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EDITORIAL

Adriana Brunner

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

Posse da Nova Diretoria
No dia 17 de agosto, foi realizado, na sede social de São Paulo do Iate Clube 

de Santos, em Higienópolis, o Jantar de Posse da Nova Diretoria da Associação 
Paulista da Propriedade Intelectual- ASPI para o biênio 2017/2019 

A nova Diretoria Executiva é composta por: Marcello do Nascimento 
(Presidente); Daniel Adensohn de Souza (1º Vice-Presidente); Maurício Serino 
Lia (2º Vice-Presidente); Tânia Aoki Carneiro (Diretoria Secretária); Soraya 
Imbassahy de Mello (Tesoureira) e Neide Bueno (Diretoria Cultural).

A Diretoria da entidade conta, também, com os seguintes nomes: Flavia 
Amaral (Diretoria Cultural Adjunta); Aline Ferreira, Ana Claudia Mamede 
Carneiro, João Vieira da Cunha, Sandra Volasco Carvalho, Sonia Delboux 
e Viviane Moreira (Diretoria Cultural  - Coordenação); Andrea Garbelini 
Queiróz e Cesar Peduti Filho (Diretoria de Comunicação e Marketing); Marcio 
Junqueira Leite (Diretoria Editorial); João Marcos Silveira e Simone Villaça 
(Diretoria Jurídica e Ética); Marilisa C. Tinoco Soares (Diretoria Patrimonial); 
Eduardo Conrado Silveira e Nancy Satiko Caigawa (Diretoria de Relações 
Acadêmicas); Ricardo Pernold Vieira de Mello (Diretoria de Relações Ins-
titucionais); Wilfrido Fernandez (Diretoria de Relações Internacionais) e 
Fernanda Coelho (Diretoria Social).

Tomaram posse, ainda, os integrantes do Conselho Fiscal e Consultivo da 
Associação. São eles: Adauto Silva Emerenciano, Antonio Carlos Siqueira da 
Silva, Luís Felipe Balieiro Lima, Maria Isabel Montañés Francisco e Patrícia 
Silveira (Conselho Fiscal e Consultivo). O ex-Presidente, Marcelo Antunes 
Nemer, passa a integrar o Conselho Nato, do qual já fazem parte Alberto Luis 
Camelier da Silva, Clovis Silveira, Henrique Steuer I. de Mello, José Carlos 
Tinoco Soares, Lanir Orlando, Luiz Armando Lippel Braga, Milton de Mello 
Junqueira Leite e Newton Silveira. 

Além da posse da nova Diretoria, o evento comemorou os 34 anos da 
Associação e contou com a presença, mais uma vez, da DUPLA COLT, que 
tem animado os jantares da ASPI.

Integrando a Diretoria Editorial da entidade desde 2009, passo o bastão, 
agora, para o colega Marcio Junqueira Leite, que desempenhará, com certeza, 
suas funções com maestria.

Desejo a todos os integrantes da Nova Diretoria da ASPI, muito sucesso 
na gestão de nossa entidade!
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 10-Aug-17  15-Aug-17  ABA  N.York  US  ABA Annual Meeting

 20-Aug-17  22-Aug-17  ABP I  R. Janeiro BR  XXXVI I Congresso Anual

 24-Sep-17  25-Sep-17  AAAP I  Bs. Aires  AR  XXXI Jornadas de Trabajo

 17-Sep-17  19-Sep-17  IPO  S. Francisco US IPO Annual Meeting

 09-Oct-17  10-Oct-17  IIPLA San Jose US 2nd Silicon Valley Annual Meeting

 13-Oct-17 17-Oct-17  AIPPI  Sydney  AU  Annual Meeting 

 19-Oct-17  21-Oct-17  AIPLA  Washington  US  Annual Meeting 

 22-Oct-17  25-Oct-17  LES US/C  Chicago  US  LES 2017 Annual Meeting

 25-Oct-17  28-Oct-17  FICPI  Venice  IT  7th Open Forum

 26-Oct-17  27-Oct-17  ECTA  Sofia  BG  74th Council Meeting

 29-Oct-17  31-Oct-17  IPBC .Asia  Tokyo  JP  IPBC Asia 

 04-Nov-17  07-Nov-17  APAA  Auckland  NZ  67th Council Meeting 

 26-Nov-17  29-Nov-17  ABIPI  Panama  PA  Council Meeting and Jornadas de Trabajo 

Livros Doados para Biblioteca da ASPI:
Nome da Obra: Propriedade Intelectual e
 Inovações na Agricultura

Organizadores: Antonio Márcio Buainain,
 Maria Beatriz Machado Bonacelli,
 Cássia Isabel Costa Mendes 

Editora: Ideia

Nome da Obra: Indicações Geográficas Brasileiras
 
5ª edição – 2000 exemplares

Editora: SEBRAE, INPI 

ACONTECEU NA ASPI
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XVII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual ASPI 2017
A Propriedade Intelectual e o Ambiente Virtual:  Desafios e Oportunidades

nos dias 29, 30 e 31 de março de 2017 

Da Esq. para Dir.: Vanessa Pereira Rodrigues Domene 
(DEJUR da Fiesp); Marcelo Vieira Von Adamek (AASP); 
Elisabeth Siemsen do Amaral (ASIPI); Maria Carmen 
de Souza Brito (ABPI); Mauro Catharino Vieira da Luz 
(Coord. INPI/ SP); Marcelo Antunes Nemer (ASPI); Daniel 
Roberto Pinto (DIPI); Ricardo Fonseca Pinho (ABAPI); 
Newton Silveira (IBPI); Marli Elizabeth Ritter dos Santos 
(ANPEI) e José de Araujo Novaes Netto (OAB/SP)

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer; Patricia Peck 
Pinheiro; José Carlos Tinoco Soares e Pedro Beretta

n Painel 1

A Identificação da Autoria de
Crimes Virtuais

Da Esq. para Dir.: Paulo Gil,; Marcelo Antunes Nemer; 
Daniel Adensohn de Souza; Gustavo de Freitas Morais; 
Ulisses T. Mell

n Painel 2

A Inovação Digital e o
Sistema de Propriedade Intelectual

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer; 
Neide Bueno; Gustavo Artese; Alexandre Atheniense; 
Gustavo Swenson Caetano

n Painel 3

A Propriedade Intelectual nos
Contratos de Tecnologia da Informação

n Palestra de abertura

Aspectos Relevantes do
Ambiente Virtual

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer,
Karin Grau-Kuntz e Newton Silveira

ACONTECEU NA ASPI
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Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer; Fernando 
Chamis; Andréa Garbelini Queiroz; Guilherme Carboni e 
Ricardo Fonseca Pinho

n Painel 4

A Questão da Criação pela
Inteligência Artificial

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer; Rafael Lacaz 
Amaral; Nancy Satiko Caigawa; André Zonaro Giacchetta 
e Dirceu Santa Rosa

n Painel 5

A Importação Paralela em
Mercados Virtuais

Da Esq. para Dir.: Marcelo Antunes Nemer; Mariangela 
Sampaio Pratas da Costa; Alberto Luís Camelier da Silva; 
Juliana Abrusio Florêncio e Antonio Carlos Morato

n Painel 6

Dano à  Imagem da Pessoa Jurídica
no Mundo Virtual

Da Esq. para Dir.: Maristela Basso, Tânia Aoki Carneiro; 
Marcelo Antunes Nemer; Wilfrido Fernandez e 
Daniel Ackerman

n Painel 7

Os Desafios no Combate às
Infrações Transfronteiras

Da Esq. para Dir.: Alexandre Pfeifer; 
Marcelo Antunes Nemer (representando Clovis Silveira); 
Demi Getschko; Oren Pinsky e Jorge de Paula Costa Ávila

n Encerramento

Internet das Coisas:
Fusão entre o Real e o Virtual

ACONTECEU NA ASPI
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ACONTECEU NA ASPI

n Data: 09 de março de 2017

n CICLO DE PALESTRA ASPI

Tema: O SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
BRASILEIRO

Palestrante: Newton Silveira
Debatedor: Alberto Camelier
Coordenação: Sandra Volasco 

Da esq. para direita: Marcelo Antunes Nemer,
Sandra Volasco, Newton Silveira e Alberto Camelier

n Data: 26 de abril de 2017

Tema: PERICIAS EM LITIGIOS ENVOLVENDO 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Palestrante: Clovis Silveira
Debatedor: Lucas Gaiarsa 
Coordenação: Ana Claudia Mamede

Da esq. para direita: Marcelo Antunes Nemer,
Clovis Silveira, Ana Claudia Mamede, Lucas Gaiarsa,  
Neide Bueno e Marcello do Nascimento.

n Datas: 11, 18, 25 de maio e
01, 08 de junho – as quintas feiras

Tema: O NOVO CPC EM SEU PRIMEIRO ANO DE 
VIGÊNCIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Coordenadores: João Vieira da Cunha e
 Aline Ferreira Silva
Palestrantes de encerramento: Bruno Vasconcelos Lopes e 
 Maurício Giannico

Da esq. para direita: Marcello do Nascimento,
Aline Ferreira Silva, Bruno Vasconcelos Lopes, 
Mauricio Giannico e João Vieira da Cunha

n 32º GEPI - Grupo de Estudo de
Propriedade Intelectual ASPI

n Data: 01 de junho de 2017

Tema: INPI - Coordenação Geral de Contratos de 
Tecnologia (CGTEC)

Palestrante: Dirceu Yoshikazu Teruya
Debatedor: Marcelo Antunes Nemer
Moderador: Marcello do Nascimento
Coordenação: Neide Bueno 

Da esq. para direita: Flavia Amaral, Ricardo Vieira de Mello, 
Mauro Catharino, Neide Bueno, Marcello do Nascimento, 
Dirceu Yoshikazu Teruya e Marcelo Antunes Nemer

n CICLO DE PALESTRA ASPI:
Café da Manhã

n CICLO DE PALESTRA ASPI
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n Data: 20 de julho de 2017

Tema: INPI - Novos Procedimentos para Registro de 
Programas de Computador

Palestrante: Alexandre Lopes Lourenço
Coordenação: Neide Bueno 

Da esq. para direita: Ricardo Pernold Vieira de Mello,
Mauro Catarino Vieira da Luz, Alexandre Lopes Lourenço, 
Marcello do Nascimento e Neide Bueno

n CICLO DE PALESTRA ASPI: Café da Manhã

Pessoa Física:

n Elaine Ribeiro do Prado – Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual. 

n Fernando da Costa Santos – Sul America Marcas e Patentes. 

n Gabriela Paes de Carvalho Rocha - Bialer Falsetti Sociedade de Advogados

n Eliane Yachouh Abrão. - Eliane Yachouh Abrão Advogados Associados

Novos Associados
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INTERNACIONAL

