flavia Amaral – Neves Campos Flausino Amaral Propriedade Intelectual

João Vieira da Cunha – Gusmão & Labrunie Ltda
Neide Bueno – Consultoria Jurídica

Sandra Volasco Carvalho – Remer Villaça & Nogueira
Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro – Ricci & Associados Propriedade Intelectual S/S Ltda.
Ricardo Pernold Vieira de Mello – Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados

Viviane Moreira – Ricci & Associados Propriedade Intelectual S/S Ltda.

Diretoria de Relações Acadêmicas
Eduardo Conrado Silveira – Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.

Nancy Satiko Caigawa – Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual

Diretoria de Relações internacionais
Simone Villaça – Remer Consultores Assessoria Empresarial Ltda
Benny Spiewak – Zancaner Costa, Bastos e Spiewak Advogados

Wilfrido Fernandez – Zacarias & Fernandez

Diretoria de Comunicação
Ismênia de Barros Wallace – Barros Wallace Advogados

Diretoria Patrimonial
Marilisa C. Tinoco Soares – Tinoco Soares Sociedade de Advogados

Diretoria de Relações Interiores
Karin Klempp Franco – Rothmann Sperling Padovan Advogados

Conselho Fiscal e Consultivo
Gabriel Pedras Arnaud – Pinheiro, Nunes, Arnaud e Scatamburlo Advogados

Juliana Laura Bruna Viegas – J L Viegas Ltda
Maria Isabel Montañés Francisco – Cone Sul Ass.em Propriedade Industrial e Intelectual

Adauto Silva Emerenciano – Icamp Marcas e Patentes
Luís Felipe Balieiro Lima – Lima Fragoso Marinello Advogados

Conselho Nato
Alberto Luis Camelier da Silva – Camelier Advogados Associados

Clovis Silveira – C&S Interpatents
Constante B. Bazzon (in Memorian)

Henrique Steuer I. de Mello – Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
José Carlos Tinoco Soares – Tinoco Soares Sociedade de Advogados

Lanir Orlando – Advocacia Lanir Orlando S/C
Luiz Armando Lippel Braga – Sul América Marcas e Patentes

Milton de Mello Junqueira Leite – Junqueira Leite - Propriedade Intelectual
Newton Silveira – Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.

Pessoa Física:

n Ari Magalhães Neto – Souto Correa

n Fabiane Chiarelli Ramos – Somos Marca e Patentes Ltda 

n Fábio Luiz Barboza Pereira – Veirano Advogados

n Vanessa Pirró – Koury Lopes Advogados 
 
Pessoa Jurídica: 

n Valor Propriedade Intelectual S/S
 Henrique Ribeiro da Luz Moraes
 Ildo Ritter de Oliveira

n Pacheco Neto Sanden Teisseire Advogados
 Patricia Perinazzo Costa Medeiros
 Patricia Freitas Fuoco

n Silveiro Advogados 
 Rodrigo Azevedo Pereira
 Leonardo Dias Braga Moura dos Santos

n Cervieri Monsuarez & Asociados
 Natália Paladino

Novos Associados



3A

 01-Feb-17 04-Feb-17 AIPLA Ft. Lauderdale US Mid-Winter Institute

 02-Mar-17 03-Mar-17  Marques  Geneve  CH  Spring Team Meeting 

 13-Mar-17  14-Mar-17  PTMG  Paris  FR  94th Annual Conference

 15-Mar-17  17-Mar-17  LES BR R.  Janeiro  BR  Joint Meeting

 19-Mar-17  21-Mar-17  ASIPI  Fajardo  PR  Jornadas de Trabajo

 24-Mar-17  26-Mar-17  ABAPI  Florianópolis  BR  ABAPISUL - Encontro Regional

 29-Mar-17  31-Mar-17  ASPI  S. Paulo  BR  XVII Congresso Internacional

 20-Apr-17  22-Apr-17  LESI  Paris  FR  Delegates tvleeting 

 22-Apr-17  25-Apr-17  LESI  Paris  FR  Anual Conference

 17-May-17  19-May-17  AIPLA  S. Diego  US  Spring Meeting 

 20-May-17  24-May-17  INTA  Barcelona  US  139th Annual Meeting

 28-Jun-17  01-Jul-17  ECTA  Budapest  HG  36th Annual Conference 

 10-Aug-17  15-Aug-17  ABA  N. York  US  ABA Annual Meeting

 20-Aug-17  22-Aug-17  ABPI  R. Janeiro  BR  XXXVII Congresso Anual 

Livros Doados para Biblioteca da ASPI:

Nome da Obra: ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA 

Autor: José Carlos Tinoco Soares 

Edição: ASIPI/Tinoco Soares

Nome da Obra: O USO DA MARCA
E SUA INTEGRIDADE 

Autor: Alexandre Fragoso Machado 

Editora: Bookstart 

Nome da Obra: MARCAS NÃO
TRADICIONAIS – A Propriedade 
Intelectual dos Novos Tipos de Sinais 

Autor: Leandro Moreira Valente Barbas 

Editora: Lumen Juris 

Nome da Obra: PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINO AMERICANA

Autores (Proyectistas): Academia Nacional de Ciencias Juridicas de Bolivia; 
Dr. José Carlos Tinoco Soares – Academico Correspondiente 
Dr. Ramiro Moreno Baldivieso – Presidente 
Dr. Walter Kaune Arteaga – Academico Fundador.

Nome da Obra: MANUAL DE REDAÇÃO
DE PATENTES - Um Guia Prático Para 
Uso De Leigos E Profissionais 

Autor: Ari Magalhães

Editora: Schoba

ACONTECEU NA ASPI



4 A

n Data: 17 de agosto de 2016

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Tema: Expressões Culturais Tradicionais: Tutela 
Autoral (suis generis) e sua apropriação 
pela Moda, Música e Publicidade

Palestrantes: Sonia Maria D’Elboux / Sérgio Bairon
Coordenadora: Neide Bueno

Da Esq. para Dir.: Sérgio Bairon, Sonia Maria D’Elboux, 
Sandra Volasco Carvalho e Neide Bueno 

n Data: 13 de setembro de 2016

TEMA:  “Contratos e Parcerias sob a Lei Brasileira 
de Inovação “Oportunidades e Riscos”

Palestrante: Karim Klempp Franco 
Coordenadora: Neide Bueno

Da Esq. para Dir.: Neide Bueno e Karin Klempp Franco

n 31º GRUPO DE ESTUDO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL - GEPI

n Data: 06, 13, 20 e 27 de outubro de 2016

Tema: O Novo CPC Aplicado a Propriedade 
Intelectual

Coordenadores: João Vieira da Cunha e
 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 

PALESTRA DE ENCERRAMENTO
Palestrantes: Daniel Penteado de Castro e
 Elias Marques de Medeiros Neto

Da Esq. para Dir.: João Vieira da Cunha, Daniel Penteado 
de Castro e Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

Da Esq. para Dir.: João Vieira da Cunha, Elias Marques de 
Medeiros Neto e Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

ACONTECEU NA ASPI



5A

n Data: 26 de outubro de 2016

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Tema: O Uso da Marca nos EUA
Palestrante: Laura Hammel - USPTO
Coordenadoras: Neide Bueno e
 Sandra Volasco Carvalho

Da Esq. para Dir.: Neide Bueno, Maria Beatriz Dellore, 
Laura Hammel e Marcelo Antunes Nemer

n Data: 24 de novembro de 2016

Tema: A Propriedade Intelectual e a
 Regulação Antitruste 
Palestrantes: Alberto Camelier e
 Vicente Bagnoli
Coordenadora: Neide Bueno

Da Esq. para Dir.: Neide Bueno, Vicente Bagnoli, 
Alberto Camelier e Mauricio Serino Lia

n Data: 13 de dezembro de 2016

n Jantar de Confratermização de Fim de 
Ano Aspi – Restaurante Lilló

n Data: 31 de janeiro de 2017

Tema: ”O Emprego Inadequado do Termo “trade dress”
Palestrante: José Carlos Tinoco Soares
Coordenadora: Neide Bueno

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer,
José Carlos Tinoco Soares e Neide Bueno

n Data: 14 de fevereiro de 2017

Tema: “Os Reflexos Jurídicos dos Sinais não 
Tradicionais Visualmente Perceptíveis”

Palestrantes: Kone Prieto Furtunato Cesário e
 Gustavo Cesário
Coordenadora: Andrea Garbelini Queiroz

ACONTECEU NA ASPI

Da Esq. para Dir.: Andrea Garbelini Queiroz, Kone Prieto 
Furtunato Cesário, Gustavo Cesário e Neide Bueno

Fotos na página 43



6 A

Em Hong Kong, China. Em 13 de janeiro de 2017, 
o Conselho do Estado lançou uma nova estratégia 
relacionada à Propriedade Industrial. Foram identifi-
cados alguns pontos críticos, tais como a necessidade 
de revisão das Leis de Propriedade Industrial, o dese-
quilíbrio do desenvolvimento regional e os sistemas 
ineficientes de proteção às patentes, marcas de alto 
renome e direito de autor, os quais a China pretende 
superar através de metas a serem alcançadas até 
2020 através do foco em inovação, patentes verdes, 
transferência de tecnologia dentre outros. O objetivo 
é alcançar uma melhora significativa na proteção e no 
valor de mercado de PI no país, bem como o incen-
tivo à criação, invenção e cultura. Com tais medidas, 
entende-se que a China estará melhor preparada para 
a proteção de patentes relacionadas à indústria bélica 
(cuja indústria está em crescente desenvolvimento), à 
pesquisa genética e aos conhecimentos tradicionais 
(que incluem a tradicional medicina chinesa). Como 
medidas para que os objetivos sejam alcançados, estão 
a criação de uma comissão responsável pela adminis-
tração, regulação e vigilância da PI e a implementação 
de medidas mais rígidas relacionadas à infração da 
propriedade intelectual. Neste sentido, determinou-
-se que aqueles que cometerem infrações de forma 
intencional serão classificados de maneira negativa 
no chamado “social credit system”, um sistema em 
fase de implementação pelo Governo da China em que 
cada cidadão chinês terá uma classificação de confia-
bilidade baseada em seu respectivo status financeiro, 
social, político e legal. Eventual classificação negativa 
poderá trazer como consequências a perda da seguri-

dade social, a impossibilidade de admissão em cargos 
públicos, dentre outras. Este planejamento por parte 
do Governo coincidiu com a comemoração da China 
como a primeira colocada no ranking das detentoras 
de pedidos de registro de marcas e patentes do mundo 
e sua intenção de tornar-se cada vez mais ativa na 
elaboração de normas e regras internacionais acerca 
da Propriedade Intelectual.

em Genebra, Suíça. Em 30 de Janeiro de 2017, 
membros da Organização Mundial do Comércio reu-
niram-se para discutir a recém ratificada emenda ao 
acordo do TRIPS (Acordo sobre Direitos de Propriedade 
Intelectual). A ratificação relaciona-se à emenda ao 
Artigo 31 do Acordo TRIPS, aprovada por unanimida-
de em 2005. Na prática, a emenda aprovada por 2/3 
(dois terços) dos membros da Organização Mundial do 
Comércio estabelece a possibilidade de concessão de 
licença compulsória de determinados medicamentos 
por parte de países membros da OMC denominados 
“Membros Exportadores” em favor de países com 
problemas de saúde pública e considerados sem ca-
pacidade de produção (“Membros Importadores”). No 
encontro, representantes da Comunidade Europeia bem 
ressaltaram que o grande desafio será como promover 
o acesso a tais medicamentos sem afetar de forma 
negativa a pesquisa e o desenvolvimento por parte da 
Industria Farmacêutica.

Em Londres, Reino Unido. Em 02 de dezembro de 
2016, a Corte da Inglaterra decidiu que a banda Du-
ran Duran não poderá recuperar os direitos autorais 
patrimoniais de algumas de suas músicas, cuja atual 
titularidade é da empresa Gloucester Place Music, do 
grupo Sony/ATV. Em 2014, a banda ajuizou uma ação 

INTERNACIONAL

Enquanto isso…
Benny Spiewak e Andréa Garbelini Queiroz 
ZCBS Advogados
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judicial fundamentada na seção 203 do “Copyright 
Act” dos Estados Unidos, a qual em 1978 dispôs que 
autores poderiam pleitear a devolução de seus direitos 
autorais patrimoniais, porventura sob a titularidade 
de terceiros, 35 anos após a sua comprovada criação. 
A Corte, contudo, constatou que o Contrato firmado 
em 1980 com a banda estabelecia a aplicação da lei 
inglesa. Assim, na decisão proferida, determinou-se 
que o contrato deverá ser executado de acordo com a 
legislação inglesa. Declarou-se, ademais, que os termos 
do referido Instrumento não deixam qualquer dúvida 
que a titularidade dos direitos pertencerá à gravadora 
durante todo o prazo de proteção legal. Desta forma, a 
decisão foi proferida de maneira favorável à Gloucester 
Place Music.

Em Nova York, Estados Unidos. Em 18 de janeiro 
de 2017, Paul McCartney ajuizou semelhante ação 
judicial perante a Corte americana contra a gravadora 
Sony/ATV Music Publishing, para a declaração de sua 
titularidade das músicas “Love me Do”, “Can’t Buy me 
Love”, “Ticket to Ride”, “Yesterday”, “HeyJude”, “Let 
it Be”, dentre outras. O fundamento legal tem sua 
base na emenda de 1976 do “Copyright Act”, a qual 
determina que os autores que cederam seus direitos 
autorais a terceiros antes de 1º de janeiro de 1978, 
podem reivindicá-los 56 anos após a sua criação. 
Como Paul McCartney gravou diversas músicas entre 
os anos de 1962 a 1971, pretende fazê-lo amparado 
no mencionado dispositivo legal. De acordo com a 
emenda, ainda, os titulares ou seus herdeiros tem um 
prazo de 5 anos contados da comprovação da criação 
do direito de autor para notificar os atuais titulares 
acerca da sua intenção de finalizar a transferência. 
Paul McCartney enviou diversas notificações à Sony 
neste sentido a partir de 2008, mas consta no pro-
cesso em trâmite que a Sony/ATV não reconheceu 

os direitos do cantor e compositor sobre as músicas. 
A medida ajuizada pretende assegurar a devolução 
dos direitos ao Paul McCartney e a utilização das 
músicas a partir de 2018. Caso o Contrato contenha 
disposição indicando que a legislação aplicável é a 
americana, os direitos poderão retornar ao Paul Mc-
Cartney, ao contrário do que ocorreu com o caso da 
banda Duran Duran.

Em Washington, Estados Unidos. Permanece em 
discussão a questão da Propriedade Intelectual dos 
“Maasai”, pelo grupo criado em Washington denomi-
nado “MIPI” (Maasai Intellectual Property Initiative), 
após a constatação que houve a criação e comercia-
lização, por parte de diversas empresas voltadas à 
moda, de peças do vestuário e acessórios contendo 
o padrão das vestimentas dos referidos seminômades 
africanos da região do Quênia e da Tanzânia e do 
próprio nome “Maasai”, sem qualquer autorização 
ou pagamento de royalties. O MIPI apontou o fato 
das referidas empresas terem auferido bilhões de 
dólares ao longo dos anos em decorrência da men-
cionada comercialização, enquanto cerca de 80% dos 
“Maasai” continuem vivendo em intensa miséria. A 
questão não é novidade, eis que em 2012, por ocasião 
do lançamento de uma coleção pela marca “Louis 
Vuitton inspirada nos “Maasai”, ocorreu intenso 
debate quanto ao uso de manifestações culturais 
tradicionais por grandes empresas internacionais 
sem autorização ou contrapartida. Em 2013, o MIPI 
alegou que seriam devidos 10 milhões de dólares 
anuais de royalties relacionados ao uso desautorizado 
dos elementos da cultura dos “Maasai” por parte de 
80 empresas diferentes. O MIPI envia mensalmente 
dezenas de notificações extrajudiciais, tarefa árdua 
e trabalhosa, mas que realiza em prol da proteção do 
patrimônio intelectual do “Maasai”.

INTERNACIONAL
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Resumen

En este artículo, abordaremos el tema relativo al 
proyecto de ley uniforme, discurriendo sobre todos los 
tratados, acuerdos y convenios ya aprobados y que, en 
sus respectivos aspectos, también se convirtieron en 
textos únicos, como, por ejemplo, el Convenio de la 
Unión de París, la Clasificación de Niza, las Leyes-tipo 
para los países en desarrollo, etc. Concluiremos con 
una lista de todo lo que el proyecto engloba, como las 
patentes y sus sucedáneos y las marcas y congéneres, 
con toda la fase procesal administrativa y las medidas 
judiciales de protección y defensa.

Abstract

In this article, we will discuss the theme con-
cerning the uniform draft bill, addressing all the 
treaties, agreements and covenants already appro-
ved and that, in their respective aspects, have also 
become unique texts, such as, for example, the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property, 
the Nice Classification, the model laws for develo-
ping countries, etc. We will conclude it with a list 
of everything encompassed by the draft bill, such as 
the patents and substitutes and the marks and the 
like, with all the administrative procedural phase 
and the legal measures for protection and defense.

I -Introducción

Con la finalidad de justificar ese proyecto, nos 
gustaría destacar que prácticamente todo el estableci-
miento de un acuerdo, tratado, convenio o equivalente, 
englobando un texto general o único, como será de-

mostrado a continuación, surgió frente a la limitación 
de los derechos de propiedad industrial en el ámbito 
de determinado país. 