Enquanto isso…
Benny Spiewak e Andréa Garbelini Queiroz 
ZCBS Advogados

Em Paris, França. O Tribunal de Recursos de Paris 
determinou que uma fotografia de Jimi Hendrix, tirada 
em 1967 pelo fotógrafo britânico Gered Mankowitz, 
é dotada de originalidade e está protegida pela Lei de 
Direitos Autorais francesa. A lide teve início após o uso 
da fotografia, numa campanha publicitária, por parte 
de uma empresa francesa de cigarros eletrônicos, sem 
a permissão do fotógrafo e da atual titular dos direitos 
autorais patrimoniais da obra. Em primeira instância, a 
ação foi julgada improcedente. Na sentença proferida 
em 21 de maio de 2015, houve o entendimento que a 
fotografia não continha elementos que indicassem a 
criação intelectual do autor. De acordo com o referido 
Tribunal, não existiam provas que o fotógrafo teria 
auxiliado na pose de Jimi Hendrix e o enquadramento 
e iluminação seriam banais para um retrato deste tipo, 
razão pela qual não poderia se afirmar se o trabalho 
expressava a personalidade de Gered Mankowitz ou 
de Jimi Hendrix. Em 13 de junho de 2017, contudo, 
o Tribunal de Recursos de Paris julgou procedente o 
Recurso interposto pelos Autores. Em decisão bastante 
inédita, entendeu que o tipo de máquina fotográfica 
utilizada, a escolha pela revelação em preto e branco 
e outros elementos, em conjunto com a notoriedade 
do Autor (fotógrafo por muitos anos do grupo musical 
“Rolling Stones”), levavam à conclusão que a fotografia 
de Jimi Hendrix seria o resultado de escolhas gratui-
tas e criativas realizadas pelo fotógrafo, traduzindo a 
expressão de sua personalidade.

Em Londres, Reino Unido. Em 12 de julho de 2017, 
a Unidade de Crime de Propriedade Intelectual da 

Polícia da Cidade de Londres (“PIPCU”) colocou o freio 
em falsificações, ao apreender mais de 200 peças de 
automóveis “Audi” e “Volkswagen” no valor de milhões 
de libras. A apreensão resultou de um trabalho con-
junto entre as referidas empresas e polícia londrina, 
realizado desde 2016. Em um caso semelhante, uma 
investigação por parte da PIPCU foi iniciada após 
uma consulta da empresa “Honda Motor Europe”, que 
identificou a venda de airbags falsificados através do 
website de comercialização “eBay”. Robert Czernik, 
indicado como o autor da contrafação, será julgado 
no próximo dia 11 de setembro de 2017 no “Inner 
London Crown Court”.

Na ICANN (Internet Corporation for Assigned Na-
mes and Numbers). Em 10 de julho de 2017, decorridos 
3 anos após perder o direito de registrar o domínio 
“.amazon”, a Amazon EU S.a.r.l. (“Amazon”) obteve 
um parecer favorável  da Comissão Independente da 
ICANN, designada para a revisão do caso. A discussão 
começou após a referida empresa ter pedido o registro, 
à ICANN, em 2012, da extensão “.amazon”. Brasil e 
Peru se insurgiram contra o registro, argumentando 
que a divulgação de questões relacionadas à  Amazônia 
seria prejudicada, assim como os povos que habitam na 
região amazônica. Em 2014, o Comitê de Aconselha-
mento de Governos da ICANN, acolheu os argumentos 
dos referidos países e decidiu não conceder o registro 
do domínio “.amazon”. Em 01 de março de 2016, a 
Amazon protocolizou um pedido de revisão à da Co-
missão Independente da ICANN, a qual no último dia 
10 de julho emitiu um Parecer recomendando que a 
Diretoria da ICANN revise o caso e determine se há 
de fato razões de política pública fundamentadas para 
que o registro “.amazon” seja negado.  Aguarda-se a 
apreciação das recomendações do IRP pelo conselho 
da ICANN.

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/amazon-obtem-vitoria-em-briga-com-brasil-e-peru-por-dominio-amazon.ghtml
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ARTIGO

Intellectual Property enforcement and border 
measures are important to detect those foreign trade 
operations in which the rights of intellectual property 
are violated.

Well-known trademarks are those which have such 
a great reputation that they are capable of protection 
and distinction worldwide, no matter the country or 
class they are protected for. 

A major role of public authorities and also private 
companies in assuming the great challenge of ensuring 
the observance of Intellectual Property Rights is 
being implemented by improving IP regime in Andean 
countries. There is an obligation of members of Andean 
Community to introduce border measures for the 
protection of intellectual property rights. Specifically, 
for Peru, and as a part of the enforcement of the 
Trade Promotion Agreement entered between Peru 
and The United States in 2008, the Legislative Decree 
number 1092, and its regulation (Supreme decree No. 
003-2009) entered into force on the 1st of February 
2009, approving border measures for the protection 
of copyrights or related rights and trademark rights.

The border control measures can be initiated by a 
citizen, a legal entity or the customs administration. 
Peruvian customs are able to perform spontaneous 
inspections of goods if they have reasonable grounds 
that are counterfeited or pirated and cannot be held 
liable for any damage to inspected goods. 

When requesting protection at the borders, 
the petitioner will be required by the customs 
administration to deposit a bound to cover possible 
losses or damage cost to the importer, exporter, and/ or 
consignee of the goods resulting from any suspension 
of the release of non-infringement goods. This bond 
must be a sum equivalent to 20% of Free on Board 
(FOB) value of the goods. In the case of perishable 
goods, the guarantee shall be constituted by 100% of 
the FOB value of it. Merchandise under US$ 200 FOB 
value will not be affected. 

The precautionary measures that can be granted 
are immobilization, seizure or withholding of the 
merchandise. 

In order to verify the ownership of the relevant 
goods and to suspend them at the border, trademark 
owners or the legal representatives or agents must be 
registered in an official database kept by the customs 
administration. The customs board will liaise with the 

Peruvian Trademark Office (INDECOPI) for the purpose 
of registering rights holders. 

There is a recent case of the mark ANGRY BIRD, 
which is a well-known trademark owned by the firm 
ROVIO INTERTAINMENT LTD. Due to the success of 
this mark and its products and services involved, many 
persons are trying to introduce and sell counterfeited 
products bearing this mark in Peru. The amount of 
goods entering to the Peruvian market is so big, 
that each week is received several appointments to 
appear before the Judiciary, also police and judicial 
notifications are received to confirm the trial initiated 
ex-officio by the Public attorney. As almost products 
are made abroad and imported to our country, it is not 
possible to find the factory of these faked goods, and 
the only way to stop these infringements is through 
Peruvian customs, which, by the way, is making an 
excellent job.

The process seeks to be brief, if the accused 
has been caught in the infringement act, or has 
confessed the commission of the infringement, or 
the elements of conviction are sufficient and evident, 
in this case the Public Ministry starts the criminal 
process and promotes the application of the principle 
of opportunity (Principio de oportunidad) which is 
intended to reach an agreement between both parties 
to compensate for damages and losses that have 
been incurred. Another requirement to apply for this 
principle is when the damage caused does not have 
a significant impact on the society and the penalty 
to be imposed is minimal. This border measures are 
very important to avoid exploiting the prestige of the 
brand, low quality products, smuggling and also for 
consumer protection. 

Peru: The Border Measures in Safeguard of the 
Intellectual Rights

1 Law firm: OMC Abogados & Consultores

Carmen Piscoya – IP Lawyer1

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/infringement.html
http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/infringement.html
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Comentário do Recurso Especial Nº 1.631.874 - SP
Luís Rodolfo Cruz e Creuz1 e
Fernanda Galera Soler2

“A escolha dos interesses merecedores de proteção 
e dos interesses destinados ao sacrifício não se confia 
a critérios objetivos ou a leis naturalísticas, mas ao 
querer humano.”3.

Ementa

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO 
DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMU-
LA 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 absten-
ção de uso de marca.

3 - A ausência de decisão acerca dos dispositi-
vos 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 – titular 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.

Comentário

A questão em comento trata de acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça envolvendo recente julgamento de 
25 de outubro de 2016 de Recurso Especial 1.631.874 - 
SP (2014/0126765-3). Em apertada síntese, trata-se de 
recurso especial interposto por PRÓ EDUCAÇÃO (Recor-
rente) decorrente de ação de rescisão contratual e de 
abstenção de uso de marca, ajuizada por PROGRESSO 
EDUCACIONAL (Recorrida) em face da Recorrente, ten-
do referida ação sido julgada parcialmente procedente 
em seu pedido, condenar a Recorrente a se abster de 
utilizar a marca “Progresso”, sob pena de multa fixada 
em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada violação. O acór-
dão recorrido negou provimento à apelação interposta 
pela Recorrente, tendo o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo negado seguimento ao Recurso Especial. 
A Recorrente agravou, tendo o mesmo sido autuado 
como recurso especial. Em sede de Recurso Especial, 
a Recorrente alega violação dos arts. 126, 178, § 10, 
IX, e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 do 
CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, aduzindo 
que a regra de prescrição aplicável à espécie deve ser 
aquela do art. 178, § 10, IX, do CC/1916, segundo a 
qual prescreve em cinco anos “a ação por ofensa ou 
dano causados ao direito de propriedade, contado o 
prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano”. 
Segundo relatório do acórdão do Recurso Especial, a 
Recorrente alegou, ainda, que o uso da expressão “Pro-
gresso”, na composição de sua marca, foi autorizado 
contratualmente pelos sócios da recorrida, afirmando 
que, dada a inexistência, no contrato entabulado, de 
termo final para utilização da marca, deve ser reco-

1 Luís Rodolfo Cruz e Creuz, Advogado e Consultor em São Paulo. Só-
cio de Cruz e Creuz Advogados. Doutorando em Direito Comercial pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP; Mestre em 
Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, do convênio das 
Universidades UNESP/UNICAMP/PUC-SP; Mestre em Direito e Integra-
ção da América Latina pelo PROLAM - Programa de Pós-Graduação em 
Integração da América Latina da Universidade de São Paulo – USP; Pós-
-graduado em Direito Societário - LLM - Direito Societário, do INSPER 
(São Paulo); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC/SP.Autor do livro “Acordo de Quotistas - Análise do insti-
tuto do Acordo de Acionistas previsto na Lei 6.404/1976 e sua aplicabilidade 
nas Sociedades Limitadas à Luz do Novo Código Civil brasileiro, com contri-
buições da Teoria dos Jogos”. São Paulo : IOB-Thomson, 2007. Co-Autor 
do livro “Organizações Internacionais e Questões da Atualidade”, organiza-
da por Jahyr-Philippe Bichara. Natal, RN : EDUFRN, 2011 (ISBN 978-
85-7273-722-7) sendo autor do Capítulo Organizações Internacionais e 
a Integração Econômica: Revisões de Uma Teoria Geral, págs. 67 à 101. - 
Autor do livro “Commercial and Economic Law in Brazil”. Holanda: Wolters 
Kluwer - Law & Business, 2012. Autor do livro “Defesa da Concorrência 
no Mercosul - Sob uma Perspectiva das Relações Internacionais e do Direi-
to”. São Paulo : Almedina, 2013. Co-Autor do livro “Direito dos Negócios 
Aplicado - Volume I - Do Direito Empresarial”, coordenado por Elias M de 
Medeiros Neto e Adalberto Simão Filho, São Paulo : Almedina, 2015, 
sendo autor do Capítulo “Acordo de Quotistas aplicado aos Planejamentos 
Sucessórios”.- E-mail: luis.creuz@lrcc.adv.br – Twitter: @LuisCreuz

2 Fernanda Galera Soler, Advogada e Consultora em São Paulo, Brasil. Mes-
tranda em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (FDUSP); Especialista em Propriedade Imaterial pela Escola 
Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de 
São Paulo (ESA OAB/SP); Bacharel em Direito pela  Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo (FDSBC). E-mail: fernandagalera@yahoo.com.
br – Linkedin: www.linkedin.com/in/fernanda-galera-soler-15b8392b

3 IRTI, Natalino. A Ordem Jurídica do Mercado. IN Revista de Direito Bancá-
rio e do Mercado de Capitais. Ano II, nº 39, janeiro-março de 2008, São 
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 99

mailto:luis.creuz@lrcc.adv.br
https://twitter.com/
mailto:fernandagalera@yahoo.com.br
mailto:fernandagalera@yahoo.com.br
http://www.linkedin.com/in/fernanda-galera-soler-15b8392b
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nhecido que seu uso possui prazo indeterminado e, 
por último, refere que detém direito de precedência, 
pois ostenta condição de terceiro de boa-fé e usava a 
marca há mais de seis meses. Contudo, não obstante 
os bravos argumentos e pleitos da Recorrente, a 3ª 
Turma do STJ, por unanimidade, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora, negou provimento ao recurso.

Apontamentos Introdutórios

O centro da discussão refere-se à data de início da 
contagem do prazo prescricional da infração à utiliza-
ção indevida da marca “progresso” de titularidade de 
PROGRESSO EDUCACIONAL pela sua licenciada PRÓ 
EDUCAÇÃO, ao questionamento de qual deve ser o 
prazo prescricional aplicável à propriedade industrial 
e, ainda, a análise da situação fática quanto à possibi-
lidade de encerramento contratual, considerando que 
no contrato firmado entende-se, prima facie, que a 
utilização da marca se dava por prazo indeterminado. 

Inicialmente há de se entender a tipificação da 
conduta realizada como infração marcária. A Lei de 
Propriedade Industrial (“LPI”), Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 19964, cria o instituto da marca como a forma 
de proteção do sinal distintivo de serviço ou produto, 
propriedade a qual é atributiva por meio da concessão 
de registro pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial)5.

O titular da marca poderá licenciar seu uso, nos 
termos do artigo 1396, da LPI, visto que este tem o 
direito exclusivo sobre a propriedade industrial (art. 
129, LPI7), procedimento o qual foi realizado pela PRO-
GRESSO EDUCACIONAL. Ocorre que a titular da marca 
decidiu rescindir imotivadamente a licença em vigor, 
fazendo jus a sua prerrogativa de titular exclusivo da 
marca em debate.

Ora, a propriedade dá ao seu titular os direitos de 
usar, gozar, dispor e também o poder de reivindicá-la 

caso o bem este na posse de outrem (art. 1.228, do 
Código Civil - CC8), sabendo-se que a marca é uma 
propriedade atributiva que estava licenciada para 
terceiro, ainda que mediante acordo firmado, e que 

4 Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9279.htm Acesso em 30.dez.2016.

5 Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Criado em 1970, o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia fe-
deral vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema 
brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual 
para a indústria. Disponível em http://www.inpi.gov.br/ 

6 Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. “Seção IV - Da Licença de Uso - 
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 
celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito 
de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos 
respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser 
investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem 
prejuízo dos seus próprios direitos.”. Disponível em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L9279.htm Acesso em 30.dez.2016.

7 Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. “CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS SOBRE 
A MARCA - Seção I - Aquisição - Art. 129. A propriedade da marca adquire-
-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, 
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, 
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 
147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, 
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, 
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, 
terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente 
poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que 
tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm Acesso 
em 30.dez.2016.

8 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. “TÍTULO 
III - Da Propriedade - CAPÍTULO I - Da Propriedade em Geral - Seção I - Dispo-
sições Preliminares - Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injusta-
mente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido 
em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que 
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flo-
ra, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico 
e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. § 2o São defesos 
os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e 
sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. § 3o O proprietário pode 
ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilida-
de pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo 
público iminente. § 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se 
o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de 
boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas 
nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5o No caso 
do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprie-
tário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel 
em nome dos possuidores.”. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 30.dez.2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.inpi.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm


12 A

ARTIGO

não há previsão na legislação pátria das hipóteses de 
rescisão do contratual, sendo esta matéria de livre 
negociação das partes, a PRÓ EDUCAÇÃO não aceitou 
a prerrogativa da instituição PROGRESSO EDUCA-
CIONAL de requerer a abstenção do uso da marca e o 
encerramento contratual, fazendo com que as partes 
entrassem em litígio.

DO PRAZO PRESCRICIONAL

Passamos agora a análise do motivo da escolha do 
Código Civil em detrimento da LPI, para a verificação 
do prazo prescricional e das demais questões levan-
tadas, uma vez que a rescisão do contrato que criou 
a lide possui fundamento legal e é regulado tanto 
pela propriedade industrial, quanto pelo direito civil 
e comercial.

No caso em tela, como se trata de infração ao 
direito do titular da marca, qual seja  a continuidade 
no uso da marca, mesmo após a notificação com o 
pedido da rescisão do licenciamento e abstenção de 
seu uso, uma vez que a sociedade era titular do direito 
exclusivo sobre a propriedade industrial, os eméritos 
julgadores fizeram por bem aplicar o Código Civil em 
detrimento da Lei de Propriedade Industrial, uma vez 
que este normativo não traz a justa medida para o caso, 
qual seja a previsão de um prazo prescricional para a 
abstenção de uso de marca e rescisão contratual.

Em leitura à LPI, é possível notar que o julgador agiu 
corretamente ao afastar a aplicação do artigo 174, da 
LPI9, vez que esta previsão se destina exclusivamente 
a questões relacionadas ao processo de nulidade do 
registro/concessão do registro de determinadas mar-
cas, efetuado pelo INPI.

Outrossim, ainda que seja levantada a hipótese de 
aplicação do artigo 22510, do mesmo normativo, uma 
vez que este refere-se a ação de reparação de dano à 
propriedade industrial de forma genérica. Como o caso 
em tela se pretende a tutela inibitória do uso da marca 
e não a reparatória à uma infração cometida, vez que 
não foi o objeto principal do pedido da lide, conforme 
é possível depreender da decisão ora analisada, cabe a 
aplicação subsidiária e complementar do Código Civil, 
visto que este irá regular a relação contratual firmada 
entre as Partes.

É certo que para a tutela de determinados direi-
tos existem legislações específicas, as quais devem 
nortear seus negócios jurídicos, porém, o jurista não 
pode se furtar da interdisciplinaridade de materiais 
e da clara natureza comercial e contratual existente 
na maior parte das disciplinas jurídicas, de forma que 
na ausência de previsão própria e específica para a 
situação fática faz-se necessária aplicação do Código 
Civil, como norma norteadora e balizadora das relações 
empresariais.

Igualmente, devido à lacuna legal à época até 1999 
estava vigente a Súmula 142, do STJ11 que determinava 
que a ação de abstenção de uso de marca somente 
prescreveria após o decurso de 20 (vinte) anos12.

Passando agora a análise do Código Civil nova-
mente não há a previsão de qualquer prazo legal para 
a cobertura da tutela inibitória marcaria, de forma 
que soaria razoável a aplicação do art. 20513, uma 
vez que não existe previsão própria para a pretensão 
em comento.

Ocorre que esta hipótese, ainda que possível, é 
contrária ao entendimento uníssono da jurispru-
dência, vejamos. Em 1999 o STJ ao analisar a Ação 
Rescisória de nº 512/DF, não apenas cancelou a sú-
mula 142, mas também definiu a inaplicabilidade do 
prazo vintenário14 e do quinquenal15, determinando 
a aplicação do art. 177, do Código Civil de 191616 
segunda parte para as ações de abstenção de uso 
de marca. 

Tal alteração do entendimento jurisprudencial foi 
baseado no entendimento da propriedade industrial 
como um direito real, conforme é possível depreender 
do recorte abaixo:

9  Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos 
a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua conces-
são.”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm 
Acesso em 30.dez.2016.

10  Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. “Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos 
a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.”. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm Acesso 
em 30.dez.2016.

11  Superior Tribunal de Justiça – STJ - Súmula nº 142: “Prescreve em vinte 
anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial.”. Disponí-
vel em http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=%40docn&processo
=142&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1&tipo_visualizacao=null 
Acesso em 30.dez.2016.

  Referido Enunciado foi julgando pela AR 512/DF, na sessão de 
12.05.1999, sendo que a Segunda Seção deliberou pelo cancelamento 
da Súmula nº 142 na referida data.

12  Neste caso faz-se necessário esclarecer que estava vigente o antigo Có-
digo Civil de 1916 que não regulava a matéria, assim como a antiga Lei 
de Propriedade Industrial (Lei nº 5.722 de 1.971)  que ao modelo da 
atual não versa especificamente sobre este tema.

13  Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 205. A prescrição ocorre 
em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”. Disponível em 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 
30.dez.2016.

14  Previsto no artigo 179, do Código Civil de 1916, cumulado com a re-
dação original do artigo 177, segunda parte do Código Civil de 1916, o 
qual repercutiu com a emissão da Súmula 142, do STJ. 