He ahí porque es de recordar que todo comenzó 
con la Ley de Venecia de 19/03/1474 sobre inven-
ciones, facultando a los hombres capaces de inventar 
y descubrir el depósito de su invento frente a la ad-
ministración, estableciendo un plazo de protección 
por diez años, prohibiendo a los otros hacer objeto 
a su imagen y proveyendo el pago de un valor por la 
infracción, obligando a la destrucción del objeto con-
trahecho. Siglos después se instituyeron los Estatutos 
de los Monopolios de A.D. 1623, (An Act concerning 
Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and 
the Forfeitures thereof). Se trataba, a nuestro ver, de 
un texto genérico, previendo innumerables situaciones, 
pero diciendo muy poco respecto a la patente, de la 
manera por la que sería concedida, de lo que ocurriría 
si eventualmente fuera contrahecha. Había apenas la 
indicación del plazo de vigencia de catorce años y que 
sería concedida la carta-patente al primer inventor. Se 
llegó a la Ley Norteamericana (Chap. VII – An Act to 
promote the progress of useful Arts) de 10/04/1790. 
Ésta, frente a su amplio contenido, sirvió de paradigma 
para el establecimiento de los principios, requisitos y 
formalidades para la obtención de una patente en los 
más diversos países, visto que preveía: a) através de 
una petición al órgano competente, el inventor de un 
aparejo útil, así como el que hubiera perfeccionado los 
existentes, podría pedir la protección por intermedio de 
una patente; b) si realmente fuera juzgada susceptible 
de protección, sería concedida carta-patente por el 
plazo de catorce años; c) para tal efecto, debían ser 
entregados los escritos (especificación minuciosa que 
posibilitara a cualquier persona con habilidad realizar-
la) con los respectivos diseños o modelos; d)si alguien 
fabricara o vendiera el objeto patentado sin consenti-
miento del titular pagaría por los daños causados, etc.

Sobre otra forma de protección, se tiene la Ley Fran-
cesa de 23/06/1857, Sur les marques de fabrique et de 
commerce, que consolidó la protección de las marcas 
de fábrica y de comercio, discriminando que serían 
susceptibles de registro los nombres bajo una forma 
distintiva, las denominaciones, los emblemas, cuños, 

Proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial 
Sudamericana y Latinoamericana

José Carlos Tinoco Soares1

1 Abogado en Propiedad Industrial, Artística y Literaria, Doctor en De-
recho Comercial por la Facultadde Derecho de la Universidad de São 
Paulo, Miembro Benemérito de la Asociación Paulista de la Propiedad 
Intelectual - ASPI, Diploma de Reconocimiento por el Ejercicio y En-
señanza del Derecho por la Universidad de la Habana; Miembro de Honor 
Vitalicio de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual – ABPI, 
Académico Honorario de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de 
Bolivia y Asociado de Honor de la Asociación Interamericana de la Pro-
piedad Intelectual - ASIPI.

ARTIGO



9A

timbres, sellos, viñetas, relieves, letras, etc., desde que 
sirviera para distinguir los productos de un fabricante 
o los objetos de un comerciante.

Con la pluralidad de leyes establecidas por los más 
diversos países del mundo, su aplicación provocó una 
serie enorme de problemas respecto al ámbito de 
protección y defensa de esos derechos, más allá de las 
fronteras. Esto se constató, con cierta regularidad, por 
ocasión de la realización de las ferias y exposiciones a 
nivel internacional, en las cuales los objetos patentados 
y las marcas de fábrica eran expuestos. Los conflictos 
se fueron sucediendo debido a la falta de protección, 
además de aquella originariamente obtenida.

Con efecto y por ocasión de la Exposición Interna-
cional de Paris, se realizó, entre el 5 y 17 de septiembre 
de 1878, el Congreso Internacional sobre Propiedad 
Industrial. La agenda de ese Congreso preveía el 
examen de la materia relativa a patentes, marcas, 
diseños y modelos, trabajos fotográficos, nombres 
comerciales y recompensas industriales. De entre los 
innúmeros asuntos tratados, el Ministro de Comercio 
de Francia destacó que sería interesante la formación 
de una unión, puesto que esa forma de agregación 
sería ideal, y, en su discurso, declaró“The industrial 
property will not be truly protected until it will find 
everywhere simple, uniform, precise rules, forming 
among the States a sort of mutual assurance against 
plagiarism and infringment”. (Cf. Sthepen P. Ladas, 
Patents, Trademarks, and Related Rights, Ed. Harvard, 
Cambridge, 1975, pág. 62). 

Inúmeras fueron las propuestas, hasta que la co-
misión constituida aprobó la resolución. Después, los 
trabajos continuaron, las reuniones se sucedieron hasta 
alcanzar la Convención de 1880, cuyo plan delineado 
fue transmitido no solamente al Gobierno Francés, sino 
también a inúmeros otros países, con una invitación 
para otra conferencia, esto es, la del 06 de marzo de 

1883, con vistas a la aprobación final del texto y la 
consecuente firma. Prácticamente los mismos países de 
la Conferencia anterior asistieron. Se indicó un Comité 
para examinar las varías propuestas presentadas por 
algunos países y, concluidos sus trabajos, se estableció 
el protocolo final. En el día 20 de marzo de 1883, once 
países, entonces representados, aprobaron, firmaron y 
establecieron, bajo un texto único, el CONVENIO DE LA 
UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL. El texto pasó por innumerables 
revisiones hasta alcanzar la última, de 14/07/1967, 
en Estocolmo. 

La protección tiene por objeto las patentes de 
invención, los modelos de utilidad, los diseños y mo-
delos industriales, las marcas de industria, comercio y 
de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de 
proveniencia o denominación de origen, así como la 
represión a la competencia desleal.

Todos tienen, por lo tanto, el derecho de obtener 
igual solicitud de patente o de marca en el otro país 
con la reivindicación de prioridadde la solicitud origi-
nal. Hoy son 176 países que la integran.

El Art. 14 de esa convención estableció, desde luego, 
que la próxima reunión se debería realizar en Roma en 
el año 1885; sin embargo, la misma solamente vino 
a acontecer en el año siguiente. El Gobierno de Italia 
hizo una propuesta para el establecimiento de un re-
glamento de ejecución y el Gobierno de Suiza sometió 
la aprobación de un Proyecto de acuerdo Internacional, 
fuera de la Convención, para el “registro internacional 
de marcas”, con la finalidad de sustituir el registro 
hecho en cada país miembro de la Unión. La segunda 
revisión tuvo lugar el 19/04/1890.Sin embargo, las 
reuniones y cambio de ideas continuaron de forma 
intensiva, hasta que los comisarios se encontraron 
nuevamente en Madrid y en el día 14/04/1891 apro-
baron e instituyeron el ARREGLO DE MADRID relativo 
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al registro internacional de marcas de fábrica o de 
comercio. Con apenas una solicitud de registro depo-
sitada frente a la Repartición Internacional de Berna, 
el interesado protegía su marca para todos los países 
signatarios y adherentes. Y, también, el ARREGLO DE 
MADRID relativo a la represión de las falsas indica-
ciones de procedencia estableció las formalidades y 
requisitos para alcanzar ese objetivo.

Estos fueron los orígenes de las leyes específicas 
y de la unión de los países para que, en conjunto y 
bajo un texto único, protegieran y defendieran los 
derechos de la propiedad industrial por intermedio de 
convención y acuerdos.

II – Los textos de naturaleza colectiva y/o uniforme

A partir de esto, como vimos en la Ley Francesa de 
1857, todos los países pasaron a proteger sus marcas 
de fábrica y comercio por medio del establecimiento de 
una ley propia, y cómo las marcas se destinan a señalar 
y distinguir los artículos, productos o mercancías, se 
hizo necesaria la adopción de una forma por la que se 
facilitara su encuadramiento. Se adoptó, prácticamen-
te en todos los países, la colocación y discriminación de 
esos artículos, productos o mercancías dentro de una 
clasificación numérica. Esa clasificación numérica, en 
cada país, contenía un determinado número de clases, 
notándose también que el encuadramiento, la colo-
cación y la discriminación era diversa. En la realidad, 
cada país detenía su propia clasificación y el encuadre 
era distribuido por un número propio de clases.

El interesado que anhelaba la protección de su 
marca en cualquier otro país estaba sujeto a la pro-
tección dentro de la clasificación existente en el otro 
país, que no siempre coincidía con la clasificación 
originaria. Esto puesto, la protección muchas veces 
se volvía inadecuada.

Siguiendo los mismos principios del Convenio de la 
Unión de Paris y objetivando la revisión del Arreglo de 
Madrid en lo que respetaba al registro internacional 
de marcas, los delegados se reunieron una vez más 
en convención en la ciudad de Berna, Suiza, en 1953. 
Los estudios y debates continuaron hasta alcanzar la 
Conferencia de Niza, entre los días 04 y 15 de junio de 
1957, que no solo realizó la debida revisión del men-
cionado acuerdo, sino también estableció el ARREGLO 
DE NIZA CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTER-
NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Dicho arreglo 
comprende 35 (treinta cinco) clases de productos y 
más 6 (seis) de servicios, siendo que innumerables son 
los países que vienen adoptando el mismo. Todo inte-
resado en la protección de su marca, más allá de sus 
fronteras, podrá seleccionar los productos y/o servicios 
pretendidos o apenas indicar el número de clase en la 
que desea esa protección.

Todas las solicitudes de patente, para su mejor en-
cuadramiento, deberán estar dispuestas de forma tal 
que puedan ser localizadas y, cuando necesario, com-
paradas con las que les son posteriores para efecto de 
confrontación, establecimiento de identidades, seme-
janzas y otros. Con esa finalidad, cada país estableció 
su propia clasificación. Sin embargo, en general, una 
era completamente distinta de la otra, impidiendo el 
depósito de una solicitud o su localización con apenas 
la indicación constante de la clasificación.

Con el objetivo de uniformización en todos los 
demás países y, lógicamente, partiendo para lo más 
fácil, se estableció en Locarno, el día 08 de octubre 
de 1968, el ARREGLO DE LOCARNO CONCERNIENTE 
A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DISEÑOS 
INDUSTRIALES. Esa clasificación comprende: l – la 
lista de clases y de sub-clases; II – una lista en orden 
alfabético de los productos y/o objetos que son incor-
porados por el diseño industrial con la indicación de la 
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clase o sub-clase en la cual será clasificado; III – las 
anotaciones explicativas para mejor entendimiento.

No demoró mucho tiempo para que lo mismo fuera 
realizado con relación a las patentes de invención y, 
para tal efecto, se estableció el ARREGLO DE ESTRAS-
BURGO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTER-
NACIONAL DE PATENTES de 24/03/1971.

Dicho arreglo comprende ocho secciones y sub-sec-
ciones, cada una de ellas con sus respectivas clases, como, 
por ejemplo:- Section A – Human necessities – Sub-sec-
tion: Agriculture – Class A – 01, agriculture, forestry, etc.

Tanto en el primer como en este caso, estas dos 
clasificaciones no solo volvieron el depósito de una 
solicitud de forma más precisa y correcta, sino también 
pasaron a facilitar sobremanera el sistema de búsqueda 
internacional. Por este medio, pasaron a ser ubicados 
con total seguridad los diseños y patentes pendientes, 
las patentes concedidas y aquellas que ya se encon-
traban en el estado de la técnica.

Se remarca que en los tres casos el depósito de 
una marca, de un diseño o de una patente se tornó 
más seguro, esto es, bajo una única clasificación se 
posibilitó la localización de precedentes y, por último, 

facilitó el acceso a todos con la certeza de obtener un 
resultado eficiente.

Los primeros intentos de uniformización de leyes 
fueron hechos por el BIRPI - Bureaux Internationaux 
Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 
hoy denominado OMPI – Organización Mundial de 
Protección a la Propiedad Intelectual, a través de la 
elaboración de las varias leyes-tipo.

El Emérito Director del BIRPI justificó así su ini-
ciativa:“El BIRPI constituye una de las organizaciones 
intergubernamentales más antiguas del mundo y, du-
rante los últimos 80 años, no ha dejado de ayudar a los 
países en sus problemas de legislación sobre patentes, 
marcas de fábrica o de comercio, diseños o modelos 
industriales y todas las demás formas de propiedad 
industrial… Abrigamos la esperanza de que la Ley-tipo 
ayudará a los países en desarrollo a alcanzar uno de sus 
objetivos más urgentes, la rápida industrialización”.

Con ese objetivo, la primera ley-tipo fue publicada 
en el año1965 – intitulada LEY-TIPO SOBRE INVENCIO-
NES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, y comprende: 
Disposiciones generales: Invenciones patentables, 
novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, 
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excepciones a la patente, convenios internacionales 
aplicables, derechos de los extranjeros. Derecho a la 
concesión de patente. Concesión de la patente. Dere-
chos concedidos por la patente. Duración de la patente 
y tasas. Cesión y transmisión. Licencias. Renuncia y 
nulidad. Violación de los derechos concedidos por la 
patente, etc.

La segunda ley-tipo fue publicada en 1967, con el 
nombre de LEY-TIPO SOBRE MARCAS, NOMBRES CO-
MERCIALES Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PARA 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO y contiene: Disposiciones 
generales: Derecho a la marca: Registro de la marca. 
Marcas inadmisibles. Procedimiento de registro. Du-
ración y renovación del registro de la marca. Derechos 
concedidos. Cesión y transmisión. Licencias. Renuncia. 
Cancelación. Nulidad. Violación de derechos. Marcas 
colectivas. Nombres comerciales.Protección, decisión 
y transferencia. Actos de competencia desleal, uti-
lización ilícita de indicaciones de procedencia y de 
denominaciones de origen.

La tercera ley-tipo fue publicada en 1970 y se refie-
re a la LEY-TIPO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO SO-
BRE DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES, discurriendo 
sobre: Disposiciones generales: campo de aplicación, 
definición, condiciones, novedad, convenios y derechos 
de los extranjeros. Protección legal. Procedimiento de 
registro. Duración y renovación. Derechos que confiere 
el registro. Cesión y transmisión. Licencias. Renuncia 
y nulidad. Violación de derechos. 

Estas leyes tuvieron el objetivo de suministrar todos 
los elementos necesarios e indispensables para no solo 
adquirir la protección, sino también para defenderla 
contra eventuales intentos de terceros. Muchos fueron, 
por lo tanto, los países que se beneficiaron con estos 
modelos de leyes. 

Realzamos, como vimos arriba, que con el estable-
cimiento del CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS los 
interesados pasaron a proteger sus patentes más allá 
de sus fronteras, teniendo en vista un plazo conside-
rado de prioridad, sin embargo, debiendo efectuar el 
depósito de la solicituden cada uno de los países. Este 
procedimiento tenía un gran inconveniente, puesto que 
aumentaba el costo en razón de las varias solicitudes 
que deberían ser hechas y obligaba al interesado a la 
petición separada de tantos depósitos cuanto fuesen 
los países deseados.

A pesar de innumerables tentativas esparcidas que 
tenían por objetivo acuerdos, convenios y tratados, los 

interesados se reunieron una vez más, esta vez en Was-
hington, EEUU, en fecha de 19/06/1970, en número 
de cuarenta y ocho países y con la idea de aportar al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, de perfeccionar 
la protección legal de las invenciones, de simplificar 
y tornar más económica la obtención de la invención, 
cuando la misma sea requerida en varios países, de 
facilitar y apurar el acceso de todas las informaciones 
técnicas contenidas en documentos que describen las 
nuevas invenciones, de estimular y acelerar el progreso 
económico de los países en vías de desarrollo a través 
de la adopción de medidas destinadas a aumentar la 
eficacia de sus sistemas legales de protección de las 
invenciones, sean ellos nacionales o regionales, propor-
cionándoles fácil acceso a las informaciones referentes 
a la obtención de soluciones técnicas adaptadas a sus 
requisitos específicos, facilitar el acceso al volumen 
siempre creciente de la técnica moderna y, finalmen-
te, convencidos de que la cooperación internacional 
ayudaría considerablemente a la realización de estos 
objetivos, concluyeron el presente tratado, esto es, el 
PATENT COOPERATION TREATY. Este tratado entró en 
vigor por ocasión de la realización del Congreso de 
AIPPI-Association Internationale pour la Protection de 
la Propriété Industrielle, en Múnich, Alemania, en 1978.

Con apenas una solicitud de patente, depositada en 
el país de origen, su protección se extenderá a todos 
los países que sean previamente designados. Hoy, un 
considerable número de países integran el mismo y el 
interesado tiene la posibilidad de proteger su derecho 
a la patente a nivel prácticamente internacional.

Se trata, sin duda alguna, de uno de los mayores 
avances dentro del derecho de la Propiedad Industrial, 
visto que facilitó sobremanera la protección de la 
invención más allá de las fronteras de los países, bajó 
sustancialmente el costo, volvió el examen técnico y 
de precedentes más rápido y aceleró su decisión final.

Los países de Europa también se preocuparon con 
la protección de su marcas más allá de sus fronteras, 
y, de esa forma, buscaron ampliar su ámbito original 
bajo el manto de un órgano central y mediante el cum-
plimiento de una única formalidad. E así procediendo, 
bajo los auspicios del Council Regulation (EC) Nº 40/94 
de 20/12/1993, se instituyó la EUROPEAN COMMU-
NITY TRADEMARK REGULATION, dejando expresado 
que la marca comunitaria tendrá un carácter unitario 
y tendrá igual efecto a través de toda la comunidad. 
Dicha regulación detalla que las señales que pueden 
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constituir una marca comunitaria son: cualquier señal 
que pueda ser representada gráficamente, particu-
larmente palabras, incluyendo nombre de personas, 
diseños, letras, números, el formato de las mercaderías 
o de su embalaje, observándose que tales señales sean 
capaces de distinguir las mercaderías y los servicios de 
una empresa de aquellas de otras empresas.

Con apenas una solicitud de registro de marca, fren-
te a la OAMI –la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior, en Alicante, España, los interesados obtienen 
la protección para veintisiete países. 

Para resolver de una vez por todas las cuestiones 
relativas a los derechos de la propiedad industrial, los 
derechos de autor y los derechos conexos como resul-
tado de la promulgación del Acta Final que incorpora 
los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales de GATT, fue sancionado el 
TRIPs – Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights y/o ADPIC – Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio, del 15/04/1994. Este ampara, entre 
otros:- Derecho de autor y derechos conexos; Marcas; 
Indicaciones Geográficas; Diseños industriales; Paten-
tes; Topografías de circuitos integrados; Protección 
de información confidencial y Control de prácticas de 
competencia desleal en contratos de licencia. Prevé 
también la Aplicación de Normas de Protección de 
los Derechos de Propiedad Intelectual, tales como: las 
obligaciones generales; los procedimientos y remedios 
civiles y administrativos; las medidas cautelares; las 
exigencias especiales relacionadas a medidas de fron-
tera, procedimientos penales, etc. 