15  Previsto no artigo 178, § 10º, IX, do Código Civil de 1916.
16  Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil dos Estados Unidos 

do Brasil (Revogado pelo Código Civil de 2002 - Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002) “Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte 
anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados 
da data em que poderiam ter sido propostas.” (Redação dada pela Lei nº 
2.437, de 7 de março de 1955)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=%40docn&processo=142&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1&tipo_visualizacao=null
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=%40docn&processo=142&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1&tipo_visualizacao=null
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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“Tocante à pretendida revisão do verbete sumular 
nº 142-STJ, penso ser esta a oportunidade para 
fazê-lo, pois realmente o referido enunciado 
não corresponde aos julgados que lhe deram 
origem. Tratando-se de ação proposta para exigir 
a abstenção do uso de marca comercial, o prazo 
da prescrição, a rigor, não é o Vintenário, como 
consta da súmula em foco, mas sim, nos termos do 
disposto no art. 177 do Código Civil, o de dez anos 
entre presentes e quinze entre ausentes, visto 
que, na forma do que assentou a C. Segunda Se-
ção, o prazo prescricional será aí o das ações reais 
(REsp nº 19.355-0/MG, voto proferido pelo Sr. Mi-
nistro Eduardo Ribeiro, in RSTJ vol. 80, pág. 287).
Quando do julgamento do REsp nº 43.480-7/SP, 
de que fui relator, em que se pretendia também a 
abstenção do uso de marca comercial, considerei 
que o lapso prescricional pertinente é o das ações 
reais e, sendo a controvérsia instaurada entre pre-
sentes, o prazo é de dez anos. Eis por que. Naquele 
precedente da Quarta Turma lançara uma reserva 
ao que enuncia a indigitada súmula nº 142.
Proponho, destarte, que. na conformidade com o que 
reza o art. 125, §1º, do RI desta Casa, se proceda à revi-
são da referida súmula, independentemente, porém, 
do sobrestamento do presente feito.”17 (grifo nosso)

A construção deste entendimento é simples, uma 
vez que a marca integra o que entendemos e denomi-
namos de propriedade industrial18, o direito originado 
ao seu q titular será, por consequência, um direito real, 
logo o prazo poderá ser de 15 (quinze) ou 10 (dez) 
anos dependendo da ausência ou não da outra parte19.

No presente caso, como os fatos ocorreram à época 
da vigência do antigo Código, quais sejam a concessão 
do registro da marca e a elaboração do contrato de 
licença de uso, faz-se necessária a sua aplicação.

Neste sentido, temos os acórdãos citados na decisão 
em comento, com destaque especial ao posicionamen-

to do STJ no Recurso Especial de nº 418.580/SP, pro-
ferido pela Terceira Turma, relatado pelo Sr. Ministro 
Calos Alberto Menezes Direito e publicado no DJ em 
10/03/2003, que é o acórdão paradigma da Corte.

Em leitura ao próprio acórdão, o Recorrente ao 
levantar a aplicação dos artigos 2.02820 e 2.04421, do 
CC ratifica o entendimento adotado pelo STJ, sendo 
certo que apesar do Emérito Tribunal não ter analisado 
este pedido, uma vez que abarcado pela falta de pré-
-questionamento, ainda assim, a aplicação do artigo 
177, do Código de 191622, se justifica e se mostra 
acertada, vez que tais previsões ratificam que o atual 
Código Civil não estava vigente à época dos fatos.23 

17 Voto do Ministro Revisor Dr. Barros Monteiro na Ação Rescisória nº 512 
(96.0036725-6) - DF, julgada em 12/05/1999, pela Segunda Seção do 
STJ – Relator Exmo. Sr. Min. Waldemar Zveiter - DJ: 19/02/2001.

18 Resumidamente e de forma simples, os direitos de propriedade industrial 
são direitos sobre as criações industriais, sendo um ramo da propriedade 
intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as ativida-
des de indústria, comércio e prestação de serviços e engloba a proteção 
das invenções (patente de invenção e modelo de utilidade), desenhos 
industriais, marcas, indicações geográficas, bem como a repressão da 
concorrência desleal.

19 O conceito de “presente” ou “ausente” foi pacificado também pelo Tri-
bunal Superior como sendo a presença ou ausência do domicilio e/ou 
residência da outra parte no mesmo Município do Autor da ação. Neste 
sentido temos: 

 “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ESPECIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 
CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177. DOMICÍLIOS DIVERSOS. AÇÃO EN-
TRE AUSENTES. QUINZE ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

 (,,,)
 2. A interpretação a ser dada ao art. 177 do Código Civil de 1916 é de que, tal 

como nas ações de usucapião (CC - 1916, art. 551, caput e parágrafo único), 
a expressão “entre presentes” refere-se aos interessados na relação jurídica 
que residem no mesmo Município, enquanto a expressão “entre ausentes”, 
aos interessados domiciliados em Municípios diversos.”(STJ - RCDESP no 
AgRg no REsp: 691474 RS 2004/0139382-2, Relator: Ministro RAUL 
ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2013, T4 - Quarta TURMA, Data 
de Publicação: DJe 13/12/2013.)

20 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 2.028. Serão os da lei ante-
rior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entra-
da em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada.”. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
L10406compilada.htm Acesso em 30.dez.2016

21 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 2.044. Este Código entrará 
em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.”. Disponível em www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 30.dez.2016

22 Vide nota 16.
23 Temos aqui mais um fundamento que ratifica o afastamento da aplica-

ção do artigo 205, do CC ao processo em comento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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Neste sentido temos, além da jurisprudência re-
lacionada no próprio julgado, os abaixo destacados:

“EMENTA Processual Civil e Civil. Agravo no Re-
curso especial. Prescrição. Nome comercial. É de 
dez anos entre presentes e quinze, entre ausentes, 
o prazo prescricional para ações que discutam a 
abstenção do uso do nome ou da marca comer-
cial. Recurso não provido.”24 
“A ação de abstenção de uso de nome, marca ou 
sinais distintivos tem prescrição decenal, com 
sustento no atual Artigo 205 do Código Civil. 
A matéria relativa à prescrição desta ação é de 
difícil definição, já que até mesmo a imprescri-
tibilidade, considerando a tese de que o nome 
integra a “personalidade” da pessoa jurídica e 
assim não ficaria sujeita a prazo prescricional se 
aventa. Com o cancelamento da Súmula 142 do 
Superior Tribunal de Justiça há o reconhecimento 
de aplicação do prazo decenal previsto no Artigo 
art. 177 do Código Civil de 1916, Artigo 205 do 
Código Civil atual.
Neste sentido entendimento deste E. Tribunal e 
do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO 
DO USO DE NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. 
MATÉRIA CONTROVERTIDA. CANCELAMENTO 
DA SÚMULA 142/STJ. PRAZO DECENAL. TER-
MO INICIAL. ARQUIVAMENTO. CONTRATO. 
JUNTA COMERCIAL. 1. A prescrição incidente 
sobre as ações de abstenção do uso de nome 
empresarial é das mais controvertidas. Duas 
correntes preponderam, uma defendendo a 
incidência da prescrição quinquenal do art. 
178, § 10, IX, do Código Civil de 1916 e outra, 
da prescrição decenal relativa aos direitos 
reais - art. 177 do Código Civil de 1916. 2. 
A incidência do prazo decenal parece a que 
melhor soluciona a questão ante a omissão le-
gislativa quanto ao tema. 3. O termo inicial do 
prazo prescricional é a data em que arquivado 
o contrato social na junta comercial. Prece-
dente. 4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 826.818/RJ, Rel. Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
15/12/2009, DJe 08/03/2010)”25(realce nosso)

“Por outro lado, ainda que possível o conheci-
mento desta via especial com base na violação 
dos artigos em comento, não se caracterizaria 
a prescrição da ação, vez que, in casu , incide o 
prazo prescricional de quinze anos, previsto no 

art.177, do CC/1916. Deveras, a 2ª Seção desta 
Corte, mesmo antes da revogação da Súmula 142 
(cf. AR nº 512/DF, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEI-
TER , DJU 19.02.2001; REsp nº 43.480-7/SP, Rel. 
Ministro BARROS MONTEIRO , DJU 29.06.1998), 
já consolidara o entendimento de que o prazo de 
cinco anos cinge-se às ações nas quais se pleiteia 
a reparação de danos decorrentes de ofensa à 
propriedade industrial. Em se tratando, ao revés, 
de ações cominatórias, que visam tão-somente à 
abstenção do uso de marca ou nome comercial 
alheio, em proteção ao direito real de propriedade 
industrial, o prazo prescricional é o previsto para 
as ações reais, é dizer, dez anos entre presentes 
e quinze anos entre ausentes . Afasta-se, pois, o 
lapso qüinqüenal previsto no art. 178, 10, IX, do 
CC/1916 e na Súmula 143/STJ, bem como de há 
muito superado o prazo vintenário previsto na 
revogada Súmula 142/STJ.”26 (grifo nosso)

Discutiremos, também, o ponto nº 2 do acordão 
em comento, que trata da decisão sobre a ausência 
de prequestionamento e a Súmula 211/STJ. Segundo 
referido ponto, in verbis, “o acórdão recorrido não de-
cidiu acerca das normas que constam dos arts. 126 e 
1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 do CC/2002; 
e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, apesar da interposição 
de embargos de declaração.”27. E exatamente por esta 
razão deveria o julgamento do recurso especial ser 
julgado inadmissível quanto às respectivas questões, 
recomendando a Ministra Nancy Andrighi a aplicação 
ao caso da Súmula 211/STJ.

Sendo este o caso em análise, estudaremos os as-
pectos mais relevantes da decisão.

A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E 
A SÚMULA 211/STJ

Apesar de tema já bastante debatido pela doutrina 
e pela jurisprudência, a ocorrência de ausência de 

24 Agravo Regimental no Recurso Especial nº 981004 MG - SP 
(2007/0198495-9), julgado em 14/11/2007, pela 3ª Turma do STJ – 
Relatora Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi - DJe: 26.11.2007.

25 Voto da Desembargadora Dra. Marcia Dalla Déa Barone na Apelação nº 
9065562-85.2009.8.26.0000- SP, julgado em 20/08/2013, pela 10ª 
Câmara de Direito Privado do TJSP – Relatora Exma. Sra. Marcia Dalla 
Déa Barone - DJe: 23/08/2013

26  Voto do Ministro Jorge Scartezzini no Recurso Especial nº 555.086 - RJ 
(2003/0114349-9), julgado em 14/12/2004 pela 4ª Turma do STJ – 
Relatora Exma. Sr. Jorge Scartezzini - DJe: 28/02/2005.

27 Voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3), julgado em 25/10/2016 pela 3ª Turma do STJ – 
Relatora Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi - DJe: 09/11/2016 - As-
sunto: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / 
Industrial – Marca.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717116/artigo-205-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480566/artigo-177-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717116/artigo-205-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480483/artigo-178-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11478481/par%C3%A1grafo-10-artigo-178-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11478103/inciso-ix-do-par%C3%A1grafo-10-do-artigo-178-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480566/artigo-177-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
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prequestionamento é um problema recorrente dos 
julgados levados aos Tribunais Superiores Brasileiros.

Neste sentido, a Sra. Ministra Relatora Nancy An-
drighi destacou em seu voto28 expressamente a Súmula 
211/STJ (vigente desde agosto de 1998), que contamina 
o recurso especial com elemento de inadmissibilidade 
quanto à questões não apreciadas por Tribunal a quo29. 
Neste sentido, entende-se em matéria processual civil 
que para a admissão de recurso especial é necessária 
a ofensa a Lei Federal e exsurge a imprescindibilidade 
do prequestionamento da matéria.

De relatoria e lavra do Ministro Adhemar Maciel, 
o Recurso Especial nº 6.720-PR (90.013060-3) foi 
cirúrgico na questão ao avaliar o problema do pre-
questionamento e da situação quando o Tribunal a quo 
se nega a emitir pronunciamento acerca dos pontos 
tidos como omissos, contraditórios ou obscuros em 
embargos de declaração. Vejamos o teor da ementa: 

“EMENTA Processual Civil. Recurso especial. 
Requisito de admissibilidade do prequestiona-
mento: conceito. Cumprimento do requisito do 
prequestionamento pela simples interposição 
de embargos de declaração: inocorrência. Pre-
questionamento das questões federais novas: 
imprescindibilidade. Precedentes. Recurso não 
conhecido.
(...)
II - O requisito de admissibilidade do preques-
tionamento consiste na exigência de que o 
Tribunal a quo tenha apreciado e solucionado 
a questão federal suscitada no recurso ende-
reçado aos tribunais superiores. É prescindível, 
para que esteja satisfeito esse requisito de 
admissibilidade, que o tribunal inferior faça 
menção aos dispositivos legais apontados 
como violados, bastando que decida sobre as 
matérias jurídicas neles insertas. 

III - Não basta, para que esteja cumprido o 
requisito do prequestionamento, a simples in-
terposição de embargos de declaração, sendo 
necessário que o tribunal inferior emita juízo 
acerca da questão federal a ser suscitada no 
recurso excepcional. 
IV - Se, apesar de provocado via embargos de 
declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir 
pronunciamento acerca dos pontos tidos como 
omissos, contraditórios ou obscuros, deve o 
recorrente especial alegar contrariedade ao art. 
535 do CPC, pleiteando a anulação do acórdão 
proferido quando do julgamento dos embar-
gos, ao invés de insistir na tese da violação aos 
dispositivos legais, cujas matérias não foram 
apreciadas e solucionadas. 
V - As questões federais - inclusive os errores in 
procedendo - surgidas no julgamento da ape-
lação devem ser prequestionadas, sob pena de 
não-conhecimento do recurso especial. 
VI - Precedentes do STJ: REsp n. 69.096-SP, REsp 
n. 99.796- SP, REsp n. 4.407-RJ, REsp n. 26.621-
SP, REsp n. 65.977-SP, Ag n. 62.048-RJ - AgRg, 
Ag n. 71.795-SP - AgRg, Ag n. 72.162-RJ - AgRg 
e do REsp n. 36.996-SP. 
VII - Recurso especial não conhecido, sem dis-
cordância.” 30.

Outro pontual julgado, este de relatoria do Ministro 
José Delgado:

28 Voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3), ibidem

29 Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Inadmissível re-
curso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (Referência: CPC, art. 
535, II.) Corte Especial, em 1º.07.1998 - DJ 03.08.1998, p. 366. Dispo-
nível em http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-
-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf Acesso em 30.dez.2016

30 Voto do Ministro Adhemar Maciel no Recurso Especial nº 6.720-PR 
(90.013060-3), julgado em 10/10/1996 pela 2ª Turma do STJ – Relator 
Ministro Adhemar Maciel - DJ 04.11.1996

http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf
http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf
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“Processual civil. Recurso especial. Ausência de 
prequestionamento no acórdão recorrido dos 
dispositivos legais apontados como violados. 
Embargos de declaração rejeitados. Questões 
não apreciadas. Súmula 211/STJ. Dissídio ju-
risprudencial insuficientemente demonstrado. 
Não conhecimento. Agravo regimental impro-
vido. 1. Não tendo o órgão julgador de segundo 
grau proferido decisão à luz dos preceitos legais 
apontados como violados no recurso especial, 
e persistindo a omissão em sede de embargos 
de declaração, deveria a recorrente veicular, 
necessariamente, no bojo do recurso especial, 
ofensa às regras processuais que regem aquele 
instituto (art. 535 e seguintes, do CPC). Há cami-
nho, por conseguinte, para a perfeita aplicação 
da Súmula 211 do STJ. 2. A admissibilidade do 
recurso especial está vinculada aos ditames 
registrados na Constituição Federal. A rigidez 
estabelecida para o seu conhecimento decorre 
de que só é cabível com fundamento na alínea 
‘c’ do permissivo constitucional quando efetiva-
mente se demonstrar a divergência pretoriana 
nos moldes legais e regimentais exigidos para 
a sua comprovação. 3. Agravo regimental im-
provido”31.

Verificamos, pontualmente, que o entendimento é 
claro e não é outro que não o de manter o elemento 
de inadmissibilidade quanto à questões não apreciadas 
por Tribunal a quo para a o recurso especial.

O prequestionamento é, portanto, pressuposto 
essencial e elementar do recurso especial para seu 
acesso à instância especial. Mas a questão de fundo é 
mais complexa no acórdão em comento.

Mesmo como a oposição de embargos de declara-
ção, a parte recorrente teria que enfrentar a questão 
federal legal do caso no acórdão recorrido e caso seja 
rejeitado o pedido, em função exatamente das diretri-
zes da Súmula nº 211 do STJ, deveria primeiramente 
interpor recurso especial com fundamento na contra-
riedade ao art. 535, I / II do CPC/7332. Apenas em caso 
de efetiva decisão favorável do STJ sobre a violação 
da norma processual civil (ou seja, o julgamento dos 
embargos declaratórios pela instância a quo), o recor-
rente teria disponível a possibilidade de interposição de 
efetivo recurso especial para tratar da real questão de 
fundo do caso, ou seja, da norma federal violada objeto 
da ação principal. Neste sentido, corrobora magistério 
de Nelson Luiz Pinto:

“De acordo com essa Súmula do STJ, não basta 
para exigência do prequestionamento que da 
matéria objeto do recurso especial a cujo res-
peito o acórdão recorrido foi omisso tenha a 
parte interposto embargos de declaração. Há 
necessidade de que os embargos sejam providos 
e que o tribunal a quo se manifeste precisamente 
sobre a questão federal que será objeto do apelo à 
instância especial. Assim, caso haja efetivamente 
a omissão a respeito da questão federal no acór-
dão recorrido e sejam rejeitados os embargos de 
declaração, deve a parte, em seu recurso especial, 
argüir a nulidade do acórdão, em razão de ser ele 
infra petita ou omisso e incompleto quanto à sua 
fundamentação, não podendo discutir no recurso 
especial a questão a respeito da qual alega ter 
havido omissão”33.

Não por outra razão, em seu voto, a Sra. Ministra 
Relatora Nancy Andrighi apontou que o acórdão 
recorrido não decidiu acerca das normas federais 
citadas, mesmo com a interposição de embargos de 
declaração, e por isso, entendeu que o julgamento 
do recurso especial seria inadmissível quanto às res-
pectivas questões, votando pela aplicação ao caso da 
Súmula 211/STJ.

Cumpre ressaltar que o debate em comento en-
frentado pelo acórdão tem sua razão de ser quando 
falamos de casos no quais ainda é aplicável o antigo 
CPC (CPC/73), tendo em vista que o art. 1025 do novo 
CPC34 aparentemente regulou a questão, sanando as 
questões retro levantadas, ao informar que existe 
o pré-questionamento ainda que os embargos de 
declaração, que eventualmente o tenha suscitado, 
seja inadmitido ou  mesmo rejeitado pelos Eméritos 
Julgadores. Naturalmente, a questão merecerá maio-
res enfrentamentos de nossos tribunais em futuro 

31 Voto do Ministro José Delgado no Agravo Regimental no Recurso Espe-
cial nº 190.632/RS, v. un. 11.3.99, DJU 10.5.99, p. 112

32 Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil “Art. 
535. Cabem embargos de declaração quando:  I - houver, na sentença ou no 
acórdão, obscuridade ou contradição;  II - for omitido ponto sobre o qual 
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 
13.12.1994)”. (grifos nossos) Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L5869impressao.htm Acesso em 30.dez.2016.

33 PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. São Paulo : Malheiros 
Editores, 1999, pág. 231.

34 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil “Art. 
1.025.  Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante 
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de de-
claração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere 
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Aces-
so em 30.dez.2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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próximo, quando poderemos compreender como e de 
que maneira será o novo comando recepcionado pelos 
mesmos, em confronto com o anterior entendimento 
jurisprudencial da corte.

Superados os pontos iniciais da decisão em comen-
to, passamos a análise da questão do marco inicial do 
prazo prescricional, última questão analisada pelos 
Eméritos Julgadores e que é abordada com mais mi-
núcia, uma vez que não existia precedente semelhante 
na jurisprudência, qual seja a tutela inibitória do uso 
da marca, existindo apenas debates acerca do termo 
inicial nas hipóteses de indenização à infração à pro-
priedade industrial.

DO MARCO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL

Em atenção ao marco inicial do prazo prescricional 
o STJ inovou ao firmar o precedente que determina que 
ele a contagem iniciará na data que ocorrer o ilícito 
em si, logo na data em que o terceiro efetivamente 
usar a marca de outrem sem sua autorização, e não 
da data da notificação da abstenção do uso realizada.

Ao longo deste comentário muito foi falado sobre o 
pedido de abstenção de marca ser uma tutela inibitó-
ria, pois bem, sendo este caso, agora é o momento de 
entender propriamente o que isto significa e quais são 
as consequências desta classificação para a contagem 
do prazo prescricional.

O Código de Processo Civil em seu art. 49735e36 prevê 
a possibilidade da concessão pelo Juiz com o intuito de 
impedir a prática de determinados atos, de modo que 
em ações que tem como objeto a obrigação de fazer ou 
não fazer, é possível ao magistrado preventivamente 
determinar a inibição de determinada prática com o 
intuito de impedir o iminente ilícito.

Como neste caso falamos de uma medida preventiva 
determinar o início do seu prazo prescricional pode 

parecer impossível. Por tal motivo, para o doutrina-
dor Denis Borges Barbosa (Barbosa, 2009)37 as ações 
de abstenção de uso de marca são imprescritíveis 
enquanto durar o direito de uso exclusivo da marca 
registrada por seu titular, conforme é possível extrair 
de suas publicações. 

Entender esta questão é importante, vez que tal pre-
missa se baseia na existência de um direito exclusivo 

35 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil “Art. 
497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o 
juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equi-
valente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a 
inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remo-
ção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de 
culpa ou dolo.”. (grifos nossos). Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm Acesso em 30.dez.2016.