Respecto a las marcas y sobre el objeto de protec-
ción, discrimina que: Cualquier señal o combinación 
de señales, capaz de distinguir objetos y servicios de 
un emprendimiento de aquellos de otra iniciativa, po-
drá constituir una marca.Estas señales, en particular, 

palabras, incluso nombres propios, letras, numerales, 
elementos figurativos y combinaciones de colores, así 
como cualquier combinación de esas señales, serán 
registrables como marcas. Cuando las señales no fue-
ran intrínsecamente capaces de distinguir los objetos y 
servicios pertinentes, los Miembros podrán condicionar 
la posibilidad del registro al carácter distintivo como 
condición para su uso. Los Miembros podrán exigir, 
como condición para el registro, que las señales sean 
visualmente perceptibles.

Desde entonces, gran parte de los países alteró 
sustancialmente sus leyes para estar en perfecta 
conformidad con los principios aquí establecidos, lo 
que no deja de ser el prenuncio de una ley uniforme. 
Ocurre, sin embargo, que otros países, acogiendo la 
inclinación mundial, ampliaron la protección de sus 
marcas para alcanzar marcas no convencionales, como, 
por ejemplo:-sonoras, olfativas, gustativas, táctiles, de 
movimiento, etc. 

En lo tocante a las patentes, el ámbito de su pro-
tección aumentó sustancialmente, visto que así quedó 
consignado sobre la materia patentable: Cualquier 
invención de producto o de proceso, en todos los 
sectores tecnológicos, será patentable, desde que sea 
nueva, envuelva un paso inventivo y sea pasible de 
aplicación industrial. 

No hay la menor duda que ese nuevo y amplio 
concepto de invención provocó una modificación en 
las leyes de la gran mayoría de los países, visto que 
no solo ampliaron el ámbito de protección a los más 
diversos sectores tecnológicos, sino también especi-
ficaron que esa nueva forma de protección abarca 
la confirmación de una patente para los productos 
químicos, farmacéuticos, alimenticios y similares, así 
como los respectivos procesos de fabricación.

Todos esos textos de naturaleza general tuvieron el 
objetivo, primero, por la aproximación de los pueblos 
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que pasaron a la protección y defensa de sus derechos 
bajo un texto único, segundo, porque facilitó y aseguró 
la protección de una marca en la clasificación adecua-
da, y, tercero, porque permitió que el inventor pudiera 
ampliar el ámbito de protección de su patente a los 
más diversos y lejanos países a precio relativamente 
bajo, con apenas un único depósito.

Particularmente con relación a las marcas, se tiene 
como cierto que el Acuerdo de Madrid, tan buscado en 
sus orígenes, dejó de volverse eficiente, fue relevado y 
sustituido por intermedio de una protección limitada 
al ámbito de los países de la Comunidad Europea. No 
satisfechos, éstos, en el año de 1989, regresaron a 
aquella primitiva protección a través del Protocolo de 
Madrid, el que, paulatinamente, está siendo adoptado 
por numerosos países.

III - Otros textos amplios y relevantes

Además de los textos presentados y comentados, 
existen muchos otros que deben ser apenas relacio-
nados, porque vienen siendo aplicados por un consi-
derable número de países de una manera colectiva. De 
entre muchos, destacan los que siguen:-

a) ARREGLO DE MADRID RELATIVO A LA REPRESIÓN 
DE LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA del 
14/04/1891, esto es, “Todo producto que traiga una 
indicación falsa de su procedencia, en la cual directa 
o indirectamente se mencione como país o lugar de 
origen uno de los países contratantes o algún lugar en 
cualquiera de ellos situado, será aprehendido en el acto 
de la importación en cada uno de los indicados países”.

b) ARREGLO DE MADRID RELATIVO Al REGISTRO 
INTERNACIONAL DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE 
COMERCIO, del 14/04/1891, estableciendo que “Los 
ciudadanos de cada uno de los países contratantes 
podrán asegurar, en todos los otros países, la protección 
de sus marcas de fábrica o de comercio registradas en 
el país de origen mediante el depósito de las indicadas 
marcas en el Departamento Internacional de Berna, he-
cho por intermedio de la Administración de dicho país”.

c) INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTEC-
TION OF NEW VARIETIES - UPOV, del 01/12/1961, con 
la finalidad de reconocer y asegurar a los obtentores 
y/o productores de una nueva variedad de plantas un 
efectivo derecho sobre bases uniformes y por inter-
medio de principios definidos. Para la obtención de la 
protección de la variedad, la misma debe ser diferen-

te de las existentes, de las variedades comúnmente 
conocidas, variedades suficientemente uniformes, 
estables y nuevas, en el sentido de que ella no haya 
sido anteriormente comercializada.

d) ARREGLO DE HAYA CONCERNIENTE AL DEPÓSI-
TO INTERNACIONAL DE DISEÑOS INDUSTRIALES, del 
06/11/1915, enmendado el 28/09/1979. 

Se trata de un sistema de registro internacional que 
posibilita la obtención de la protección para diseños 
industriales en varios Estados y/u organizaciones in-
tergubernamentales por medio de una única solicitud 
de registro internacional a ser presentada ante la 
Secretaría Internacional de la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual - OMPI.

Para tal efecto, el interesado debe cumplir los 
requisitos establecidos y, de entre ellos, es condición 
que el Estado sea miembro de ese acuerdo.

e) EUROPEAN PATENT CONVENTION, del 07/10/1977, 
que establece que son susceptibles de patente las in-
venciones en todos los campos de la tecnología, desde 
que sean nuevas, envuelvan una actividad inventiva y 
sean susceptibles de aplicación industrial. El derecho 
de obtener patente pertenece al inventor o sus here-
deros legítimos, con las debidas condiciones cuando 
la invención ocurra dentro de un contrato de trabajo 
para que, a través de una única solicitud de patente, 
se consiga su protección en veintisiete países de la 
Comunidad Europea. La European Patent Organisation 
tiene su sede en Múnich, Alemania.

f) DIRECTIVA DEL CONSEJO, del 16/12/1986, sobre 
la protección jurídica de las topografías de los pro-
ductos semiconductores (87/54 CEE). El Consejo de 
las Comunidades Europeas, después de innumerables 
considerandos, concluye que: “la protección de las 
topografías de los productos semiconductores, con 
arreglo a la presente Directiva, no debe constituir un 
obstáculo al establecimiento de otras formas de pro-
tección. Definiciones: se entenderá por: a) producto 
semi conductor la forma final o intermedia de cualquier 
producto:  I) constituido por un sustrato que incluya una 
capa de material semiconductor y II) que tenga una o 
más capas suplementarias de materiales conductores, 
aislantes o semiconductores, dispuestas en función de 
una estructura tridimensional predeterminada y III) 
destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con 
otras funciones, una función electrónica. etc.

Los Estados miembros protegerán las topografías 
de los productos semiconductores mediante la adop-
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ción de disposiciones legales que concedan derechos 
exclusivos de conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva”.

g) EL PROTOCOLO DE MADRID, del 27/06/1989, con 
la finalidad de proteger la marca con ámbito universal, 
y desde que sean anteriormente elegidos los países 
deseados, siendo que el solicitante de registro inter-
nacional podrá tener como fundamento de su solicitud 
no solamente una marca nacional o regional registrada, 
sino también una solicitud de registro nacional o re-
gional realizada en la Oficina de Marcas de origen, sea 
nacional o regional. Cada parte contratante en la cual 
el solicitante haya pedido la protección podrá, si fuere 
presentada una declaración en ese sentido, declarar en 
el plazo de dieciocho meses que no se puede conceder 
protección a la marca en su territorio. El depósito será 
dirigido a OMPI, la Organización Mundial de Protección 
a la Propiedad Intelectual, y tendrá protección en todos 
los países que ya adhirieron ala misma.

IV – Investigaciones realizadas y la base legal para 
el Proyecto de Ley Uniforme

Por los estudios comparativos que hemos hecho 
en todos los países de las tres Américas, constatamos 
que cada uno tiene su legislación propia para la pro-
tección y defensa de las patentes y sus sucedáneos, 
de las marcas y congéneres. Carecen, por lo tanto, de 
una protección amplia, esto es, que consagre todos 
los derechos de la propiedad industrial. Tanto esto es 
un hecho incontestable que lo amparado por una ley 
no está previsto por otra. No hay, por lo tanto, una 
uniformidad y, de esa forma, los interesados quedan 
impedidos de la protección del derecho deseado más 
allá de sus fronteras.

A título de ejemplo, podemos afirmar que muchos 
son los países que aún no protegen: 1) Topografías de 

los productos semiconductores; 2) Secretos industriales 
o comerciales; 3) Las obtenciones de variedades vege-
tales; 4) Nombres comerciales; 5) Datos de prueba; 6) 
Slogans o lemas comerciales;7) Medidas de frontera; 
8) Marcas no tradicionales.

Todos esos diplomas legales que acabamos de ver 
tiene por objetivo la aproximación de los pueblos, la 
interconexión de los derechos de propiedad industrial y, 
de manera incontestable, la unificación e identidad de 
procedimientos para que la extensión de la protección 
y la defensa de derechos, más allá de sus fronteras, 
sea igual a la original y para que los interesados no 
sean privados de la protección anhelada por la falta de 
amparo a la misma en el país electo. Urge, por lo tanto, 
que tengamos una protección adecuada para todos 
los derechos de propiedad industrial por intermedio 
de una LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
LATINOAMERICANA.

Tuvimos la idea para la realización de este vasto 
emprendimiento cuando estuvimos defendiendo la 
tesis de entrada como Académico Honorario en la 
Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia 
y discurriendo sobre el tema Conocimientos Tradi-
cionales, Biodiversidad y Recursos Genéticos. En esa 
ocasión, intercambiamos ideas con los académicos 
Dr. Ramiro Moreno Baldivieso y Dr. Walter Kaune 
Arteaga (expresidente de la UNASUR), quiénes de-
mostraron interés en la aproximación de los pueblos 
de las Américas. Recibieron con gran satisfacción 
esa sugerencia y se colocaron enteramente a nues-
tro favor.

Partimos entonces para la gran lucha, adoptando 
como base legal las Decisiones del Pacto Andino:- a) Nº 
345, sobre protección de los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales y b) Nº 486, sobre patentes, 
marcas, nombres comerciales, competencia desleal, 
medidas de frontera, etc.

ARTIGO
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Analizamos las leyes de todos los países de Améri-
ca, excepto de Canadá y Estados Unidos de América, 
pero incluyendo la Ley de España, por su profundidad. 
Hicimos las debidas comparaciones, de texto por texto, 
para resultar en uno único, es decir:- PROYECTO DE 
LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SUDAME-
RICANA Y LATINOAMERICANA.

Y, tenemos absoluta certeza de que todo, absolu-
tamente todo, fue así consignado bajo dos grandes 
divisiones, cuales sean las de patentes y las de marcas, 
o mejor, conteniendo:-

a) PATENTES:-de invención, de adición o certificados 
de adición, de modelos de utilidad, modelos y diseños 
industriales, violaciones de los derechos concedidos por 
la patente y el modelo de utilidad (delitos y acciones), 
violaciones de los derechos concedidos por los modelos 
y diseños industriales (delitos y acciones), esquema de 
trazado de circuitos integrados, secretos industriales 
o comerciales y datos de prueba, la protección de las 
obtenciones de variedades vegetales.

b) MARCAS:-Marcas de producto, de servicio, tridi-
mensionales y no convencionales, colectivas y de certi-
ficación y garantía, lemas comerciales, nombres comer-
ciales, rótulos y/o emblemas, indicaciones geográficas, 
competencia desleal, acción reivindicatoria, delitos, 
acciones por infracciones de derechos, medidas caute-
lares, precautorias o provisorias y medidas de frontera.

Tanto en la parte de patentes como en la de marcas, 
son abordados los conceptos, formalidades, requisitos, 
fases de todo el procedimiento, oposiciones, exámenes, 
decisiones, recursos, derechos concedidos, caducidad, 
nulidad, extinción, retribuciones, etc. Fueron consi-
derados los crímenes contra la propiedad industrial, 
las medidas cautelares, las acciones reivindicatorias, 
prohibitorias, condenatorias y de frontera con obje-
tivo de cesación de la práctica del acto incriminado, 
indemnización, pérdidas y daños.

Nuestro deseo es que haya una total divulgación 
para que llegue al conocimiento del Gobierno de to-
dos los países, tal como ocurrió con todos los textos 
citados, y se convierta en una Ley Uniforme de los 
países de las Américas. El beneficio será de todos los 
profesionales que militan en esa área y notoriamente 
de todos los inventores, industriales, comerciantes y 
prestadores de servicio que pasarán a tener una protec-
ción adecuada de sus derechos de propiedad industrial, 
en condiciones de igualdad de aquella originalmente 
concedida.

V – La importancia de las asociaciones de clase

El día 10 de noviembre de 1878, se constituyó la THE 
UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION – USTA, de-
dicada a apoyar las marcas y la propiedad industrial en 
el sentido de proteger a los consumidores y promover 
el leal y efectivo comercio global. Dicha asociación fue 
formada, inicialmente, por 17 (diecisiete) comerciantes 
y negociantes.

Años más tarde se transformó en la INTERNA-
TIONAL TRADEMARK ASSOCIATION - INTA. Dicha 
asociación tiene un número incalculable de miembros 
distribuidos por ciento noventa países y promueve 
todos los años el mayor evento de propiedad indus-
trial del mundo.

Su mayor importancia no solo se debe a los even-
tos anuales que realiza con un número incalculable 
de participantes de todos los países, sino también, 
y notoriamente, por la publicación de la revista The 
Trademark Reporter, por sus innumerables boletines y 
por las obras específicas que continuamente viene pu-
blicando. Esas publicaciones mensuales y los anuarios 
contienen, entre otros:- doctrina a través de artículos, 
comentarios de leyes y decisiones, decisiones adminis-
trativas de Estados Unidos de América, leyes, tratados, 
acuerdos y decisiones judiciales de los más diversos 
países. Contribuye de manera sólida para la divulgación 
de la propiedad industrial dentro del campo de marcas 
y de la competencia desleal.

En el año de 1893, se constituyó el Bureaux Inter-
nationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle - BIRPI, con la finalidad de administrar 
la The Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works and the Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property, en Berna, después 
transferido para Ginebra, Suiza. Dando acogida a la 
Convención de la Unión de Paris y de entre muchas 
otras actividades, quizá una de las más importantes 
fue, como ya vimos arriba, la elaboración de tres Le-
yes-tipo para los países en desarrollo.

En el año 1974 se transformó en la OMPI – Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo 
integral apoyo a todos los países, y también a los 
servicios prestados en pro de la propiedad intelectual, 
es de conocimiento general, participando activamente 
en todos los eventos que se realizan en los más diver-
sos países y centralizando innumerables temas que 
envuelven la propiedad intelectual.

ARTIGO
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El 08/05/1897 se formó la ASSOCIATION INTER-
NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE - AIPPI, teniendo por objetivo:propagar 
la idea de la necesidad de protección de la propiedad 
industrial (invenciones, marcas de fábrica y comercio, 
diseños y modelos industriales, nombre comercial, etc.), 
estudiar y comparar las legislaciones existentes con 
miras a disponer el perfeccionamiento y su unificación, 
trabajar activamente para el desarrollo de las conven-
ciones internacionales concernientes a la protección 
de la propiedad industrial, difundir las publicaciones, 
hacer las recomendaciones, organizar los congresos 
periódicos, en el sentido de provocar las discusiones y 
los resultados sobre las cuestiones propuestas y, espe-
cialmente, buscar la harmonía de las reglas de derecho y 
la elaboración de estudios sobre el derecho comparado.

El primer Congreso de AIPPI se realizó entre los días 
02 al 07 de octubre de 1897 en Viena, Austria.

Es importante destacar que su actuación no se 
limita solo a la realización de eventos relativos a la 
propiedad industrial, sino también a la idealización de 
temas que se vuelven a sus cuestiones, mediante las 
cuales son elaborados los cuestionarios que, a su vez, 
son enviados a todos los países. Recogidas, las res-
puestas son enviadas a las comisiones que, tras estudio 
acucioso, son convertidas en resoluciones. Estas son 
publicadas en el Annuaire AIPPPI y enviadas a todos 
los países para que los mismos adopten e integren a 
sus leyes y procedimientos.

Se trata, por lo tanto, de un trabajo profundo y 
de gran envergadura que se volvió sustancialmente 
conocido por todos gracias a su publicación en tres 
idiomas, francés, inglés y alemán.

Más de medio siglo después y entre los días 11 y 
15 de abril de 1964, en la ciudad de Acapulco, Mé-
xico, se realizó la reunión inaugural de la Asociación 
Interamericana de la Propiedad Industrial - ASIPI.En 

su proyecto de resolución, de entre muchos otros, 
determinó como objetivos inmediatos los siguientes: 
iniciar una campaña de información entre los gobier-
nos, la industria, el comercio y el público en general, 
destacando la importancia de la propiedad industrial 
para el rápido desarrollo de las economías nacionales.

Con apenas esta primera citación de gran profun-
didad, visto que, como asociado, iniciamos nuestra 
actividad tres años después de la mencionada funda-
ción, con toda firmeza podemos proferir que ASIPI fue 
mucho más allá de sus objetivos iniciales, pues con-
tribuyó eficazmente para que todos acataranla Con-
vención de la Unión de París, para que todos pasaran 
a adoptar la Clasificación Internacional de Marcas; en 
combinación con OMPI, tornaran conocidas e hicieran 
uso como modelo las tres Leyes-tipo para los países 
en desarrollo;a través de comités especiales, colaboró 
para que fuera implantado el Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes y, para no alargar más, visto 
que, en verdad, su participación fue siempre presente 
y efectiva, apenas recordamos de todas las discusiones 
llevadas a cabo en congresos, jornadas y seminarios 
frente a los pros y contras del Protocolo de Madrid.

En fin, ASIPI tiene, sin duda, una actuación con-
tinua, efectiva y eficiente, extrapolando la propiedad 
industrial y haciéndose presente en toda la propiedad 
intelectual. He ahí que se aproxima un desafío más, 
a nuestro ver, de naturaleza vital para los países 
latinoamericanos, ya sea la implantación y la conse-
cuente aprobación por todos de este proyecto, todo 
realizado para que lo más breve posible se convierta en 
la esperada y deseada LEY UNIFORME DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL LATINOAMERICANA.