36 Em igual sentido, o antigo Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973.) trazia a mesma previsão em seu artigo 461, §5º.  
“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se proce-
dente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento. § 1o A obrigação somente se converterá 
em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica 
ou a obtenção do resultado prático correspondente.  § 2o A indenização por 
perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). § 3o Sendo relevan-
te o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante 
justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 
modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  § 4o O juiz poderá, 
na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com 
a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.  § 
5o Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado 
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar 
as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas 
e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de 
requisição de força policial.  § 5o Para a efetivação da tutela específica ou 
a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de 
multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 
requisição de força policial.”. (grifos nossos) Disponível em http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm Acesso em 30.dez.2016.

37 Neste sentido temos: “Um terceiro tipo de pretensão relativo aos signos dis-
tintivos – o da abstenção de uso – certamente não prescreve, no sentido em 
que persiste a tutela proibitória enquanto vigorar a exclusiva, desaparecendo 
quando e se esta expirar.” BARBOSA, Denis Borges. A questão dos prazos de 
prescrição relativos às marcas. 2009. Disponível em: http://denisbarbosa.
addr.com/prescrevemarcas.pdf Acesso em 23.dez.2016.

  BARBOSA, Denis Borges. A Prescrição da ação interditória de uso de marca 
no caso de uso continuado. Janeiro, 2012. Disponível em: http://denisbar-
bosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf 
Acesso em 23.dez.2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
http://denisbarbosa.addr.com/prescrevemarcas.pdf 
http://denisbarbosa.addr.com/prescrevemarcas.pdf 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf 
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de propriedade sobre a marca por seu titular, o qual 
pode ser usado a qualquer tempo, nos termos do art. 
1.228, do CC38. Logo, se a qualquer tempo o titular pode 
reivindicar sua propriedade, não seria distinto com as 
marca a possibilidade do seu proprietário a qualquer 
tempo requerer a abstenção do seu uso por terceiro.

Seguindo pela teoria levantada, a qualquer momen-
to o titular poderia se opor a qualquer atuação que 
entenda como ilícita ou contraria a sua propriedade por 
qualquer terceiro, não se extinguindo pela existência 
prolongada da marca.

Ainda que falemos de um bem imaterial, temos que 
lembrar que o direito não socorre aos que dormem, por 
tal motivo distintamente do quanto defendido pelo 
Ilustre estudioso, a jurisprudência assim como aplica a 
o instituto do usucapião e a prescrição à propriedade, 
também existe a aplicação da prescrição sobre a tutela 
inibitória de abstenção do uso de marca, conforme 
previamente exposto.

Não podemos olvidar, todavia, que o doutrinador 
está correto ao discorrer que a abstenção de direito 
de marca somente ocorrerá quando for realizado o 
ilícito por qualquer terceiro, ou seja, quando houver o 
uso não autorizado da marca, seja ele por similitude, 
por rescisão contratual ou mesmo por uso indevido. 

De forma que se para o doutrinador a tutela é im-
prescritível, somente poderíamos considerá-la assim se 
a restringirmos ao analisar que a qualquer momento 
pode surgir um novo ilícito que o titular poderá se 
insurgir, porém, se deixarmos um mesmo uso não au-
torizado de determinada marca se prolongar no tempo, 
ele será sim abarcado pela prescrição.

Entendido o que é a tutela inibitória e a própria 
questão da possibilidade de existir ou não a prescrição 
sobre o direito de requerer a abstenção do direito de 
marca, já é possível presumir qual seria o marco inicial 
deste prazo prescricional. 

Ora, se existe o direito preventivo de impedir que 
um terceiro realize a utilização de sua marca, significa 
que faticamente está na iminência da ocorrência do 
tido como ilícito pelo titular, ou eventualmente, que o 
proprietário da marca tomou conhecimento da infra-
ção somente naquele momento, portanto, nada mais 
lógico que supor que neste momento surge a pretensão 
de seu direito e, por consequência, também inicia a 
contagem do prazo prescricional para a proposição da 
ação de abstenção de uso de marca.

Pelo exposto temos que o direito de requer a inibi-
ção do uso de determinada marca pelo terceiro surge 
no momento da realização do ato ilícito, entendimento 

o qual foi ratificado pelo acórdão, ao determinar que 
neste momento inicie a contagem do prazo prescri-
cional de 10 (dez) anos.

Em igual sentido temos que se o titular da marca 
somente tomou conhecimento do “ilícito” após deter-
minado período é possível que ele seja atingido pelo 
instituto da prescrição, uma vez que deixou de agir 
com zelo perante sua propriedade desde a primeira uti-
lização não autorizada de sua propriedade industrial. 

Os entendimentos retro expostos são corroborados 
pelos julgados a seguir levantados: 

“EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO 
RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABS-
TENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME 
EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA 
ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRI-
ÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E 
DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.- Con-
forme recente jurisprudência da Terceira Turma 
deste Tribunal, havendo colidência entre marca 
e nome comercial, a questão não deve analisada 
apenas sob a ótica da anterioridade do registro, 
mas também pelos princípios da territorialidade 
e da especialidade. 2.- Hipótese em que o Acórdão 
recorrido reconhece, diante das peculiaridades fá-
ticas do caso concreto, a anterioridade do registro 
da marca efetuado 11.9.1948, junto ao INPI, não 
obstante ter se efetivado em sub-classe diversa 
daquela referente ao produto efetivamente co-
mercializado pelas partes do processo. 3.- Prazo 
prescricional que não se conta da data da aquisi-
ção da marca, mas, dado o princípio da accessio 
temporis, desde a data em que o antecessor tinha 
conhecimento da alegada violação, que, no caso, 

38 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. “TÍTULO 
III - Da Propriedade - CAPÍTULO I - Da Propriedade em Geral - Seção I - Dispo-
sições Preliminares - Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injusta-
mente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido 
em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que 
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flo-
ra, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico 
e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. § 2o São defesos 
os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e 
sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. § 3o O proprietário pode 
ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilida-
de pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo 
público iminente. § 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se 
o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de 
boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas 
nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5o No caso 
do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprie-
tário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel 
em nome dos possuidores.”. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 30.dez.2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. 
Caso contada a prescrição a partir da aquisição 
da marca, o curso da prescrição restaria sob a 
discricionariedade unilateral, pois a só cessão da 
marca ensejaria reinício da contagem do prazo 
- abrindo-se risco à comercialização da marca à 
beira do prazo prescricional e, consequentemente, 
do próprio instituto da prescrição, que deixaria de 
ser instrumento de paz e estabilidade das relações 
jurídicas e sociais. 4.- Nesse contexto, tem-se 
que a contagem do prazo prescricional se iniciou 
com a utilização indevida da marca registrada da 
autora pela ré, no momento do registro do nome 
empresarial desta última na Junta Comercial, em 
4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou 
o Acórdão recorrido, momento em que a marca 
foi novamente registrada pela autora, dessa vez 
no produto efetivamente comercializado pelas 
partes, após, inclusive, a propositura da presente 
ação. 5.- Reconhecida a prescrição do pedido de 
abstenção do uso da marca como parte do nome 
empresarial, afasta-se a condenação em danos 
materiais decorrentes do uso indevido da marca. 
6.- Recurso Especial provido para reconhecer 
a prescrição do pedido de abstenção de uso da 
expressão “GUARANI” como parte integrante 
de nome comercial e para afastar a condenação 
imposta a título de perdas e danos. Ônus da su-
cumbência redistribuídos”.39 (grifo nosso)

“EMENTA Apelação. Direito Empresarial. Ação 
inibitória cumulada com pedido de indenização 
por danos morais e materiais. Prescrição. Marca 
(similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo 
prescricional de 15 anos que se inicia a partir do mo-
mento em que a ação poderia ser proposta, sob pena 
de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). 
Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Prece-
dentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento.
(...)
Portanto, o art. 225 da Lei nº 9.279/96, que es-
tabelece o prazo de cinco anos para a reparação, 
deve ser aplicado de forma conjunta ao art. 177 
do Código Civil de 16, no que tange ao prazo 
para a propositura da ação inibitória do uso de 
marca. Conforme já explicitado, o termo inicial 
para a contagem do prazo prescricional é a data 
em que se deu a ofensa ou do dano. Em momento 
algum a autora contestou a alegação de que a 
empresa requerida utiliza a marca Tubaína há 
cerca de cinquenta anos, o que é verossímil dian-
te dos documentos de fls. 136/139 e 150. Não 
convence ao Juízo a argumentação da autora, 
na réplica, de que a ação se renova em seu prazo 
na continuidade da utilização da marca pela ré. 
Ora, esse entendimento é o mesmo que descon-
siderar e desconstruir o instituto da prescrição. 
Não há falar em infração nova a cada violação. 
A questão, ‘in casu’, não está afeta a esta ou 
aquela violação, mas ao uso da marca Tubaína 
pela ré, o que ocorre há décadas. Tendo em vista 
que a autora está sediada em Jundiaí e a ré em 
Presidente Prudente, o prazo prescricional é o 
de quinze anos. Portanto, considerando que os 
documentos juntados aos autos apontam que 
a ofensa se deu na década de 60 e este feito foi 
ajuizado apenas em 13.08.10, tanto a preten-
são de inibição do uso de marca quanto a de 
reparação dos danos materiais e morais estão 
fulminadas pela prescrição.”40 (destaque nosso)

39 Voto do Ministro Sidnei Beneti no Recurso Especial nº 1357912 - SP 
(2012/0258134-1), julgado em 18/03/2014, pela 2ª Turma do STJ – 
Relator Ministro Sidnei Beneti - DJ 10/04/2014.

40 Voto do Relator Desembargador Pereira Calças na Apelação nº 0019073-
21.2010.8.26.0482 - SP, julgado em 08/11/2011, pela Câmara Reser-
vada de Direito Empresarial do TJSP, DJ 09/11/2011.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10576403/artigo-225-da-lei-n-9279-de-14-de-maio-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91774/c%C3%B3digo-de-propriedade-industrial-lei-9279-96
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480566/artigo-177-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
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“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL, COMER-
CIAL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZA-
ÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA 
DE INTERESSE PROCESSUAL, SUSCITADA PELA 
DEMANDADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMEN-
TO DO SUPOSTO DANO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJU-
DICIAL. USO DE MARCA COM REGISTRO JUNTO 
AO INPI. SEMELHANÇAS FONÉTICA E GRÁFICA 
QUE CONFUNDEM O CONSUMIDOR. PRECEDEN-
TES DOS TRIBUNAIS. DANOS MATERIAL E MORAL 
NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS 
E IMPROVIDOS.”41(realce nosso)
“AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO 
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AGRAVO 
RETIDO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU 
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA RÉ. 
PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE TEM 
INÍCIO NO MOMENTO EM QUE A PARTE TOMA 
CONHECIMENTO DO SUPOSTO USO INDEVIDO DO 
NOME COMERCIAL E DA MARCA. PRESCRIÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO DESPRO-
VIDO. EMPRESA QUE EFETUOU O ARQUIVAMEN-
TO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS NA JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
PROTEÇÃO LEGAL QUE SE RESTRINGE AO ÂMBI-
TO ESTADUAL DE ATUAÇÃO DA JUNTA. ARTIGO 
61, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO DECRETO Nº 
1.800/1996. REQUERENTE QUE NÃO COMPRO-
VOU O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 
EXIGIDOS PARA AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO AO 
ESTADO DO PARANÁ. INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 104/2007 DO DNRC. APLICAÇÃO SISTEMÁ-
TICA DOS DISPOSITIVOS DA CONVENCAO DA 
UNIÃO DE PARIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA 
LEGISLAÇÃO INTERNA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. 
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO DES-
PROVIDO. - A proteção ao nome empresarial 
circunscreve-se à unidade federativa de juris-
dição da junta comercial onde foi realizado o 
arquivamento do ato constitutivo de sociedade.42

CONCLUSÕES

De forma pontual, podemos apontar os seguintes 
elementos conclusivos extraídos da análise que fizemos 
do acordão em comento, a saber:

 (a) Apesar do silêncio legal da legislação de 
propriedade industrial sobre o prazo pres-
cricional para a tutela inibitória do direito 
marcário são totalmente aplicáveis as pre-
visões existentes no Código Civil;

 (b)  Em seu voto, a Sra. Ministra Relatora Nancy 
Andrighi apontou que o acórdão recorrido 
não decidiu acerca das normas federais 
citadas, mesmo com a interposição de em-
bargos de declaração, e por isso, entendeu 
que o julgamento do recurso especial seria 
inadmissível quanto às respectivas questões, 
votando pela aplicação ao caso da Súmula 
211/STJ;

 (c) Como a abstenção de direito de uso de 
marca é uma tutela inibitória que não tem 
previsão legislativa atualmente quanto à 
sua prescrição, o entendimento uníssono 
da jurisprudência é que o seu prazo será 
o presente no art. 177, do Código Civil 
de 1916, com redação da Lei nº 2.437, de 
1955;

 (d)  Em atenção ao marco inicial do prazo pres-
cricional o STJ inovou ao firmar o precedente 
que determina que ele a contagem iniciará 
na data que ocorrer o ilícito em si, logo na 
data em que o terceiro efetivamente usar a 
marca de outrem sem sua autorização, e não 
da data da notificação da abstenção do uso 
realizada;

 
 (e)  Ressalta-se, em última síntese, nos termos do 

voto da ilustre Sra. Ministra Relatora Nancy 
Andrighi que tratando-se de abstenção de 
uso de marca “a pretensão nasce para seu 
titular quando violado o direito subjacente” 

43, ou seja, “surge a partir do momento em 
que se constata que o direito de utilização 
exclusiva (tutelado pelo art. 129, caput, da 
Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de 
terceiro” 44.

41 Voto do Relator Desembargador Cláudio Santos na Apelação nº 
20090144103 - RN, julgado em 11/05/2010, pela 2ª Câmara do TJRN, 
DJ 18/05/2010.

42 Voto do Relator Desembargador : Carlos Mansur Arida na Apelação nº 
0474448-5 - PR, julgado em 25/06/2008, pela 18ª Câmara Cível do 
TJPR, DJ 08/08/2008.

43 Voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3), julgado em 25/10/2016 pela 3ª Turma do STJ – 
Relatora Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi - DJe: 09/11/2016 - As-
sunto: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / 
Industrial - Marca

44 Voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3), ibidem
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE 
LTDA
ADVOGADOS: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA 
- SP122941
CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - 
SP172726
RECORRIDO: PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO: WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - 
SP173829

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO 
DE MARCA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ. PRESCRIÇÃO.
MARCO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLU-
SIVIDADE 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 absten-
ção de uso de marca.

3 - A ausência de decisão acerca dos dispositi-
vos 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 – titular 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.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 

os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso especial nos termos do 
voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 
de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016(Data do Jul-
gamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE 
LTDA
ADVOGADOS: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA 
- SP122941
CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - 
SP172726
RECORRIDO: PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO: WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - 
SP173829
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por PRÓ 

EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA., com fundamento 
nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de rescisão contratual e de abstenção de uso 
de marca, ajuizada por PROGRESSO EDUCACIONAL 
LTDA. em face da recorrente.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedi-
do, para condenar a recorrente a se abster de utilizar 
a marca “Progresso”, sob pena de multa fixada em R$ 
1.000,00 (mil reais) para cada violação.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta 
pela recorrente.
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Embargos de declaração: opostos pela recorrente, 
foram

parcialmente acolhidos, para fixar que a abstenção 
do uso da marca deve vigorar a partir do ano letivo 
seguinte ao do trânsito em julgado do acórdão.

Recurso especial: alega violação dos arts. 126, 178, 
§ 10, IX, e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 
do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996. Aduz 
que a regra de prescrição aplicável à espécie deve ser 
aquela do art. 178, § 10, IX, do CC/1916, segundo a qual 
prescreve em cinco anos “a ação por ofensa ou dano 
causados ao direito de propriedade, contado o prazo da 
data em que se deu a mesma ofensa ou dano”. Alega 
que o uso da expressão “Progresso”, na composição 
de sua marca, foi autorizado contratualmente pelos 
sócios da recorrida. Afirma que, dada a inexistência, no 
contrato entabulado, de termo final para utilização da 
marca, deve ser reconhecido que seu uso possui prazo 
indeterminado. Refere que detém direito de prece-
dência, pois ostenta condição de terceiro de boa-fé e 
usava a marca há mais de seis meses.

Decisão de admissibilidade: o TJ/SP negou segui-
mento ao recurso especial.

Agravo: interposto pela recorrente, foi autuado 
como recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP 
(2014/0126765-3)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE 

LTDA
ADVOGADOS: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA 

- SP122941
CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - 

SP172726
RECORRIDO: PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO: WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - 

SP173829
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Cinge-se a controvérsia em definir o marco inicial 
do prazo prescricional da pretensão de abstenção de 
uso de marca.

1 - SÍNTESE FÁTICA
No que interessa à solução da controvérsia, vale 

destacar que os juízos de primeiro e segundo graus 
entenderam que o decurso do lapso prescricional teve 
início a partir da data da publicação do pedido de 
registro da marca “Colégio Progresso Centro”, formu-

lado pela recorrente perante o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI em dezembro de 2006.

Esta, por seu turno, sustenta que deve ser consi-
derada como marco inicial da prescrição a data do 
primeiro uso que fez da expressão “Progresso” (1984) 
ou, alternativamente, a data de assinatura, pelos sócios 
das empresas em litígio, do instrumento particular de 
compra e venda, cessão e transferência de direitos, 
o qual autorizou a utilização daquela expressão por 
prazo indeterminado (2001).

Da análise dos autos, todavia, infere-se que o INPI 
concedeu à recorrida o registro da marca “Progresso” 
em 7/8/1990 (e-STJ Fl. 22), a qual foi devidamente 
utilizada pela recorrente até meados de agosto de 
2006, quando seus sócios foram notificados extrajudi-
cialmente de que a permissão de uso vigoraria somente 
até o último dia daquele ano (e-STJ Fls. 23/24).

Diante do não acatamento dos termos da noti-
ficação, foi ajuizada, após o escoamento do prazo 
mencionado, a presente ação inibitória. Os juízos de 
primeiro e segundo graus, ao examinarem a contro-
vérsia, afastaram a alegação de prescrição invocada na 
contestação e reconheceram a violação do direito de 
exclusividade, determinando à recorrente, como coro-
lário, que se abstenha de utilizar a marca “Progresso” 
como título de seu estabelecimento.

2 - DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(arts. 126 e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 

2.028 e 2.044 do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 
9.279/1996).

O acórdão recorrido não decidiu acerca das normas 
que constam dos arts. 126 e 1.126 do CC/1916; 133, 
482, 2.028 e 2.044 do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 
9.279/1996, apesar da interposição de embargos de 
declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial 
é inadmissível quanto às respectivas questões. Aplica-
-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

3 - DO MARCO INICIAL DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO 
INIBITÓRIA DE USO DE MARCA

(alegação de violação dos arts. 178, § 10, IX, do 
CC/1916 e dissídio jurisprudencial).

No que se refere ao prazo prescricional incidente 
sobre a pretensão de abstenção de uso de marca, o STJ 
possui entendimento firmado no sentido de que devem 
ser aplicadas as regras constantes do art. 177, segunda 
parte, do CC/1916. É o que se depreende dos seguintes 
julgados: RCDESP no AgRg no REsp 691.474/RS, Quarta 
Turma, DJe 13/12/2013; AgRg no Ag 854.216/GO,

Terceira Turma, DJe 05/08/2013; e REsp 418.580/
SP, Terceira Turma, DJ 10/03/2003.
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Quanto ao marco inicial de sua fluência, todavia, 
não há jurisprudência consolidada no âmbito deste 
Tribunal. 

A prescrição, em breves linhas, pode ser definida 
como a perda, pelo titular do direito violado, da pre-
tensão à sua reparação. 

Como a regra insculpida no art. 189 do CC esta-
belece que a pretensão nasce para seu titular quando 
violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se 
de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a 
partir do momento em que se constata que o direito 
de utilização exclusiva (tutelado pelo art. 129, caput, 
da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro. 

Na hipótese, portanto, o cerne da controvérsia re-
side em definir quando esse direito foi efetivamente 
violado pela recorrente. 

O exame dos autos revela que a autorização para 
utilização da marca “Progresso” foi conferida por 
ato de mera liberalidade da titular do direito de uso 
exclusivo. 

Nesse contexto, havendo expressa manifestação de 
interesse da recorrida em cessar os efeitos da autori-
zação, a partir da data assinalada como termo final de 
vigência da liberalidade (31/12/2006, e-STJ Fl. 24) é 
que o uso da marca, pela recorrente, passou a represen-
tar violação ao direito de exclusividade, momento em 
que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória. 