Urge que así proceda ASIPI a través de un trabajo 
efectivo junto a los Organismos de Clase Internacional 
y los Gobiernos de los Países para que este proyecto 
se convierta en ley.

ARTIGO
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Ementa

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação declaratória 
cumulada com pedido de indenização – Sentença 
que julgou parcialmente procedente a demanda, 
para declarar a inexistência de obrigação da autora 
de se abster de utilizar a palavra “gateau” em sua 
sobremesa denominada “Freddie Gateau”, e de servir 
tal produto com visual e utensílios especificados 
na inicial, bem como para julgar improcedente a 
reconvenção – Insurgências de ambas as partes 
que não merecem prosperar – Requerida que, 
mediante pedido de marcas mistas e nominati-
vas com as expressões “Grand Gâteau Paris 6” e 
“Grand Gâteau P6” buscou, de maneira oblíqua, 
obter a exclusividade de um invento, consistente 
em receita culinária – Receita que não se enquadra 
nessa categoria, nem atende aos requisitos legais 
exigíveis – Inexistência, ademais, de “trade dress” 
ou conjunto de imagem na sobremesa da ré passível 
de proteção – Simples colocação de sorvete e creme 
sobre um petit gateau não é dotado de originalidade 
e nem pode ter exclusividade – Pedido de indeniza-
ção por danos morais formulado pelos autores que 
tampouco merece acolhida – Imputação, pela ré, 
das práticas de violação de direito marcário e con-
corrência desleal que consistiu em mero exercício 
regular de direito – Sentença mantida – Recursos 
não providos.

(TJSP A. Cível n°1114716 – 29.2014.8.26.0100 
S. Paulo)

Irreprochável o Acordão da 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial do TJSP, Rel. Francisco Loureiro, 
cuja ementa vai acima transcrita.

Litígios de propriedade intelectual entre restau-
rantes têm surgido com maior frequência, sugerindo 
a criação de um Restaurant Law, ao lado do novel 
Fashion Law, tão badalado nos dias atuais.

Quem não se lembra das disputas envolvendo a 
sobremesa chocolamour? Ou a questão mais recente 
do Restaurante Antiquarius evolvendo receitas?

Pois o presente acordão aborda problema relativo a 
marcas (gateau e marcas figurativas que exibem a so-
bremesa), a alegada concorrência desleal (tradedress) 
ou, até, o “invento” da sobremesa.

Alguns trechos do relatório do acordão, da lavra 
do Des. Francisco Loureiro, bem esclarecem o litígio:

Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o funda-
mento de que as partes possuem estabelecimentos 
em locais completamente diversos, não concorrendo 
diretamente entre si, além do que não é possível à 
requerida querer monopolizar uma receita de co-
nhecimento público, impedindo que outras pessoas 
a reproduzam.

No mérito, aduz, a ré em síntese, que a senten-
ça recorrida não deve prevalecer, pois ela detém e 
controla os direitos sobre o Restaurante Paris 6, que 
oferece a famosa sobremesa “Grand Gâteau Paris 6”, 
consistente num “bolo colocado em um pequeno 
recipiente conhecido como “ramequin”, com um 
sorvete inserido na diagonal, tudo acondicionado em 
um prato maior, com calda e demais ingredientes 
no topo”.

Afirma a recorrente que, diferentemente do que 
constou da sentença recorrida, não objetiva pa-
tentear a sobremesa, mas sim proteger as marcas e 
conjunto visual de seus produtos.

Do “decisum” os trechos que nos interessam são 
os seguintes:

A requerida, além de refutar as teses dos 
demandantes, propôs reconvenção visando jus-
tamente a impedi-los de reproduzir ou imitar as 
marcas “Grand Gâteau Paris 6” e “Grand Gâteau 
P6”, ou violar o conjunto de imagem de sua fa-
mosa sobremesa, e obter reparação dos prejuízos 
de ordem patrimonial e extrapatrimonial suspos-
tamente sofridos.
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Diferentemente do que alega a requerida, não 
pode ela impedir, com base em suposta proteção 
conferida a marcas depositadas e conjunto de ima-
gem, que a sociedade autora ou terceiro qualquer 
produza e ofereça à venda sobremesa semelhante 
à sua, consistente num pequeno bolo servido com 
sorvete e calda.

A análise do conjunto probatório constante dos 
autos revela que a ré buscou registrar junto ao INPI 
marcas mistas e nominativas com as expressões 
“Grand Gâteau Paris 6” e “Grand Gâteau P6”, a fim de 
obter de maneira oblíqua exclusividade inexistente 
de receitas culinárias.

Apesar de a requerida negar seu intento de pa-
tentear a sobremesa em questão como invenção, 
uma simples análise da prova dos autos e das ma-
nifestações da parte revela que seu real objetivo ao 
depositar o registro de marcas mistas e nominativas 
de sobremesa foi conseguir exclusividade de um 
invento, sendo que a receita culinária em questão 
não se enquadra nessa categoria, nem atende aos 
requisitos:

... “engenho, de um ato de criação intelectual 
especialmente arguto”.

No caso em tela, a receita culinária desenvolvida 
pela ré não consiste em verdadeira invenção, pois não 
preenche qualquer dos requisitos acima especifica-
dos: não é nova ou original, pois mero desdobramen-
to de receita mundialmente conhecida, decorre de 
maneira evidente do estado da técnica, pois consiste 
em ligeira variação de fórmula já sabida, além do 
que não é passível de aplicação industrial.

Ainda assim, a fim de proteger sua “criação” e 
conferir exclusividade à receita culinária que deno-
minou “Grand Gâteau Paris 6”, buscou a requerida 
o depósito de marcas mistas e nominativas com a 
mesma expressão junto ao INPI. No entanto, como 
já dito, trata-se de desvirtuação do sistema que não 
se pode admitir.

Beira ao absurdo que a ré queira impedir a autora 
ou terceiros de servir um pequeno bolo num pote 
com um picolé na diagonal, calda e ingredientes 
diversos, ao argumento de que se trata de conjunto 
de imagem original e singular.

Admitir a tese da ré recorrente significaria, por via 
oblíqua, conferir exclusividade de execução de uma 
receita absolutamente singela e difundida, consisten-
te de colocar sobre um petitgateau sorvete e creme.

Dizendo de outro modo, seria, pela via transversa 
do trade dress, dizer que somente a ré recorrente 
pode preparar a sobremesa.

Seria patentear o que não é patenteável, usando 
a roupagem do conjunto imagem.

Louve-se a perspicácia do Relator ao desmascarar o 
artificio do restaurante PARIS 6 ao tentar apropriar-se 
a título exclusivo do formato (receita) de uma sobre-
mesa sobejamente conhecida. 

A propósito do tema já o artigo 8° do Código da 
Propriedade Industrial de 1945 dispunha:

“Não são privilegiáveis:
[...]
5°) a justaposição de órgãos conhecidos, a simples 

mudança de forma, proporções, dimensões ou de ma-
teriais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito 
técnico imprevisto.”

O fato é que, na hipótese, não estamos diante de 
um importante desenvolvimento tecnológico, mas sim 
de um artificio mercadológico disfarçado de patente 
de invenção. (Propriedade Intelectual, Newton Silveira, 
Editora Manole, 2014, p.128).

A propósito de propriedade industrial, Paris 6 é 
A1 Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda e FREDDIE 
RESTAURANTE é Gelateria e Forneria Ltda de Guarulhos 
e não o famoso e antigo Restaurante FREDDY de São 
Paulo (que possui sua marca registrada no INPI sob 
n°827622325). 

ARTIGO



20 A
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1. Razão de ordem; 2. As funções de comunicação e 
publicitária; 3. A função publicitária e as insuficiên-
cias da disciplina; 4. Referência às marcas de (grande) 
renome e de prestígio.

Palavras-chave: Função. Sinal distintivo. Marca. Fun-
ção de comunicação e publicitária. Marcas de renome 
e de prestígio.

Sumário: A marca carateriza-se como sinal distintivo; 
como tal tem função de comunicação; e poderá ser 
aproveitada para fins publicitários, com salvaguarda 
embora do interesse público. As marcas de renome e 
de grande prestígio são as mais relevantes, mas exigi-
riam cautelas especiais por manifestarem o lobby dos 
grandes interesses.

Keywords: Function. Distinctive sign. Brand. Com-
munication and advertising function. Renowned and 
prestigious brands.

Summary: The brand is a distinctive sign. As such 
has a communication function; and may be used for 
advertising purposes (always safeguarding the public 
interest). Renowned and high prestigious brands are 
the more relevant, but require special caution, as they 
manifest the lobbying of powerful interests.

1. Razão de ordem

Antes de mais, haverá que balizar a exposição que 
empreendemos.

Partimos de asserções gerais que se podem conside-
rar assentes na matéria, como a exclusão das marcas 
meramente descritivas. Concentrar-nos-emos sobre-
tudo no uso da marca como marca, que é o que estará 
essencialmente em causa nesta pesquisa.

Também nos parece desnecessário demonstrar que 
a função essencial da marca é a função distintiva. 
Qualquer que seja a utilização que da marca seja feita, 
desde a marca do artífice da Idade Média à marca de 
contrastaria de metais preciosos, a marca desempenha 
sempre a função de distinguir produtos ou serviços de 
outros produtos ou serviços. E o art. 222/1 do Código 
da Propriedade Industrial, abrindo o capítulo “Marcas”, 
é categórico ao enumerar os vários sinais que podem 
constituir marca e ao concluir: “desde que sejam ade-
quados a distinguir os produtos ou serviços de uma 
empresa dos de outras empresas”.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da atual 
União Europeia tem acentuado esta função básica e 
consagrado o princípio de que a marca distinguiria 
o titular em relação ao produtor de outros produtos 
ou serviços perante o consumidor. Por este ângulo, 
a marca seria útil, não só para o titular mas também 
para o público destinatário: permitiria a este distinguir, 
dentro da massa dos produtos ou serviços, aqueles 
que prefere. Assim, o titular da marca tiraria vanta-
gem, porque lograria fidelizar clientes; mas o público 
também, pois conseguiria distinguir os produtos que 
lhe interessam.

É claro que tudo isto pode ser distorcido. Do lado das 
empresas, lançando por exemplo os mesmos produtos 
com marca e sem marca, a preços diferenciados; para 
que uns consumidores comprem o produto marcado, 
julgando que é melhor, e outros comprem o não mar-
cado, por ser mais barato. Ambos foram enganados. 
De facto, o mesmo mecanismo psicológico que leva 
o consumidor a preferir o produto marcado, na con-
vicção que é melhor, pode funcionar também em seu 
detrimento, induzindo-o em erro. Seria evidentemente 
uma prática incorreta da empresa e poderia ser ata-
cada igualmente pelos concorrentes por constituir 
concorrência desleal.

Nogueira Serens vai mais longe quando refere a 
deslealização da concorrência. Chega mesmo a afirmar 
que o exclusivo da marca implica uma monopolização 
da concorrência2. Consideramos exagero. A função 
positiva da marca supera estes inconvenientes, que 
podem ser combatidos por outros meios. A marca tem 
evidente função de interesse público.

O art. 243 do Código da Propriedade Industrial, 
sob a epígrafe “Declaração de consentimento”, é sur-

1 Texto correspondente à exposição oral feita em 9.X.15, no II Congresso 
de Propriedade Intelectual da APDI, realizado em Lisboa no Hotel Altis.
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preendente: “O registro de marca suscetível de con-
fusão com marcas ou outros direitos de propriedade 
industrial anteriormente registrados exige declaração 
de consentimento dos titulares desses direitos e dos 
possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os 
contratos não dispuserem de forma diferente”. Então, e 
o público? Só o que releva é o interesse das empresas?

Supomos que o preceito deve ser objeto de interpre-
tação restritiva. Não pode deixar de estar subordinado 
à ressalva implícita: “se a tanto não se opuser o inte-
resse público”. De outro modo, violar-se-ia gravemente 
o equilíbrio e a teleologia da marca3.

Poderá dizer-se que pela marca se faz a distinção 
de uma empresa doutras empresas?

Nestes termos absolutos, a afirmação não pode 
ser aceite.

A marca pode ter hoje utilização virtual: seja o 
caso das chamadas “lojas virtuais”. É matéria que tem 
interessado o próprio Tribunal de Justiça da União 
Europeia. Assim, no caso Apple v. Deutsche Paten-
tamt, no proc. C-241/13, em acórdão proferido em 
10 de julho de 2014, ao resolver pedido de decisão 
prejudicial apresentado pelo Bundespatentgericht 
alemão, determinou que “a representação, através de 
um simples desenho sem indicação de tamanho nem 
de proporções, da configuração de um espaço de venda 
de produtos pode ser considerada como marca para 
serviços que consistem em prestações relativas a esses 
produtos mas não fazem parte integrante da colocação 
no mercado dos mesmos, desde que seja adequada a 
distinguir os produtos ou serviços de uma empresa 
dos de outras empresas e que nenhum dos motivos 
de recusa… se lhe oponha”. Apesar do arrevesado do 
raciocínio e da expressão, é válida a extensão que se 
pretende atribuir à admissibilidade de uma marca, bem 
como das restrições que lhe são levantadas4.

2. As funções de comunicação e publicitária

Ficamos por este exórdio. Passamos plenamente à 
análise das funções da marca.

Têm sido apontadas à marca outras funções, além 
da função distintiva.

Começamos pela função de comunicação. A marca, 
sendo um sinal distintivo, comportaria necessaria-
mente uma função de comunicação: a distintividade 
implica uma mensagem. Essa mensagem dirige-se ao 
público. Os sinais que se apõem são mesmo ostensi-
vamente dirigidos ao público. Ficam assim já de fora 
outros tipos de sinais, como aqueles que o proprietário 
aponha nas suas coisas para as reconhecer em caso 
de serem furtadas. São evidentemente sinais, mas não 
nos interessam por não terem função de comunicação.

O círculo resultante continua ainda demasiado 
amplo. Abrange nomeadamente as marcas de con-
trastaria. Os sinais que distinguem metais preciosos 
como o ouro, a prata ou a platina, para os garantir, são 
dirigidos ao público, mas não se integram nas marcas 
que nos interessam.

O art. 222/1 CPI, na sua parte final, exprime esta 
exclusão quando refere a necessidade de que a marca 
distinga “os produtos ou serviços de uma empresa dos 
de outras empresas”. Exige uma destinação comercial 

2  É até esse o título correspondente à Dissertação de Doutoramento: A 
monopolização da Concorrência e a (Re-)emergência da Tutela da Mar-
ca, Almedina, 2007.

3  Esta interpretação pode escudar-se ainda no art. 244, que logo a seguir 
fala genericamente em haver motivos para recusar uma marca, embora 
“apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que foi 
pedida”.

4 Na impossibilidade de prosseguir, dadas as limitações de tempo que pe-
saram sobre nós na exposição, remetemos para o estudo da ilustre jurista 
brasileira Karin Grau-Kuntz, que vive na Alemanha, intitulado Acórdão 
do Tribunal de Justiça Europeu de 10 de julho de 2014, no processo Apple 
Inc. contra Deutsches Patent - und Markenamt.
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(em sentido amplo), embora não possa ser tomado 
também literalmente. Basta pensar, por um lado, que 
a mesma empresa pode atuar sob marcas diversas; 
por outro, que várias empresas podem usar a mesma 
marca. É o que acontece nas licenças não exclusivas 
de marcas, para não ir mais longe.

Em qualquer caso: a marca regulada por lei é a que 
se dirige ao mercado. Como tal, tem necessariamente 
uma função de comunicação.

3. A função publicitária e as insuficiências 
da disciplina

É atribuível à marca uma função publicitária?
Se a marca se dirige ao mercado, necessariamente 

pretenderá aí influenciar / captar o público consumi-
dor. Por ser um instrumento poderoso nesse sentido, 
goza de grande proteção legal.

Neste ponto, ocorre fazer duas observações:
1) uma, no sentido da insuficiência da proteção 

da marca na lei portuguesa
2) outra, no sentido da insuficiência da proteção 

do público consumidor.

I – As marcas de facto

As marcas de facto têm a mesma força publicitária 
potencial das marcas registradas. Por isso, lógico seria 
que a lei lhes atribuísse um regime congruente com 
as suas reais importância e projeção.

Mas não é isso que vemos acontecer na nossa 
ordem jurídica.

A marca de facto mereceu apenas uns débeis repa-
ros no nosso CPI, sem a consagração plena que se atri-
bui genericamente em ordens jurídicas estrangeiras.

Chegamos assim a uma consequência paradoxal: 
temos de proteger plenamente as marcas de facto 
estrangeiras, por força das convenções internacionais; 
mas as nossas marcas de facto não beneficiam desta 
proteção no exterior, dada a debilidade da proteção 
em Portugal, como país de origem!

Por que será assim? Por omissão burocrática? Para 
garantir as taxas do INPI? Por pressões internacionais 
no sentido de acolhimento das marcas não registradas?

Em qualquer caso, as marcas de facto valem por 
si, na medida da sua influência intrínseca, que é in-
dependente de plena consagração formal. Conviria 
então saber aproveitar bem este espaço que nos resta.

II – A proteção do consumidor

A outra grande insuficiência da disciplina legal está 
na debilidade da proteção do consumidor.

Vimos que o titular da marca pode aproveitar a 
força de atração desta para iludir de várias formas o 
consumidor, de modos que violam a condução aceitável 
no mundo dos negócios.

Mas a reação legal, perante esta exploração da 
debilidade do consumidor, é apenas cartilagínea.

A enumeração do art. 317 CPI dos atos de con-
corrência desleal não a integra. É verdade que essa 
enumeração é apenas exemplificativa (“nomeada-
mente…”); mas se tudo assenta só nas “normas e usos 
honestos”, deixa-se um grande espaço de indefinição, 
que torna problemática a aplicação.

E a remissão, constante do art. 317/2, para o art. 
338-I abrange apenas a indemnização de perdas e 
danos.

O consumidor mereceria pelo menos uma tutela 
mais precisa.

4. Referência às marcas de (grande)
renome e de prestígio

O escasso tempo de que dispomos não permite 
alongar mais. Aditamos apenas uma menção às marcas 
notória e de prestígio (arts. 241 e 242 CPI).

Estas categoriais desempenhariam a função de 
outorgar uma proteção reforçada a certas modalidades 
de marca, nomeadamente contra o que se chama a 
diluição da marca, sob a égide das convenções inter-
nacionais.

Devemos prevenir que tais categorias são pe-
rigosas. Na sua real vacuidade, tornam impossível 
encontrar limites em cada caso concreto: escapa 
a possibilidade de traçar fronteiras juridicamente 
precisas. E assim, acaba por triunfar o lobby dos 
mais fortes.

Na realidade, traduzem a imposição dos grandes 
interesses, que procuram sempre obter um tratamento 
privilegiado, manejando as suas capacidades de im-
posição no exterior.

Portugal não tem pois nenhum interesse no empo-
lamento da categoria. Nem há qualquer função jurídica 
da marca que o justifique.

E é tudo o que temos tempo de dizer quanto às 
funções da marca.
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The Trans-Pacific Partnership (TPP) or Trans Pacific 
Partnership Agreement (TPPA) is a trade agreement 
among twelve Pacific Rim countries: Chile, Peru, 
Mexico, United States, Canada, Vietnam, Singapore, 
Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, New Zealand 
and Japan.

The first milestone in this agreement, initially 
known as Pacific Three Closer Economic Partnership 
(P3-CEP), was put by Chile, New Zealand and Singa-
pore in the APEC Summit of 2002, held in Mexico. 
To this group joined in 2005 Brunei Darussalam, 
thus the agreement became known as P4. Then in 
2006, New Zealand proposed to Peru to accede to 
P4. However, the true impetus of the TPP occurred 
in 2008, when the United States joined and Peru and 
Australia - during the APEC Leaders Meeting held in 
Lima- announced their intention to join the member 
countries (these accepted the inclusion of Peru the 
following year). In 2010, negotiations began, and 
Malaysia joined in the third round of these, while 
Vietnam formalized their participation. Finally, al-
ready advanced negotiations, in 2012 were admitted 
as members Mexico and Canada, and in 2013 joined 
Japan. For its conclusion, the TPP required 19 rounds 
of negotiation, 14 meetings of heads negotiators and 
technical groups, 14 ministers of trade and 5 leaders 
of State.

The TPP has two major objectives:

Build a inclusive and high quality TPP that is support 
for economic growth, development and the generation 
of employment of its 12 member countries.

Convert the TPP in the base instrument for the 
future construction of a Free Trade Area of the Asia 
Pacific (FTAAP).

1. The Right to Health:

The right to health is inalienable and is applicable 
to all people regardless of their social, economic, 
cultural or racial status. Refers to the fact that the 
person has as ainnate condition, the right to enjoy 
a suitable environment for the preservation of their 
health, access to a comprehensive medical attention, 
respect for the concept of the health-disease process 
and their worldview.

The right to health includes the following key ele-
ments, which are interrelated:

Availability: Refers to count with a sufficient 
number of health facilities, human resources (recital 
doctors, professionals, technicians and skilled health 
personnel) and programs that include the basic deter-
minants of health, such as safe and potable water and 
adequate sanitary conditions.
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Accessibility: Which means that health facilities, 
goods and services have a system of admission for all 
without discrimination, with emphasis on the most 
vulnerable and marginalized groups of the population.
This implies: 

Physical accessibility: health facilities, goods and 
services must be within safe physical reach for all 
sections of the population, as well as the underlying 
determinants of health, such as safe and potable water 
must be accessible intradomiciliary or be found within 
a reasonable geographical distance, even in regard to 
rural areas.

Economic accessibility (affordability): payments 
for health care services and services related to the 
underlying determinants of health should be based 
on the principle of equity and be proportionate to the 
financial income of households.

Access to information: includes the right of the 
patient to receive and request all the information re-
quired for their situation and the treatment he/she will 
receive. It involves also the right to receive and impart 
information and ideas about health issues. However 
the access to the information should not undermine 
the right to confidentiality of personal data.

Acceptability: All health facilities and services 
must respect the medical ethics and the culturally 
accepted criteria. In addition they should be sensitive 
to the requirements of the genus and the cycle of life. 
As well as the patient has all the right to accept or 
not accept the diagnosis and the treatment proposed 
by the health personnel.

Quality: a modern infrastructure and according to 
the demands of the public user, as well as the equip-
ment and inputs must be of last generation technology
from the scientific and medical point of view;the staff 
must be trained; and must be provided with safe drink-
ing water and adequate sanitary conditions. It is part of 
the quality of health services, the respectful treatment, 
appropriate and timely to people demanding attention.

The World Health Organization has pointed out 
that “the enjoyment of the highest possible level of 
health that can be achieved is one of the fundamental 
rights of every human being”. This maximum degree 
of health is achieved if you have access to a system 
of health protection which will give all the people the 
same opportunities.

But not all people can achieve an optimum level of 
health. In many developing countries there are margina-
lized and vulnerable social groups who are less likely 
to enjoy the right to health becoming victims of laws 
and policies that aggravate the marginalization and 
hinder further access to prevention and care services.

2. The Health System in Peru

One of the main problems in many countries of the 
world is the access to public health services. This topic 
is directly linked to the right to health.

The health in Peru is characterized by an epidemio-
logical profile complex in which coexist communicable 
diseases and chronic diseases that affect all socioeco-
nomic strata. The State is facing these problems with 
achievements still very limited, among other reasons, 
because it has not been able to ensure access to medi-
cines that enable people to prevent, reduce or control 
these problems with success.1

This is due to our public health system, charac-
terized by a major fragmentation and segmentation: 
On one hand we have the central government (through 
the hospitals of the Health Ministry, the Regional 
Health Directorate and the Regional Governments) 
and on the other, the Social Health Insurance - Es-
Salud (Ministry of Labor and Employment Promotion), 
the Armed Forces Health Service (Ministry of Defense) 
and the Health Service of the National Police of Peru 
(MININTER), which operate autonomously and without 
any joint. Accordingly, each system operates indepen-
dently, with its own rules and networks of suppliers, 
and attends different populations.2

3. The TPP : Pharmaceutical patents and
the Right to Health

A few local and international organizations such as 
medical NGO´s, are arguing that the TPP hides serious 
dangers for the universal access to medicines, which 
would undermine the public health. This point of view 

1 VALLADARES ALCADE, Gerardo: “EVALUATION OF THE POTENTIAL EF-
FECTS ON ACCESS TO MEDICINES OF THE FREE TRADE TREATY BE-
ING NEGOTIATED WITH THE UNITED STATES OF AMERICA” Lima, April 
2005: http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/Estudio 
TLCSalud_ResumenEjecutivo.pdf

2 ESSALUD AND ILO: PERUVIAN HEALTH SYSTEM: “Current situation and 
strategies to guide the extension of contributory coverage”, Lima, 2013, 
page 43  
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is based on the assertion that the United States would 
have made abusive approaches to the other countries 
of the agreement and demanding articles in the TPP 
that go beyond what was agreed.

We should note that we do not agree with that 
position, due to the logic of the patent system, which 
is to give inventors and innovators a right of exclusive 
exploitation of his invention for a period of time that 
would allow them to recover the considerable invest-
ment in research to be carried out to develop each 
new product.

Since more than a century ago our country recog-
nizes the right to the protection of patents. Also, it 
should be noted that since the year 1993 the Peruvian 
legislation protects intellectual property for a period of 
20 years patents of all kinds of inventions, including 
pharmaceuticals.

Furthermore, on November 2001, the WTO issued 
the Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health which affirms that the TRIPS Agreement should 
be interpreted and implemented so as to protect public 
health and promote access to medicines for all.3

Finally, the provisions relating to pharmaceutical 
products of the TPP, facilitate both the development 
of innovation in the field of medicines, as well as the 
availability of generic medicines, without prejudice 
to the deadlines that the parties required for the 
implementation of those provisions. It also includes 
provisions relating to the protection of test data and 
other undisclosed data submitted for marketing ap-
proval of a new pharmaceutical product. It reafirms 
the commitment made by the parties in the WTO 
Ministerial Declaration on the TRIPS Agreement 
and Public Health (2001), and in particular that the 
parties are not prevented from taking measures to 
protect public health, including cases of epidemics 
such as HIV / AIDS

Conclusions

In conclusion, we can say that the problem raised 
due to the increase of prices and the prohibition of 
the entry of generic medicines to our country, be-
tween the drug patents and the right to health, is 
a myth supported by some sectors that are against 
the TPP.

The problem of the price increase in medicines is 
not for the articles in the chapters about intellectual 
property of the different free trade agreements signed 
by our country, among them the TPP, but in these two 
situations:

In the structure of the public health system that is 
disseminated in different entities which do not work 
together to improve the quality of service.

Cumbersome and bureaucratic administrative 
procedures for the import and the obtaining of the 
health records cause the price to increase due to the 
delay of the entities responsible for the respective 
authorizations.

The TPP does not affect the access of Peruvians 
to medicines. On the contrary, it clearly sets out the 
obligations in the field of patents and test data protec-
tion, as well as their duration deadlines. This makes 
the peruvian market more attractive to producers of 
medicinal products of last generation. On the other 
hand, in addition to the obligations established by 
the TPP, it also includes provisions that allow to set 
exceptions and limitations to such obligations, which 
leave space for the development of internal policies 
regarding to the access to public health.

3 CORREA, Carlos: “IMPLICATIONS OF THE DOHA DECLARATION ON THE 
TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH”: http://apps.who.int/medi-
cinedocs/pdf/s4904s/s4904s.pdf
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1. A sociedade de consumo e a marca

Ao longo dos séculos de formação da sociedade 
inserida em uma perspectiva capitalista, a sociedade 
formou o que se convencionou denominar uma socie-
dade de consumo.

Bauman relaciona o incentivo ao consumo com a 
expertise diferenciada em cada pessoa. Para o autor, 
ao criar uma tecnologia, o detentor da mesma deve 
convencer aos outros de que ela é necessária, através 
de técnicas que exaltem os pontos positivos do pro-
duto. Cabe transcrever o momento em que o autor 
define esse artifício:

Precisamos ser persuadidos desse potencial. 
Assim, muitos especialistas, armados com nu-
merosas táticas e enormes somas de dinheiro, 
são rotineiramente mobilizados a fim de trans-
mitir a crença de que podemos confiar no que 
vemos e ouvimos. (...) o marketing caminha no 
sentido de induzir processo em que se fundem 
necessidades e desejos1.

Nesse passo, frisa-se que, para ser consumidor, basta 
viver em sociedade, não havendo qualquer situação de 

exclusão do meio consumerista em condições normais 
no ambiente capitalista. O cidadão-consumidor busca 
no mercado produtos ou serviços para satisfazer seus 
anseios e necessidades, sendo certo que estas mudam 
conforme as mais diversas variáveis – idade, meio social 
em que se está inserido, ou mesmo estado de espírito2.

Percebe-se, ao analisar o tema, que o indivíduo 
está intimamente ligado com o mercado no seu quo-
tidiano. Dessa maneira, talvez de forma inconsciente, 
procura-se produtos no mercado que façam refletir 
a personalidade daquele que os consome, criando-se 
uma identidade baseada no mercado, e aqueles que 
necessitam complementar a sua identidade o fazem 
também através do consumo de produtos – é a cha-
mada symbolic self-completiontheory3 (“teoria da 
completude pessoal simbólica”, em tradução livre).

Nesse mesmo sentido, o consumidor constrói o 
próprio mundo em que projeta seus desejos e pro-
jetos, funcionando como verdadeiras bússolas para 
orientá-lo em suas escolhas e ações4. Assim, o objeto 
ganha um significado para si que cresce conforme se 
acredita que a acumulação do mesmo é necessária5, 
ou, ao menos, desejada.

Principalmente o século XX, alinhado com o cres-
cente destaque da publicidade no que tange a evolução 
do consumismo, vislumbramos a ascensão daquilo que 
transcende o objeto, que vem a ser alvo do presente 
estudo: a marca. O culto à marca começou a ser desen-
volvido em um cenário de crise econômica, conforme 
explicado nas seguintes palavras de Toledino:

Porém, afetados pela recessão, os administrado-
res começaram a ter dúvidas sobre se estavam no 
caminho certo ou se apenas cultivavam pesadas 
responsabilidades, com o emprego de muitos, 
produções gigantescas e bens incalculáveis. A 
partir desse impasse, alguns optaram por modifi-
car a estratégia administrativa, declararam que a 
produção de bens se tornaria apenas um aspecto 
das operações, já que poderia ser feita por ter-
ceiros, e se ocupariam verdadeiramente do que 
era importante e crucial: a imagem da empresa 
no mercado, ou seja, a imagem marcária.6

Desta feita, podemos entender que a sociedade 
de consumo afeta severamente o consumidor, sendo 
portanto alvo de publicidade que se utiliza de técnicas 
especialmente designadas para o convencimento, que 
operam através da marca7. 

A marca e suas funções: uma perspectiva consumerista
Rodrigo Cantarino Carneiro Garcia*

* Advogado,  mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para a Inovação pela UFRJ, pós-graduando em Direito Públi-
co pela Universidade Candido Mendes.

1 BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a Pensar com a sociologia. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. P. 242

2 SOLOMON, Michael, et al. Consumer Behaviour: a european perspective. 
Third Edition. Pearson Education Limited. Essex. 2006. Pag. 6

3  Ibid. P. 213
4 SEMPRINI, 2009, apud ROBIC, Luciane Adário Biscolla. A comunicação 

do imaterial da marca. Análise da comunicação do imaginário da marca 
Osklen: uma exemplificação no mercado da moda. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Disponível em < http://www.sapien-
tia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13544 > Acesso em 3 
de maio 2016. Pag. 35

5 DOS SANTOS, Andreia Mendes. Sociedade de Consumo: Criança e pro-
paganda, uma relação que dá peso. Porto Alegre: Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. 2007. Disponível em <http://tede.pucrs.
br/tde_arquivos/21/TDE-2007-05-25T182918Z-633/Publico/390388.
pdf> Acesso em 27 de maio 2016. Pag. 69.

6 TOLLEDINO, Claudia Lopes. O discurso Imagético da marca Nike e a 
desejabilidade dos jovens de classe média carioca. In: NIELSEN, Viviane 
Mattos. Marcas – um estudo interdisciplinar. Rio de Janeiro: Editora 
e+a. 2009. Pag. 42.

7 COMPARATO, Fabio Konder. A proteção do Consumidor: importante ca-
pítulo do direito econômico. IN: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, 
Bruno. Direito do Consumidor: Fundamentos do Direito do Consumidor. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 173
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Ao analisarmos o cenário jurídico nacional que 
engloba o direito marcário e o direito do consumidor, 
reconhecemos elevados pontos de convergência, de 
modo que as normas devem interagir para a formação 
de uma vida comum no ambiente do mercado8. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Leão Barcelos en-
tende que a Carta Magna brasileira passa a exigir que 
o direito marcário atenda a um fim social baseado na 
tutela do consumidor, a fim de evitar atos dos pro-
prietários de marcas que gerem confusão.9 Assim, o 
direito do consumidor possui como justificativa maior 
a defesa das relações de consumo, não tão somente a 
defesa de um consumidor.10

Portanto, não há como negar que existe uma relação 
intrínseca entre a marca e o destinatário final daquele 
produto que ela identifica – o consumidor. Isto posto, 
passamos para a análise das funções que a marca 
assume enquanto instituto inserido na sociedade, sob 
as lentes da proteção ao consumidor.

2. Funções da Marca

2.1 função distintiva

Ao trabalhar o conceito de marca, a doutrina procu-
ra entender sua função, à que ela se destina primordial-
mente. Conforme apontam Cesário e Moro, o próprio 
artigo 122 da LPI nos remete ao entendimento de que“a 
função juridicamente protegida das marcas no Brasil é 
a função distintiva”11. De fato, perder a distintividade 
é perder a essência da marca12, de tal forma que a 
função distintiva da marca constitui, essencialmente, 
em sua função social13.

Silveira irá asseverar, ao conceituar a marca nos 
tempos modernos, que seu uso “torna possível aos 
consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos 
que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam 
utilizar)14``. Ora, tal posicionamento estabelece que a 

função da marca é, de fato, a de distinguir um produto 
de outro, concorrente – fato inconteste, inclusive, na 
doutrina internacional – a função da marca é, em si, 
uma função distintiva15.

Entendemos que a ligação com o consumidor é 
inerente à função distintiva, e, portanto, à própria 
razão de existir da marca, de modo que só é distintivo 
quando o sinal permite ao consumidor associa-lo com 
um produto ou serviço16. Tinoco Soares, ainda, em seu 
tratado, define a marca a partir de sua função distin-
tiva no mercado, entendendo que esta é ``o sinal pelo 
qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no 
mercado consumidor ou entre os usuários17``. 

8 MIRAGEM, Bruno Curso de Direito do Consumidor. 4ª ed. Ver. Atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. P. 80

9 BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. As Bases Jurídicas da Propriedade 
Industrial e a sua Interpretação. Porto Alegre: Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. 2006. Disponível em <http://leao.adv.br/
upload/publications/pdf/20.pdf> Acesso em 17 de jun. 2016.P. 66-67

10 DERANI, Cristiane. Política Nacional das Relações de Consumo e o Códi-
go de Defesa do Consumidor. IN: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, 
Bruno. Direito do Consumidor: Fundamentos do Direito do Consumidor. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 1366-1367

11 CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Uma bre-
ve revisita às funções marcárias. Disponível em < http://www.publica-
direito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0> Acesso em 02 de jul. 
2016.Op. Cit. P. 3.

12 MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas 
notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2003

13 DUARTE, Monica de Arruda Lustosa. Distintividade: função social da 
marca. Disponível em < http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/
detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=2692&gint_
pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28> Acesso em 05 de jul. 2016.

14 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, di-
reito de autor, software, cultivares, nome empresarial. 4ª ed. rev. E apl. 
– Barueri, SP: Manole. Pag. 105

15 Ver, a título de exemplo, MATHÉLY, Paul. Le Droit Français des Signes 
Distinctifs. Paris: Librarie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, 
p. 18

16 BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual – introdução à pro-
priedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier. 2009. p. 
140

17 SOARES, Jose Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: marcas 
e congéneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira. 2003. P. 643
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O ideal para a criação de uma marca, no que tange 
o conceito de distintividade, é que ela seja distintiva 
imediatamente, no momento em que é criada ou 
invocada, sem qualquer necessidade de explicação 
(chamado pela doutrina americana de inherentdis-
tinctiveness18). Designar uma marca a algum produto, 
então, constituiria a um ato simples de associação, 
evitando que o consumidor faça uso de qualquer ex-
plicação para determinar o produto. 

Entretanto, devido à evolução do instituto das 
marcas, não é mais possível afirmar que as marcas 
devem necessariamente seguir o padrão de distin-
tividade inerente ao sinal. Esta pode ser construída 
através de meios de publicidade da mesma19. Podemos 
seguramente dizer que a distintividade depende do 
consumidor, pois a capacidade de distinguir deve ser 
auferida conforme a perspectiva deste. Assim, a marca 
deve nascer distintiva ou adaptar-se para fazê-lo20.

Muito embora a função distintiva seja a principal 
função marcária, elas exercem outras funções no 
mercado, denominadas secundárias. Recebem esta 
denominação pois, ao contrário da função distintiva, 
não são essenciais para a existência da marca21, uma 
vez que não há exigência legal para tanto. Contudo, 
como veremos adiante, estas funções possuem grande 
importância no cenário real, no ambiente de merca-
do. Ainda, esclarece-se que, apesar de autores terem 
identificado diversas funções secundárias22, este artigo 
focará em duas funções essenciais para uma análise 
conjunta com o direito do consumidor.

2.2 Função de indicação de origem ou procedência

Primeiramente, cabe ressaltar a função de indicação 
de origem. Tal função já foi fortemente defendida como 
primordial pela doutrina, mas aos poucos foi perdendo 
sua importância.

Uma excelente maneira de entender o motivo pelo 
qual tal função não é de fato a principal foi exposta 
por Lopes de Oliveira, segundo o qual a relação que 
a marca pretende constituir entre um produto e uma 
companhia “independe da visualização concreta des-
te”23, uma vez que, para o consumidor, o que importa 
na verdade é que a marca identifique o produto ou 
serviço que ele deseja consumir.

Embora para a doutrina nacional esta função tenha 
perdido sua importância, é importante destacar que 
autores internacionais evocam a função de indicação 
de origem para definir a pedra angular do instituto 
das marcas. Dentre as análises, cumpre invocar a 
perspectiva da análise econômica do direito marcá-
rio, segundo a qual a marca existe para reduzir os 
custos de distinção entre dois ou mais produtos por 
um consumidor, reduzindo o tempo de compra de um 
determinado produto24. 

Além disso, devemos ter em mente que a marca é 
uma propriedade, logo um bem negociável, por meio 
de contratos de licença. Ora, no caso de uma transfe-
rência de titularidade da marca, especialmente em uma 
economia de mercado em que frequentemente ocorrem 
fusões e aquisições de grande porte envolvendo ativos 
intangíveis como a marca, a procedência da mesma irá 
alterar 25– mas não o seu caráter distintivo, a priori. 
Cabe notar, contudo, que o consumidor não perceberá 
qualquer mudança na indicação de procedência caso 
a nova detentora da marca não tomar medidas para 
chamar atenção daquele consumidor, seja por campa-
nhas publicitárias ou por avisos de qualquer natureza 
no produto ou serviço (como cartazes, por exemplo). 

Por todo o exposto, entendemos que a função de 
indicação de procedência da marca, apesar de estar 
atualmente relegada a função secundária segundo a 
doutrina nacional, é decorre naturalmente da função 
distintiva da marca26, sendo de fundamental impor-
tância para compreender a função do consumidor no 
ambiente das marcas, posto que o consumidor figura 
como ator principal no mercado e, afinal, é a ele que 
as marcas se dirigem.

2.3 Função de Indicação de Qualidade

Se por um lado a função de indicação de procedência é 
entendida como um corolário da função distintiva, não se 
pode dizer o mesmo da função de indicação de qualidade.

Ora, não há qualquer razoabilidade em impor uma 
obrigação aos produtores de garantirem a qualidade 
de seus produtos – apenas obriga-se que estes sigam 

18 USLEGAL. Inherent Distinctiveness. Disponível em < http://definitions.
uslegal.com/i/inherent-distinctiveness/> Acesso em 05 de jul. 2016

19 MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Op. Cit.
20  VAVER, David. The law of intellectual property: copyright, patents, tra-

demarks. Ontario: Trwin Law. 1997. Pag 189
21 MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Op. Cit.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

2003 P. 37
22 A este respeito, ver PINHO, José Benedito. Direito de Marcas. v. 1. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
23 OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. A imprecisão na definição legal de marca.

ABPI, edição 38, jan/fev. 1990. P. 21.
24 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Economic Structure of 

Intellectual Property Law. Belknap Press. 2003. P. 167
25 OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. A imprecisão na definição legal de marca.

ABPI, edição 38, jan/fev. 1990..
26 MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Op. Cit.
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padrões de órgãos de regulamentação nacionais, como 
por exemplo as normas do INMETRO.

Entretanto, a garantia e auferida com relação aos 
produtos – mas não se estende às marcas que identi-
ficam os mesmos. Tal raciocínio é refletido, também, 
na Lei de Propriedade Industrial, uma vez que a lei não 
obriga qualquer padrão de qualidade27.

A esta função se dá extrema importância no campo 
da análise econômica do Direito. Muito embora a qua-
lidade de um produto possa mudar, é necessário se ter 
em mente que o consumidor só irá repetir uma compra 
caso a primeira experiência tenha sido satisfatória, e, 
para que esta experiência se repita, é necessário que o 
produto que a marca representa mantenha um padrão 
de qualidade constante28– entendimento este também 
esposado, em solo nacional, por Luis Leonardos29

Com efeito, é estritamente necessário realizar uma 
análise a respeito do auxílio que as marcas dão aos 
consumidores em momentos de tomadas de decisão, 
uma vez levada em consideração a hipótese cada vez 
mais comum de uma empresa ser a detentora de di-
versos produtos e marcas diferentes. Este fenômeno, 
bem comum na sociedade atual, levará o consumidor a 
transportar, mesmo que inconscientemente, a sensação 
de qualidade daquela marca já conhecida para outra que 
se pretenda conhecer, uma vez conhecedor da empresa 
responsável por sua fabricação. É o caso dos produtos 
da marca Apple: os consumidores, atraídos pela questão 
da “desejabilidade”30 que a marca lhes desperta, estão 
dispostos a comprar diversos produtos da mesma em-
presa, certos de que este terá características, e, portanto, 
qualidade, semelhantes às experimentadas em produtos 
anteriores. A este fenômeno, estudiosos do marketing 
denominam “brandequity”, ou seja, determinados valo-
res associados a uma marca que agregam determinado 
valor a seu produto ou serviço para o consumidor31

Muito embora a qualidade de um produto seja 
deveras importante para que o consumidor decida 

compra-lo, não é razoável que uma empresa seja 
responsabilizada no campo da propriedade industrial, 
mais especificamente no campo do registro da marca, 
por não poder garanti-la. É preciso ressalvar, claro, 
que a análise feita sob este aspecto exclui as marcas 
de certificação, cujo objetivo é exatamente indicar a 
qualidade de outras marcas e serviços, baseando-se 
em parâmetros definidos previamente.

3. O Consumidor e a vulnerabilidade:

Ao analisar a interação do direito do consumidor 
com o direito marcário, especialmente no que tange 
as funções da marca, cabe destacar o papel da vul-
nerabilidade do consumidor, uma vez que não apenas 
a falta de distintividade leva em consideração este 
aspecto, como também as funções ditas secundárias, 
em especial a designação de procedência.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o reconhe-
cimento da vulnerabilidade é instituído pelo artigo 4º 
do CDC, que trata da Política Nacional de Relações 
de Consumo. Miragem, analisando a necessidade da 
proteção do consumidor frente a sociedade de con-
sumo em uma perspectiva constitucional, afirma que 
há uma “necessidade humana a partir do reequilíbrio 
de uma relação de desigualdade”32, de maneira que 

27 CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Op. Cit.
28 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Op. Cit.. P. 167-168
29 LEONARDOS, Luiz. Anuário da Propriedade Industrial, Revista da ABPI. P. 

15-16.
30 Conforme termo cunhado por Tolledino, “Quando as corporações de su-

cesso consolidaram a imagem de suas marcas, livrando-se do mundo das 
coisas, esses sinais se tornaram signos de desejabilidade”. TOLLEDINO, 
Claudia Lopes. Op. Cit. Pag. 43

31 AAKER, David. A Managing Brand Equity: capitalizing on the va-
lue of a brand name. The Free Press. 1991. Disponível em <https://
books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=r_TSY5sxnO8C&oi=fnd&pg
=PT10&dq=brand+equity&ots=Av5NilB-Y3&sig=noeojUBRXXFpGija-
-CxVjvEDNaw#v=onepage&q=brand%20equity&f=false> Acesso em 06 
de fev. 2017. 

32 MIRAGEM, Bruno. Op. Cit. Pag. 54
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como consumir é uma necessidade, é preciso fazer 
um esforço para igualar as partes do negócio jurídico. 
Assim, os princípios constitucionais de liberdade e 
igualdade estabelecem uma regra de balanceamento 
da relação de consumo, levando à proteção maior do 
elo mais fraco (favor debilis)33.

Entretanto, a vulnerabilidade pode ser considerada 
um gênero que possui diversas espécies, identificadas 
primeiramente pela jurista supramencionada – vul-
nerabilidades fática, técnica, jurídica e informacional. 
Apesar da notável importância de todos estes tipos, de-
vemos destacar a vulnerabilidade informacional – uma 
vez em que vivemos em um mundo cercado de infor-
mações, controladas pelas próprias empresas proprie-
tárias das marcas, o consumidor se torna refém de um 
poder destas, sob as quais não tem nenhum controle34.

Não obstante extenso estudo sobre estas vulnerabi-
lidades, outras podem ser verificadas, como por exemplo 
a vulnerabilidade biológica ou psíquica, aquela segun-
do a qual a empresa se utiliza de avançadas técnicas de 
manipulação e estimulo de vontades estudadas levando 
em consideração a estrutura psíquica do ser humano35.

Desta maneira, a partir do excesso de informações 
existentes no mercado, todas com a intenção de mani-
pular o consumidor, ocorrem os mais diversos casos de 
confusão marcaria – resultado de um consumidor vul-
nerável, em dúvida sobre a procedência de uma marca.

Não é por outro motivo, portanto, que a jurispru-
dência julga casos de confusão de marcas levando em 
conta o consumidor. Apenas a título de exemplo, cita-
-se brilhante voto da ministra Nancy Adrighi, que, ain-
da que implicitamente, levou em consideração a vul-
nerabilidade informacional e biológica do consumidor:

- O fundamento utilizado pelo Tribunal ‘a quo’, 
de que as marcas do autor e do réu para o sabão 
em pedra controvertido são parecidas mas não 
a ponto de confundir o consumidor atento não 
pode prosperar. O consumidor atento jamais 

confundiria embalagens de produtos, por mais 
parecidas que sejam. O que a lei visa a proteger 
em relação a imitações é a possibilidade de o 
produto concorrente ser adquirido, por engano, 
justamente pelo consumidor desatento ou inca-
paz de reparar nos detalhes da embalagem, seja 
por falta de instrução, por problemas de visão 
ou por pressa. Daí a necessidade de prover o 
recurso especial nessa parte, para conferir aos 
recorrentes a proteção da marca no período 
posterior ao deferimento do registro.36 (grifos 
não presentes no original).

Assim, conclui-se que há uma forte ligação entre o 
direito do consumidor, em especial a vulnerabilidade 
deste agente, com as funções da marca.

4. Conclusão

Por todo o exposto ao longo do presente trabalho, 
pudemos perceber a criação de uma sociedade voltada 
para o consumo ao longo dos séculos, em um ambiente 
dominado pelas empresas que manipulam seu alvo, os 
consumidores, através do poder da marca.

Sendo este um ativo intangível sempre presente no 
mercado, não é possível dissocia-lo do público alvo, 
que compra uma marca esperando, assim, o mesmo 
grau de qualidade previamente oferecido por aquela 
empresa em produtos semelhantes. Da mesma forma, 
o consumidor confia que uma marca seja fornecida 
por determinada empresa, com os mesmos padrões de 
qualidade de compras passadas – e, no caso de este 
fenômeno não ocorrer, pode haver perda de mercado, 
levando, em última análise, à ruína de uma empresa.

Assim, ainda que a função distintiva tenha sido 
elencada pelo legislador como a função jurídica por es-
sência, renegar a importância e a existência das outras 
funções, em especial quando analisadas em conjunto 
com o ambiente de mercado em que as transações se 
inserem e a vulnerabilidade do consumidor, é ignorar 
uma análise completa do instituto e do próprio sistema 
jurídico nacional como um todo.

33 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumi-
dor: o novo regime das relações contratuais. 6ª ed ver, atual. E ampl. São 
Paulo: editora revista dos tribunais. 2011. P. 321-322

34 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno; BENJAMIN, Antonio Her-
man V.. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. rev. 
Atual. E ampl. São Paulo: editora revista dos tribunais. 2010.P. 335-336

35 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de Defesa do Consumidor: no 
contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 
Síntese. 1999. P. 152

36 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp 698855-RJ. T3 - Terceira Tur-
ma. Data de julgamento: 25.09.2007. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi
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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINIS-
TRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS “COM-
PANHIA ATHLETICA” E “ATHLETICA CIA DE GINÁSTICA” 
POR EMPRESAS DISTINTAS ATUANTES NO MESMO 
SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE 
GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR.
 1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e 

redistribuído a esta Relatora em 26.08.2016.
 2. Recurso especial em que se discute se a ante-

rioridade dos registros da marca “COMPANHIA 
ATHLETICA”, concedidos às empresas recorren-
tes, lhes dá o direito exclusivo de uso da expres-
são, importando na declaração de nulidade do 
registro da marca “ATHLÉTICA CIA. DE GINÁS-
TICA”, concedido posteriormente à recorrida.

 3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a pro-
priedade da marca adquire-se pelo registro vali-
damente expedido, sendo assegurado ao titular 
seu uso exclusivo em todo território nacional.

 4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento 
“COMPANHIA”, quando do registro da marca 
“COMPANHIA ATHLETICA”, depreende-se que o 
INPI conferiu ao termo “ATHLETICA” (com “h”) 
certo cunho de distintividade.

 5. Inviável imputar às recorrentes o risco de arcar 
com a convivência com marca assemelhada pelo 
fato de o termo “ATHLETICA” ser indicativo/
associativo dos serviços prestados pela empre-
sa quando as recorrentes preocuparam-se em 
adicionar a letra “h” ao elemento, no intuito 
de conferir autenticidade e diferenciação à sua 
marca, afastando-se, portanto, a aplicação do 
art. 124, VI, da Lei 9.279/96.

6.  As marcas “COMPANHIA ATHLETICA” e “ATHLÉTI-
CA CIA DE GINÁSTICA” são consideravelmente 
semelhantes foneticamente e graficamente e, 
com efeito, a mera abreviação e inversão da 
ordem dos elementos que compõem a marca 
da recorrida não é suficiente para lhe conferir-
distintividade e novidade que uma marca exige 
para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, 
da Lei 9.279/96.

 7. Em razão de ambas as empresas destinarem-se 
ao mesmo segmento mercadológico, além da 
identidade gráfica e fonética entre os elementos 
nominativos que as compõem, a possibilidade 
de confusão e/ou associação entre as marcas 
“COMPANHIA ATHLETICA” e “ATHLÉTICA CIA 
DE GINÁSTICA” pelos eventuais consumidores 
é notória, inclusive podendo causar prejuízo à 
reputação da marca das recorrentes, tornando-
se inviável a coexistência entre elas.

 8. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1448123/
RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CON-
CORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE 
REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS 
À LEI. SUSTAÇÃO.
 1. Pretensão que se resume ao reconhecimento 

da prática de atos de concorrência desleal e 
do dever de reparar os danos daí decorrentes, 
exsurgindo a tutela inibitória como mera con-
sequência, limitada à determinação de medidas 
suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

 2. Pratica atos de concorrência desleal, a ensejar 
o ressarcimento dos prejuízos causados, quem 
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emprega meio fraudulento para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem 
e quem usa, indevidamente, nome comercial e 
demais elementos caracterizadores da marca.

 3.  O simples uso da expressão “URBANO”, tomado 
de maneira isolada dos demais aspectos fáticos 
da lide, não justificaria reconhecer à autora o 
direito de exclusividade, mesmo havendo reque-
rido o registro em primeiro lugar, por se tratar de 
expressão própria do vernáculo e sem nenhum 
significado especial.

 4.  Hipótese em que a prática de concorrência 
desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio 
de clientela foi exaustivamente comprovada 
nos autos, não apenas pelo simples uso, pela ré, 
da expressão “URBANO”, mas pela conjugação 
desse fato com a utilização de cores e layout 
que apresentam enorme semelhança com os 
padrões adotados pela autora, com a declaração 
dos próprios idealizadores do site de que se vale-
ram desse artifício para serem reconhecidos no 
mercado eletrônico e com a contratação de links 
patrocinados adotando-se como palavra-chave 
a expressão “PEIXE URBANO” e suas variações.

 5. Necessidade premente de regulamentação do 
mercado de links patrocinados em razão dos 
abusos cometidos nesta seara, em decorrência 
do uso não autorizado de palavras-chaves asso-
ciadas a marcas que gozam de maior prestígio.

 6.  Ainda que a legislação atual não desça a mi-
núcias, a ponto de regulamentar inteiramente 
o mercado de links patrocinados, incumbe ao 
aplicador da lei, mediante análise do caso con-
creto, verificar se tal prática, em determinadas 
situações, configura hipótese de concorrência 
desleal, por qualquer da modalidades previstas 
no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

 7.  Recurso especial de PEIXE URBANO WEB SER-
VIÇOS DIGITAIS LTDA parcialmente provido.

 8.  Recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E 
TURISMO S.A. não provido.

 9.  Recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO 
WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA prejudicado.” 
(STJ, REsp 1606781/RJ, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 13/09/2016)

***

“RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL E 
PATRIMONIAL DO AUTOR DE OBRA ARQUITETÔNICA, 
REPRODUZIDA EM LATAS DE TINTAS E MATERIAL PU-
BLICITÁRIO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO E INDICAÇÃO DO 
CRÉDITO AUTORAL. 2. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 
DA CASA RETRATADA, MEDIANTE CORRELATA REMUNE-
RAÇÃO (CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM). 
IRRELEVÂNCIA. ADQUIRENTE DA OBRA, EM REGRA, NÃO 
INCORPORA DIREITOS AUTORAIS. 3. ESCUSA DO ART. 
48 DA LEI N. 9.610/1998 (OBRA SITUADA EM LOGRA-
DOURO PÚBLICO). INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA 
OBRA COM FINALIDADE COMERCIAL. 4. SANÇÃO CIVIL. 
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA SANCIONADORA. NÃO 
VERIFICAÇÃO. 5. VIOLAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL 
DO AUTOR. RECONHECIMENTO. MENSURAÇÃO CERTA 
E DETERMINADA DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE. 
6. VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL DO AUTOR. AUSÊNCIA 
DO CRÉDITO AUTORAL. SUFICIÊNCIA PARA A CARACTE-
RIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. 7. RECURSO 
ESPECIAL DA FABRICANTE DE TINTAS IMPROVIDO; 
E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR DA 
OBRA PARCIALMENTE PROVIDO.
 1.  Especificamente em relação às obras arquite-

tônicas, o projeto e o esboço, elaborados por 
profissionais legalmente habilitados para tanto, 
e a edificação são formas de expressão daquelas. 
A construção consiste no meio físico em que a 
obra arquitetônica, concebida previamente no 
respectivo projeto, veio a se plasmar. A utilização 
(no caso, com finalidade lucrativa) da imagem da 
obra arquitetônica, representada, por fotogra-
fias, em propagandas e latas de tintas fabricadas 
pela demandada encontra-se, inarredavelmente, 
dentro do espectro de proteção da Lei de Prote-
ção dos Direitos Autorais.

 2.  A aquisição, em si, de uma obra intelectual não 
transfere automaticamente os direitos autorais, 
salvo disposição expressa em contrário e ressal-
vado, naturalmente, o modo de utilização intrín-
seco à finalidade da aquisição. Na hipótese dos 
autos, ante o silêncio do contrato, o proprietário 
da casa, adquirente da obra arquitetônica, não 
incorporou em seu patrimônio jurídico o direito 
autoral de representá-la por meio de fotografias, 
com fins comerciais, tampouco o de cedê-lo a 
outrem, já que, em regra, a forma não lhe per-
tence e o aludido modo de utilização refoge da 
finalidade de aquisição. Assim, a autorização por 
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ele dada não infirma os direitos do arquiteto, 
titular do direito sob comento. 

 3. Em razão de as obras situadas permanente-
mente em logradouros públicos integrarem de 
modo indissociável o meio ambiente, a compor 
a paisagem como um todo, sua representação 
(por meio de pinturas, desenhos, fotografias e 
procedimentos audiovisuais), por qualquer ob-
servador, não configura, em princípio, violação 
ao direito autoral. A obra arquitetônica, ainda 
que situada permanentemente em propriedade 
privada, sendo possível visualizá-la a partir 
de um local público, integra, de igual modo, o 
meio ambiente e a paisagem como um todo, a 
viabilizar, nesse contexto (paisagístico) a sua 
representação, o que, também, não conduziria 
à violação do direito do autor. A hipótese, toda-
via, não é de mera representação da paisagem, 
em que inserida a obra arquitetônica, mas sim 
de representação unicamente da obra arquite-
tônica, com a finalidade lucrativa. Refoge, em 
absoluto, do âmbito de aplicação do art. 48 da 
Lei n. 9.610/1998, a representação por terceiro 
de obra arquitetônica com finalidade comercial, 
que, como detidamente demonstrado, consubs-
tancia direito exclusivo de seu autor. 

 4. O art. 103, da Lei n. 9.610/1998, veicula sanção 
civil específica pela violação de determinado 
direito autoral (editar fraudulentamente obra 
sem autorização do titular), e não, propriamente, 
um parâmetro de reparação pelo dano material 
percebido pelo autor da obra. Na espécie, não 
houve edição/reprodução da obra, compreendida 
esta como a confecção de cópia ou exemplar da 
obra em si, e, muito menos, reprodução frau-
dulenta da obra, que pressupõe má-fé, ou seja, 
deliberado propósito de contrafação. 

 5. A mensuração do dano material deve ser certa 
e determinada, não comportando meras conjec-
turas. In casu, o autor deve obter a reparação 
pela violação de direito patrimonial, consistente 
na remuneração pela representação de sua obra 
ajustada, devidamente atualizada, nos exatos 
termos em que se deu a contratação entre a 
fabricante de tintas, de renome no seguimento, e 
o suposto titular do direito autoral, os proprietá-
rios da casa retratada. Inexiste razão idônea para 
compreender que esta contratação não observou 
a praxe mercadológica para a concessão dos 
direitos de utilização da imagem, com a prática 
de valores igualmente condizentes com o objeto 
contratado. 

 6.  A criação intelectual é expressão artística do in-
divíduo; a obra, como criação do espírito, guarda 
em si aspectos indissociáveis da personalidade 
de seu criador. Nessa extensão, a defesa e a 
proteção da autoria e da integridade da obra res-
saem como direitos da personalidade do autor, 
irrenunciáveis e inalienáveis. Por conseguinte, a 
mera utilização da obra, sem a devida atribuição 
do crédito autoral representa, por si, violação de 
um direito da personalidade do autor e, como 
tal, indenizável. 

 7. Recurso especial da fabricante de tintas impro-
vido; e recurso especial do autor da obra par-
cialmente provido.” (STJ, REsp 1562617/SP, Rel. 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 22/11/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 
COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE RE-
PARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CON-
CORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO MARCÁRIO E DIREITO 
AUTORAL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR DE 
OPTAR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES. 
 1. Ação ajuizada em 8/6/2011. Incidente de exce-

ção de incompetência proposto em 6/10/2011. 
Recurso especial interposto em 9/5/2013 e 
atribuído à Relatora em 25/8/2016. 

 2. Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro 
competente para processamento e julgamento de 
ação cominatória, de compensação por danos mo-
rais e reparação por danos materiais decorrentes 
de violação a direito de marca e a direito autoral. 

 3. A expressão delito contida no parágrafo único 
do art. 100 do CPC/1973 possui sentido abran-
gente, alcançando tanto os ilícitos de natureza 
civil quanto aqueles de cunho penal. 

 4. O autor da ação que objetiva a reparação dos 
danos sofridos em virtude da prática de concor-
rência desleal possui a faculdade de escolher o 
foro de seu domicílio ou o do local do fato. 

 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1400785/
RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/11/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO 
DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PRE-
QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 
DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO 
MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
 1. Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial 

interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora 
em 10/10/2016. 

 2. Controvérsia que se cinge em definir se a pre-
tensão de reparação por danos patrimoniais 
decorrentes de violação a direito de propriedade 
industrial impõe à vítima que comprove o dolo 
de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos. 

 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos 
legais indicados como violados impede o conhe-
cimento do recurso especial. 

 4. O dano patrimonial causado ao titular de direi-
to de marca configura-se com a violação dos 
interesses tutelados pela Lei de Propriedade 
Industrial, sendo despicienda a comprovação da 

intenção do agente em prejudicar a vítima ou 
do prejuízo causado, devendo o montante ser 
apurado em liquidação de sentença. 

 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1635556/
SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 10/11/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 
OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/
STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E 
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
 1. Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial 

interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora 
em 25/8/2016.

 2. Controvérsia que se cinge em definir se o regis-
tro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser 
anulado em virtude do direito de precedência 
alegado pela recorrida.

 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, 
omissão ou contradição nas razões recursais 
enseja o não conhecimento do recurso especial.

 4. O capítulo do acórdão recorrido que adota 
orientação firmada pela jurisprudência do STJ 
não merece reforma.

 5. Não havendo manifestação do Tribunal de 
origem acerca de dispositivos legais indicados 
como violados, não obstante a interposição de 
embargos de declaração, a irresignação não pode 
ser conhecida.

 6. É possível o reconhecimento judicial da nuli-
dade do registro de marca com fundamento 
em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 
9.279/1996).

 7. A Lei de Propriedade Industrial protege expressa-
mente aquele que vinha utilizando regularmente 
marca objeto de depósito efetuado por terceiro, 
garantindo-lhe, desde que observados certos 
requisitos, o direito de precedência de registro.

 8. Hipótese em que os juízos de origem – soberanos 
no exame do acervo probatório – concluíram 
que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca 
designativa de produto idêntico ou semelhante, 
há mais de seis meses antes do pedido de registro 
formulado pela interessada.
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 9. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ, REsp 
1464975/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016)

***

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE 
USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. 
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO.
 1. Ação ajuizada em 11/1/2007. Recurso especial 

interposto em 22/2/2013 e atribuído à Relatora 
em 25/8/2016.

 2. Controvérsia que se cinge em definir o marco 
inicial do prazo prescricional da pretensão de 
abstenção de uso de marca. 

 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos 
legais indicados como violados, não obstante a 
interposição de embargos de declaração, impede 
o conhecimento do recurso especial.

 4. A pretensão de abstenção de uso de marca 
nasce para seu titular com a violação do direito 
de utilização exclusiva, tutelado pelo art. 129, 
caput, da Lei n. 9.279/1996.

 5. Diante do contexto dos autos, em que a auto-
rização para utilização da marca foi conferida 
por ato de mera liberalidade da recorrida – ti-
tular do direito de uso exclusivo –, a pretensão 
inibitória nasceu a partir do momento em 
que foi desrespeitada pela recorrente a data 
assinalada como termo final de vigência da 
autorização.

 6. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 
1631874/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016)

***

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE ELEMEN-
TO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL (“CAPRICHO”) 
E MARCA (“CAPRICHO”). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 
124, V, DA LPI. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO NOME 
EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. REMESSA 
NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 
 I - A demanda trata do conflito entre o elemento 

distintivo do nome empresarial da 1ª apelada 
(CONFECÇÕES CAPRICHO LTDA.) e o registro 
820.772.143 para a marca “CAPRICHO”, de ti-
tularidade da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.). 

 II - Limitação geográfica do nome empresarial 
e jurisprudência do STJ. No âmbito do REsp 
1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justiça 
entendeu que, para que o nome empresarial goze 
de proteção em âmbito nacional, é necessário 
o seu registro em todas as juntas comerciais do 
Brasil. 

III -  No caso vertente, não há nenhuma prova que 
indique que a 1ª apelada tenha formulado pedi-
do complementar de arquivamento nas demais 
Juntas Comerciais, de maneira que a proteção 
ao seu nome empresarial está restrita ao Estado 
de depósito dos atos constitutivos, São Paulo. 

 IV - Ausente a proteção ao nome empresarial em 
âmbito nacional, a reprodução ou imitação de 
“CAPRICHO” não constitui obstáculo ao registro 
de marca da marca impugnada “CAPRICHO”. 

 V - Remessa necessária e apelação providas. 
(TRF-2, Recurso de Apelação nº 01124104120 
144025101, Rel. Des. SIMONE SCHREIBER, 2ª 
TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 03/10/2016)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação declaratória 
cumulada com pedido de indenização – Sentença 
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que julgou parcialmente procedente a demanda, para 
declarar a inexistência de obrigação da autora de se 
abster de utilizar a palavra “gateau” em sua sobremesa 
denominada “FreddieGateau”, e de servir tal produto 
com o visual e utensílios especificados na inicial, 
bem como para julgar improcedente a reconvenção 
– Insurgências de ambas as partes que não merecem 
prosperar – Requerida que, mediante pedido de registro 
de marcas mistas e nominativas com as expressões 
“Grand Gâteau Paris 6” e “Grand Gâteau P6” buscou, 
de maneira oblíqua, obter a exclusividade de um in-
vento, consistente em receita culinária – Receita que 
não se enquadra nessa categoria, nem atende aos 
requisitos legais exigíveis – Inexistência, ademais, de 
“trade dress” ou conjunto de imagem na sobremesa 
da ré passível de proteção – Simples colocação de 
sorvete e creme sobre um petitgateau não é dotado 
de originalidade e nem pode ter exclusividade – Pedi-
do de indenização por danos morais formulado pelos 
autores que tampouco merece acolhida – Imputação, 
pela ré, das práticas de violação de direito marcário e 
concorrência desleal que consistiu em mero exercício 
regular de direito – Sentença mantida– Recursos não 
providos.” (TJSP, Recurso de Apelação nº 1114716-
29.2014.8.26.0100, Rel. Des.FRANCISCO LOUREIRO, 
1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
julgado em 21/09/2016)

***

“PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. O em-
presário, que comercializa produto contrafeito, é parte 
legítima para responder pelos danos decorrentes da 
concorrência desleal. Precedente deste Tribunal. Preli-
minar de ilegitimidade passiva afastada. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. FIGURAS LINEARES. 
ASICS. MARCA NOTÓRIA. REPRODUÇÃO PARCIAL DE 
MODELO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

- Os desenhos lineares, presentes nas laterais dos 
produtos apreendidos, embora não sejam idênticos 
aos dos autores, encontram-se na mesma posição e, 
examinados ambos produtos, em confronto, são muito 
semelhantes. 

- A semelhança se mostra mais evidente, pois o réu 
lançou modelo de tênis que reproduziu, inclusive, as 
cores utilizadas pelos autores em um de seus modelos 
(azul e rosa). Assim, a reprodução da marca figurativa, 
atrelada à reprodução das cores dos produtos, criou, 

evidentemente, produto contrafeito, que submeteu 
consumidores ao risco da confusão. Concorrência 
desleal caracterizada.

- Indenização por danos materiais. 
- O valor da reparação deverá ser objeto de liquida-

ção de sentença. Os autores não escolheram o critério 
para a liquidação da indenização, nos termos do art. 
210, da Lei nº 9.279/96. No entanto, nada impede que 
o critério seja escolhido na apresentação da petição 
inicial da liquidação. Indenização por danos morais. O 
dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevida-
mente alcança ainda outra dimensão. 

- É que se coloca a marca em ambiente não ade-
quado ao padrão de consumo desejado e praticado 
pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos 
seus consumidores. É o que ocorre no caso. Não se 
cuida de admitir a indenização punitiva, mas em face 
da realidade que se apresenta deve-se presumir que o 
dano efetivamente ocorreu, não só pelo uso indevido 
da marca e a colocação do produto no mercado, como 
também pela simples contrafação. 

- São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos 
intangíveis da titular da marca, independentemente da 
prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. 
Outra solução assegura o que a doutrina moderna 
denomina ilícito lucrativo. 

- Recurso provido para acolher o pedido inibitório, 
bem como para conceder indenização por danos morais 
e materiais. 

- Recorreram os autores da sentença, proferida pela 
Doutora PATRÍCIA PIRES, que julgou improcedentes os 
pedidos inibitórios e de indenização por danos morais 
e materiais decorrentes da reprodução indevida da 
marca figurativa dos autores. 

- Sustentaram, no recurso, que a prova pericial 
confirmou a reprodução parcial da marca, sendo este 
fato incontroverso. Alegaram que a ré BikerFeet não 
está impedida de utilizar seu próprio signo distintivo. 
Buscava-se, nesta demanda, apenas a abstenção da 
reprodução da marca figurativa Asics. Afirmaram que 
a sentença seria extra petita, pois confrontou signo 
não impugnado. 

- O recurso foi respondido pelos réus, que pediram 
a confirmação da sentença.” (TJSP, Recurso de Ape-
lação nº 00146231820058260609, Rel. Des. CESAR 
CIAMPOLINI, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, julgado em 07/12/2016)

***

JURISPRUDÊNCIA



37A

“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA 
COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRODUTO. MARCA. 
DENOMINAÇÃO DE ORIGEM. USO INDEVIDO. CON-
CORRÊNCIA DESLEAL. PRELIMINARES. FALTA DE FUN-
DAMENTAÇÃO. Ausência de prejuízo à parte recorren-
te. Controle da decisão diante da possibilidade de sua 
modificação em decorrência do efeito devolutivo da 
matéria impugnada em julgamento colegiado. Regra 
do art. 1.013 do CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
Produção de prova pericial. Avaliação da qualidade 
dos produtos comercializados pela ré. Registro de 
denominação de origem junto ao INPI baseado em 
atos normativos conferidos pelas autoridades da área 
protegida. Reputação assegurada se a produção e 
comercialização se mantiverem na área territorial 
de abrangência. Impossibilidade de a ré, mesmo 
adquirindo presunto de fabricantes da localidade 
italiana, comercializar o presunto com interferência 
direta no produto antes de reconduzi-lo ao mercado 
consumidor. Inutilidade da prova. Ausência de nuli-
dade. MÉRITO. DENOMINAÇÃO DE ORIGEM. Notória 
qualidade do Presunto San Daniele. Reconhecimento 
na Itália e Comunidade Europeia. Etapas de produ-
ção que devem observar cuidados específicos que 
são rigorosamente seguidos por todos os produtores 
credenciados pela autora. As interferências sofridas 
pelo produto, antes de alcançar o consumidor, devem 
ser controladas para evitar distorções quando comer-
cializado além dos limites geográficos tutelados ou 
sem a supervisão da autora. Risco de prejuízo ao sinal 
distintivo do Presunto San Daniele. INPI que, em ação 
envolvendo pedido de anulação parcial do registro 
de denominação de origem da autora, declara que 
compete apenas ao titular do registro de indicação 
geográfica concluir se a atividade de fracionamento 
do presunto altera as qualidades do produto. Proteção 
ao direito, e não ao mercado. A exportação do produ-

to pelos produtores tutelados pela autora não pode 
sofrer interferências para garantir a qualidade que 
notabiliza o Presunto San Daniele. ABUSO DE DIREITO. 
Inocorrência. Conduta da autora que visa assegurar 
que a qualidade seja mantida dentro dos limites do 
registro de denominação de origem. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. Possibilidade de confusão. Interesses dos 
consumidores que devem ser preservados. Senten-
ça mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 1087543-93.2015.8.26.0100, Rel. Des.
HAMID BDINE, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, julgado em 10/08/2016)

 
***

“DIREITO AUTORAL. DUBLAGEM DE FILME. Ação 
ajuizada por dublador profissional visando o recebi-
mento de indenizações por danos morais e materiais 
decorrentes de retransmissão de filme no qual atuou 
como dublador. Sentença de improcedência. Apelo do 
autor. Questão que não é nova neste E. TJSP. Autor 
que já ajuizou inúmeras outras demandas requerendo 
indenizações pelas transmissões de filmes nos quais 
atuou como dublador. Não apresentação do contrato 
firmado com a tomadora do serviço que impede a aná-
lise dos termos em que se deu a autorização para uso 
da voz. Ônus que era do autor (art. 333, I, CPC/73). Ré 
que adquiriu de terceiros o direito de exibição do filme 
já dublado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso 
desprovido.” (TJSP, Recurso de Apelação nº 1105526-
76.2013.8.26.0100, Rel. Des. MARY GRÜN, 7ª CÂMARA 
DE DIREITO PRIVADO, julgado em 08/02/2017)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA 
DE DIREITOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCE-
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DÊNCIA. APELO AUTORAL. TRANSMISSÃO DE CON-
TEÚDO MUSICAL PELA INTERNET NA MODALIDADE 
“STREAMING” EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTE-
RIZADA. UMA VEZ SELECIONADO PELO USUÁRIO 
O CONTEÚDO QUE DESEJA OUVIR, SERÁ INICIADA 
UMA TRANSMISSÃO INDIVIDUAL E A EXECUÇÃO DA 
OBRA MUSICAL SERÁ RESTRITA APENAS A LOCA-
LIDADE DAQUELE USUÁRIO. PARTE RÉ COMPROVA 
QUE EFETUOU O PAGAMENTO REFERENTE AOS 
DIREITOS AUTORAIS DIRETAMENTE AOS TITULARES 
DAS OBRAS. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL 
ACERCA DO TEMA. SENTENÇA MANTIDA. DESPRO-
VIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ, Recurso de Apela-
ção nº 01761310720098190001, Rel. Des. CLEBER 
GHELFENSTEIN, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
julgado em 14/09/2016)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. DIREITOS 
AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. PERDAS E DANOS. 
MULTA DIÁRIA. RECOLHIMENTO DEVIDO. PRESCRIÇÃO 
DECENAL. TUTELA INIBITÓRIA.
 1.  No caso em exame a decisão recorrida foi publi-

cada em período compreendido até 17/03/2016. 
Assim, segundo os enunciados do Superior 
Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel 
Código de Processo Civil, há a incidência da 
legislação anterior, de acordo com o posiciona-
mento jurídico uniforme daquela Corte, que tem 
a competência para regular a forma de aplicação 
da lei federal. 

 2.  A interpretação precitada coaduna com os 
princípios conformadores da atual legislação 
processual civil, que dizem respeito a não oca-
sionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta 
com a modificação do procedimento em relação 
aos atos já efetivados, consoante estabelece o 
art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código 
Processo Civil. Do exame da prescrição do direito 
do autor.

 3.  O exercício da pretensão de cobrança de di-
reitos autorais não está sujeita a prescrição 
trienal, prevista no art. 206, § 3º, V, do atual 
CC, mas sim a decenal do art. 205 do diploma 
legal precitado, pois se trata de direito pessoal. 
Sentença mantida. Mérito do recurso em exa-
me.

 4.  Em se tratando de hotel e de motel como de 
frequência coletiva por expressa previsão legal, 
estende-se esta mesma natureza jurídica aos 
seus quartos, pois integrantes destes estabeleci-
mentos e indispensáveis para o desenvolvimento 
destas atividades empresariais. 

 5.  O art. 68 da Lei 9.610/98 amplia a proteção aos 
direitos autorais, o qual não existia na legislação 
anterior (Lei nº 5.988/73), descabendo interpre-
tação restritiva sobre tais conceitos. Tal como 
elencada, a transcrição dos estabelecimentos 
considerados como de freqüência coletiva tem 
evidente escopo de proteção ao autor, não 
cabendo ao intérprete limitar direitos flagran-
temente ampliados pelo legislador. 

 6. Havendo norma expressa sobre a natureza 
jurídica dos aposentos dos hóspedes, descabe 
aplicar o disposto no art. 23 da Lei 11.771/08, 
que disciplina a Política Nacional do Turismo, 
mormente porque a Lei de Direitos Autorais, a 
toda evidência, prevalece se utilizado o critério 
da especialidade. 

 7.  No caso dos autos não houve impugnação es-
pecífica da parte demandada sobre o cálculo 
elaborado, sustentando esta apenas que estaria 
incorreto, o que não tem o condão de afastar a 
cobrança realizada. 

 8.  Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela 
de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de 
substrato ao pleito de ressarcimento, diante da 
natureza privada dos direitos violados, sendo ve-
dado ao Poder Público modificar tais parâmetros. 

 9.  Assim, merece ser mantida a sentença no sentido 
de determinar que a parte ré efetue o pagamento 
das parcelas mensais devidas a título de direi-
tos autorais e não pagas, contudo, desde julho 
de 2009, nos termos do Regulamento de Arrec 
cobrança dos juros previstos nesta regulação.

 10. No caso dos autos são devidas as prestações 
vincendas no curso ação, sendo que a correção 
monetária e os juros sobre aquelas deverão ter 
como termo inicial a data em que deveria ter 
sido paga a obrigação, pois este é o marco certo 
e determinado que sinala o descumprimento 
desta, fluindo a partir daí a atualização e a 
mora devida, cujo termo final é a deliberação 
do cálculo do valor devido. 

 11.  Tutela inibitória. Impossibilidade de con-
cessão sob pena de inviabilizar a atividade 
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da demandada, sendo que eventuais pre-
juízos podem ser solvidos através das per-
das e danos, conforme o caso dos autos. 

 12.  Majoração da verba honorária fixada no Juízo 
a quo, a fim de remunerar apropriadamente o 
trabalho realizado pelo patrono da demandan-
te. Dado parcial provimento aos apelos.” (TJRS, 
Recurso de Apelação nº 70071109011, Rel. Des. 
JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, QUINTA CÂMARA 
CÍVEL, julgado em 19/12/2016)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de abstenção de uso de 
marca e nome comercial c/c indenização por danos 
materiais, morais e lucros cessantes, bem como 
reconvenção. Sentença de improcedência do feito 
principal, nos termos do artigo 269, I, do CPC/1973, 
e de procedência da reconvenção. Insurgência da de-
mandante. Julgamento antecipado da lide. Elementos 
probatórios que se mostram suficientes ao deslinde 
do feito. Eventual produção de provas em audiência 
desnecessária. Recorrente, ademais, que não especifica 
e tampouco justifica qual prova pretende produzir. 
Argumento descartado. Alegada concorrência desleal 
e, consequentemente, prejuízos à atividade comercial, 
em razão da utilização do nome comercial “Desigual” 
similar à marca “D’zigual”. Empresas que atuam no 
mesmo Estado e em idêntico segmento comercial. 
Conjunto probatório que revela o uso da denominação 
“Desigual” desde 30.04.2001 (data de sua inscrição 
pela ré na Junta Comercial) e do depósito da marca 
“D’zigual” pela autora no Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI) em 31.03.2003. Observância 
do critério da anterioridade do registro e do artigo 29, 
§ 1º, da Lei n. 9.279/96, que versa sobre Propriedade 
Industrial. Precedentes. Declaração de nulidade do 

registro da marca “D’zigual”, ademais, em processo 
administrativo interposto pela recorrida perante o 
INPI. Configuração, portanto, do direito de prevalência 
do registro do nome comercial da apelada. Afirmação 
afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido. Pre-
questionamento. Razões de decidir suficientemente 
esclarecidas e motivadas. Desnecessidade, ademais, 
de apreciar todos os argumentos e dispositivos legais 
apontados pelos litigantes quando não são capazes de 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador (arts. 927, 
§ 1º, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015).” (TJSC, Recurso 
de Apelação nº 2011.083650-2, Rel. Des. RONALDO 
MORITZ MARTINS DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 
DIREITO COMERCIAL, julgado em 19/05/2016)

***

“APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INTELECTUAL 
- MARCA MISTA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - 
TRAÇOS GRÁFICOS DISTINTIVOS - IMPOSSIBILIDADE 
DE CAUSAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR - NOME DE 
SANTO INFLUENTE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO -USO 
COMUM - MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. 
 1. O sistema de proteção às marcas visa, precipu-

amente, afastar a possibilidade de confusão no 
momento da aquisição dos produtos e/ou dos 
serviços e, em contrapartida, assegurar ao titular 
da marca proteção contra a concorrência desleal 
(precedente: STJ, REsp n. 1.105.422/MG). 

 2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem ex-
pressão de uso comum, de pouca originalidade ou 
forte atividade criativa, podem coexistir harmoni-
camente (precedentes: STJ, REsp n. 1.448.123/RJ, 
DJe 15.09.2016; e, AgRg no AREsp 100.976/SP). 

 3. Constatada a drástica distintividade entre as 
marcas mistas, que visualmente são muito ca-
racterizadas, e a impossibilidade de confusão 

JURISPRUDÊNCIA



40 A

na pessoa do consumidor, de se reconhecer a 
não colisão de marcas, sendo perfeitamente 
possível a coexistência no mercado, mormen-
te considerando que atuam em seguimentos 
educacionais distintos, i. é, respectivamente, 
ensino fundamental/médio e superior; portanto, 
incide a aplicação da “doutrina do patentmisuse” 
(precedente: STJ, REsp n. STJ. REsp 1166498/RJ). 
V.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM 
PRECEITO COMINATÓRIO. MARCA REGISTRA-
DA. ABSTENÇÃO DE USO. ANTERIORIDADE DO 
REGISTRO. GARANTIA DE PROTEÇÃO. SENTENÇA 
MANTIDA. I. Nos termos dos artigos 130 e 131 
da Lei 9279/96, ao detentor do uso da marca 
é concedido o direito de “zelar pela sua inte-
gridade material ou reputação”, reivindicando 
para si o uso do nome empresarial e de fanta-
sia, bem como todas as formas de divulgação 
e proteção, prevalecendo o referido uso pela 
empresa cujo registro seja mais antigo perante 
o INPI. II. Havendo identidade no que tange ao 
nome usado pelas empresas litigantes, assim 
como também acontece nas atividades por elas 
desenvolvidas, a abstenção do uso da aludida 
marca e sua proteção são medidas impositivas. 
III. Recurso conhecido e não provido. (Des. Vi-
cente Oliveira).” (TJMG, Recurso de Apelação nº 
1.0433.12.012589-6/001, Rel. Des. VICENTE DE 
OLIVEIRA SILVA, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 
25/10/2016)

***

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DIREITOS 
AUTORAIS – FOTÓGRAFO – PROPRIEDADE INTELECTUAL 
DE FOTOGRAFIAS – ART. 18 DA LEI 9.610/98 – AUTORIA 
CONTESTADA – FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA – DIVERSI-
DADE DOS MEIOS DE PROVA DA AUTORIA – TRABALHO 
ANTERIOR À ERA DIGITAL – NEGATIVOS AUSENTES 
NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA – 
AUTORIA DAS FOTOGRAFIAS DESCONHECIDA – ÔNUS 
DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR 
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ NA UTILIZAÇÃO 
DAS FOTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – APELAÇÃO 
CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
 1. Para efeitos de proteção do direito autoral, o 

fotógrafo é o titular dos direitos a que se refere 
o art. 22 da Lei nº 9.610/98 (rectius: morais e 
patrimoniais), a ele incumbe provar a autoria 

da obra, em sendo suscitada dúvida acerca 
da titularidade do direito autoral sobre a obra 
intelectual tutelada, in casu, as fotografias 
enumeradas de 1 a 4 nos documentos de fls. 
14 e 17, malgrado tenha o autor afirmado na 
petição inicial que todas as fotografias presentes 
na página eletrônica da requerida seriam de sua 
autoria.

 2. O art. 18 da Lei dos Direitos Autorais estabelece 
que ¿a proteção dos direitos de que trata esta 
Lei independe de registro¿, ou seja, é facultativo 
o registro da obra; porém, sendo contestada a 
sua autoria, sobretudo no caso específico de fo-
tografia publicitária, a comprovação por parte 
do autor é admitida de diversas maneiras, como 
o pedido do cliente, o orçamento realizado, a 
nota fiscal emitida, os negativos etc., enfim, 
algo que relacione a foto ao solicitante e/ou 
ao fotógrafo.

 3. À falta dos negativos, limitou-se o autor a 
requerer a produção de prova testemunhal, 
apenas; deferida, foram ouvidas as testemunhas 
arroladas por ambas as partes, as quais foram 
uníssonas em declarar que desconheciam a 
autoria das fotografias.

 4. Não há indícios mínimos de que a apelada 
conhecia a autoria das fotografias e a alegada 
ausência de autorização para divulgá-las em 
sua página na internet, por terem afirmado 
as testemunhas que a Prefeitura Municipal de 
Anchieta costuma ceder as imagens para que 
empresas divulguem as atrações turísticas da 
região, sendo possível, pois, que as fotografias 
cuja autoria é reivindicada na presente ação 
seja parte integrante do acervo obtido junto à 
Secretaria Municipal de Turismo.

 5. Independentemente das formas de identificação 
da obra a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei nº 
9.610/98, cabia ao ora apelante comprovar, por 
qualquer meio lícito, a autoria das fotografias 
indicadas às fls. 14 e 17, diante do pouco provei-
to obtido com a prova testemunhal produzida e 
da ausência dos negativos que o apelante alega 
possuir. 

 6. Apelação cível conhecida e desprovida.” 
(TJES, Recurso de Apelação nº 0002407-
61.2006.8.08.0004, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA 
MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
julgado em 09/08/2016) 
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BANCO SOFISA DIRETO

Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2016

Representação nº: 112/16, 
em recurso extraordinário

Autor(a): Fischer América Comunicação Total

Anunciante: Banco Sofisa

Relator(a): Conselheiros Ricardo Ramos Quirino, 
Fabio Cunha (voto vencedor) e André Porto Alegre

Câmara: Primeira Câmara, Câmara Especial de 
Recursos e Plenária do Conselho de Ética

Decisão: Sustação

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 4º, 41, 42, 43 e 50, 
letra “c” do Código

Resumo: A Fischer América ingressou com re-
presentação no Conar por considerar que campanha 
do Banco Sofisa Direto plagiou conceitos criativos 
desenvolvidos pela denunciante para o lançamento 

do Banco Original, tendo UsainBolt como garoto-
propaganda. Houve medida liminar de sustação con-
cedida pelo relator depois que reunião de conciliação 
entre as partes promovida pelo Conar não resultou 
em acordo.

Em sua defesa, o Banco Sofisa reportou ser o 
primeiro banco 100% digital do país, mote também 
usado pelo Banco Direto. No mérito, considerou que 
sua campanha usa elementos de ironia e bom humor, 
negando plágio, confusão junto aos consumidores ou 
outras práticas condenadas pelo Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária.

O relator iniciou seu voto lembrando que não está 
em discussão neste processo a quem cabe a primazia de 
ser o primeiro banco digital do país e sim se a denúncia 
de plágio se verifica. Nesse sentido, ele considerou 
indiscutível que os anúncios do Banco Sofisa ferem as 
recomendações éticas. Por isso, confirmou a sustação, 
acolhida por unanimidade.

O anunciante pediu revisão da decisão e, desta vez, 
viu seus argumentos prevalecerem na Câmara Especial 

Conar – Direitos Autorais
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de Recursos. Por maioria de votos, acolhendo ponto 
de vista do autor do voto vencedor, deliberou-se pelo 
arquivamento, basicamente por aceitar os argumentos 
da defesa, de que a campanha do Banco Sofisa apoia-
se na paródia, reconhecida pela ética publicitária, 
justificada inclusive pelo fato de se considerar pioneiro 
no mercado.

Foi a vez da Fischer América recorrer da decisão, 
remetendo-a ao Plenário do Conselho de Ética. Lá, 
por expressiva maioria de votos, foi restabelecida 
a decisão de primeira instância, pela sustação da 
campanha, atendendo parecer do relator. Ele reco-
nheceu a dificuldade própria do caso, citou nume-
rosos exemplos de paródia na publicidade brasileira 
mas considerou “não ser bem isso” o que se viu no 
caso. Para ele, o anúncio do Banco Sofisa “não faz 
uma paródia e sim pega carona nos investimentos 
do Banco Original”, como escreveu em seu voto. “O 
conjunto de elementos escolhidos pelo anuncian-
te para comporem a sua comunicação persuasiva 
transformou-se no momento da veiculação em 
um ativo intangível do anunciante. Portanto, a 
utilização de elementos proposital e alegadamente 
similares violam uma propriedade”.

MUCILON - DEFENDER, APRENDER, CRESCER
Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2016

Representação nº: 247/16

Autor(a): Danone

Anunciante: Nestlé Brasil

Relator(a): Conselheiro Renato Pereira

Câmara: Primeira e Terceira Câmaras

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: A Cervejaria Petrópolis e sua agência, a 
Y&R, consideraram que ideia criativa de propriedade 
delas foi violada pela Divcom Pharma, em campanha 
publicitária de um redutor de medidas. Segundo a de-
nunciante, são vários os elementos que evidenciam o 
plágio: a cor do traje da personagem, o estilo do cabelo 
e brincos, a paisagem, o texto e o título da campanha, 
em torno da palavra “verão”. O fato de denunciante 
e anunciante terem utilizado a mesma atriz não foi 
contestado. Reunião de conciliação entre as partes 
promovida pelo Conar resultou infrutífera. Houre 
medida liminar de sustação concedida pelo relator.

Em sua defesa, a Divcom Pharma argumentou que 
os produtos promovidos - cerveja de um lado, e redutor 
de medidas de outro - são distintos o bastante para não 
causar prejuízo para as denunciantes. Frisou a defesa 
que o produto da anunciante é para ser usado o ano 
todo e não apenas no verão e também que, por livre 
vontade, alterou a peça publicitária, retirando frases 
contestadas pelas denunciantes. Contestou ainda os 
argumentos da denúncia de similitude de ambientação 
e figurino e as alegações de reincidência. 

O relator não concordou com os termos da defesa 
e propôs a sustação. Ele considerou inquestionável 
que a campanha da Divcom Pharma “pega carona” na 
personagem Verão da campanha da cerveja Itaipava. 
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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