Portanto, independentemente do prazo que se 
entenda aplicável à hipótese, não há que se falar em 
prescrição, pois a presente ação foi distribuída em 
11/1/2007 (e-STJ Fl. 2), menos de um mês após a 
violação do direito.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
especial.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0126765-3 PROCESSO 
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Qualquer um que atente para a pergunta que serve 
de título para este artigo, poderá pensar que a resposta 
é muito óbvia; porém – acreditem – ela não é tão óbvia 
quanto parece. De fato, entende-se por “complemento” 
algo que seja adicionado, acrescido ao “principal”, li-
teralmente complementando seu sentido. Contudo, na 
prática, os complementos de nome de medicamentos 
nem sempre são complementos propriamente ditos e 
sim um outro nome/marca usado em conjunto com o 
nome principal. Além disso, de acordo com a definição 
oficial dada pela Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) da ANVISA nº 59/2014, os complementos de 
nome deveriam ser “palavras”. Entretanto, existem 
inúmeros complementos formados por siglas e também 
por letras isoladas. 

Considerando que a definição oficial de comple-
mento de nome – imprecisa e incompleta, como será 
demonstrado adiante – pode ser prejudicial para a 
análise que a própria ANVISA precisa fazer em re-
lação aos nomes de medicamentos, como também 
impactar nos direitos das empresas farmacêuticas 
sobre suas marcas e até confundir o consumidor, 
faz-se necessário que o assunto seja debatido por 
todos os interessados.

Pois bem, de acordo com a definição constante 
no art. 4º, III, da RDC 59/2014, “complemento de 
nome” é uma “palavra empregada como designação 
complementar, de uso não exclusivo, ao nome do 
medicamento”. Assim sendo, para exemplificar, nos 

medicamentos TYLENOL Bebê, TYLENOL Criança, 
TYLENOL Gotas (todos da Janssen-Cilag), as palavras 
“bebê”, “criança” e “gotas” se encaixam perfeitamente 
na definição supracitada. E quanto ao TYLENOL DC? 
Se o complemento tem que ser uma palavra, então, 
pela literalidade do texto, a sigla DC – que corresponde 
às iniciais da expressão “dor de cabeça” – não seria 
considerada complemento de nome?! Certamente essa 
questão precisa ser esclarecida e, por conseguinte, 
incluída no texto da resolução, de modo que outras 
empresas farmacêuticas também possam fazer uso 
dessa e de outras siglas que representem termos de 
uso comum no segmento.

Contudo, a questão das siglas e letras isoladas 
serem consideradas, ou não, complementos de nome 
não é o maior problema com relação à definição 
constante do citado art. 4, III, mas sim o fato desse 
dispositivo ser incisivo sobre a não exclusividade de 
uso dos complementos de nome. Com efeito, alguns 
termos/nomes que seriam tidos como complementos, 
tais como EMULGEL2 e SPORT ICE3 (respectivamente 
em CATAFLAM EMULGEL e CATAFLAM SPORT ICE) 
são, na realidade, marcas registradas perante o 
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
O problema é que, se esses nomes forem tratados 
como meros complementos pela ANVISA, terceiros 
poderão obter o registro sanitário de seus produtos, 
utilizando uma marca registrada no INPI, em nome 
de outra empresa. E, na realidade, isso já ocorreu em 
relação à marca registrada EMULGEL (da Novartis), 
quando do registro sanitário dos produtos FENAFLAN 
EMULGEL (do Laboratório Teuto), que posteriormente 
foi alterado para FENAFLAN Gele o ZIG EMULGEL 
(dos Laboratórios Reunidos Paraná), cujo registro 
encontra-se vencido.

Como se verifica, pressupor que uma palavra acres-
cida a um nome/marca de medicamento seja um mero 
“complemento de nome” e, consequentemente, não 
tenha exclusividade de uso pode ferir direitos adqui-
ridos de terceiros e também confundir o consumidor 
com relação à origem dos produtos que ostentem uma 
mesma marca secundária.

Passando-se então à questão do uso de letras 
isoladas, e partindo-se do pressuposto que, tal como 

Afinal, o que são “Complementos de Nomes”
para a ANVISA?

Deborah Portilho1

1 ©Deborah Portilho* – janeirode 2017 - Contato: deborah.portilho@
dportilho.com.br -  Advogada especializada na área de Propriedade In-
dustrial, com MBA em Marketing pelo Ibmec/RJ;Mestre em Propriedade 
Intelectual e Inovação pela Academia do INPI; professora de Direito de 
Propriedade Industrial da pós-graduação (LL.M.)em Direito Corporativo 
do Ibmec/RJ e professora convidada dos cursos de pós-graduação em PI 
da ESA-OAB/SP;Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/
RJ; membro do Conselho Consultivo e de Ética da Associação Brasileira 
da Propriedade Industrial – ABAPI; membro da Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual – ABPI e do Pharmaceutical Trade Mark Group 
– PTMG; e sócia-diretora da D.Portilho Consultoria, Auditoria & Treina-
mento em Propriedade Intelectual.

2 EMULGEL Registro nº 811134199, na classe 05.19, concedido em 
28.08.1984 e em vigor até 28.08.2024.

3 CATAFLAM SPORT ICE Registro nº831036982, na classe NCL(9) 05, 
concedido (sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘SPORT’) em 
02.09.2014 e em vigor até 02.09.2024.
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as siglas, elas também devem ser consideradas “com-
plementos de nome”, é possível observar uma discre-
pância em relação ao que se verifica no mercado e o 
que estabelece a RDC 59/2014, em seu art. 16, § 2º: 
“[é] vedada a utilização do mesmo complemento de 
nome com significados distintos”. De fato, apesar de 
essa proibição ser lógica e correta sob o ponto de vista 
sanitário, observa-se que, na prática, existem diversos 
medicamentos que ostentam letras idênticas, com 
significados distintos. 

Esse é o caso, por exemplo, da letra “D”, utilizada 
tanto em medicamentos de prescrição, quanto de 
venda livre (MIPs4), com, pelo menos, 5 (cinco) signi-
ficados diferentes. 

Nesse sentido, pode-se observar que, além de ser 
usada para identificar os suplementos de Vitamina D, 
como nas marcas COLEVIT D (da EMS), FONT D (da 
União Química) e Dose D (do Laboratório Aché), entre 
outras, a letra D é utilizada ainda para diferenciar 
medicamentos, tais como ALLEGRA (da Sanofi Aventis) 
e CLARITIN (da Merck Sharp &Dohme), que possuem 
efeito anti-histamínico, dos medicamentos  ALLEGRA 
D e CLARITIN D (dessas mesmas empresas), os quais, 
além do efeito anti-histamínico, possuem ação des-
congestionante – daí o emprego da letra “D”, como 
complemento dessas marcas.

Um terceiro uso da letra D é encontrado em alguns 
medicamentos apresentados em comprimidos dis-
persíveis ou solúveis, como é o caso do antimalárico 
COARTEM-D (da Novartis) e dos anti-inflamatórios 
CATAFLAN D (também da Novartis) e FENAFLAN D 
(do Teuto). Já algumas empresas utilizam a letra D 
para identificar a presença de um fármaco adicio-
nal (geralmente iniciado com D) na composição de 
outro produto da mesma família de medicamentos. 
Exemplos de empresas que fazem uso dessa prática 
são a Latinofarma em seus medicamentos TOBRA-
CIN (tobramicina) e TOBRACIN-D (tobramicina + 
dexametasona) e a Eurofarma em seu KÓIDE (beta-
metasona) e KÓIDE D (betametasona + maleato de 
dexclorfemiramina). 

Um quinto uso da letra D, identificado na pesquisa 
feita para este artigo, é deveras interessante. Com 
efeito, a letra D utilizada como complemento do 
nome/marca NOLVADEX (da AstraZeneca) significa 
apenas que o NOLVADEX D tem o dobro de miligra-
mas de citrato de tamoxifeno, quando comparado 
ao NOLVADEX. Nesse sentido, a bula dos produtos 

disponibilizada on-line pela empresa deixa claro 
que a diferença entre eles é apenas a dosagem: 
“NOLVADEX - comprimidos revestidos de 10 mg em 
embalagens com 30 comprimidos e NOLVADEX D - 
comprimidos revestidos de 20 mg em embalagens 
com 30 comprimidos5.

Como se verifica, apesar de a RDC 59/2014 vedar 
a utilização do mesmo complemento de nome com 
significados distintos, apenas com relação à letra 
D como complemento foi possível identificar cinco 
usos diferentes. De qualquer forma, em vista dessa 
proibição, seria de se esperar que a referida norma 
exigisse, em contrapartida, uma uniformidade no uso 
de complementos, ou seja, ela deveria impedir o uso 
de complementos distintos com o mesmo significado. 
Entretanto, como a resolução não traz essa previsão, 
cada empresa adota o complemento que julgar mais 
adequado. 

Para ilustrar essa afirmação, nem todos os me-
dicamentos vendidos sob a forma de comprimidos 
dispersíveis são identificados pela letra D. O Labo-
ratório Aché, por exemplo, adotou as letras DI, para 
identificar seu diclofenaco dispersível: o BIOFENAC DI, 
diferenciando-o, assim, do BIOFENAC (comprimidos 
comuns) e do BIOFENAC C.L.R. (comprimidos de crono 
liberação regulada).

Diante do exposto, pode-se concluir que, a menos 
que a RDC 59/2014 seja reeditada para corrigir não 
apenas esses, mas vários outros problemas, não há 
como a ANVISA, por meio de sua Coordenação de 
Bulas, Rotulagem e Medicamentos Clones (CBREM), 
responsável, entre outros, pela observância das normas 
dessa RDC, colocar ordem na casa.

Assim sendo, cabe aos interessados – empresas, 
profissionais da área, advogados e a própria CBREM 
– suscitar essa e outras discussões relacionadas ao 
texto da RDC 59/2014, de modo que a Diretoria Cole-
giada da ANVISA possa tomar as providências neces-
sárias para o aperfeiçoamento das normas relativas 
aos nomes de medicamentos. Só assim poderemos 
ter certeza de que todas as definições e regras dessa 
importante resolução não apenas pareçam óbvias, 
mas de fato sejam.

4 MIP – Medicamentos isentos de prescrição

5 Disponível em: <http://www.astrazeneca.com.br/arquivos/bulas-pacien-
tes/Nolvadex_Paciente.pdf.>  Acesso em: 04.01.2017.
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A esperada portaria nº 1 de 12/04/2017, publicada 
no Diário Oficial da União nº 72 de 13/04/2017, pa-
recia por fim às inúmeras divergências oriundas da 
aplicação do artigo 229-C, acrescido à Lei nº 9.279 de 
14/05/1996 (LPI), pela Lei nº 10.196 de 14/02/2001.

Por mais de uma década, os pedidos de patente 
de produtos e processos na área farmacêutica estive-
ram sujeitos a um duplo exame técnico pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essa situação 
caótica dotou a área de insegurança jurídica, pela falta 
de normas claras sobre o processamento e os limites 
de atuação de cada autarquia, gerando um atraso no 
exame técnico ainda maior que o já inaceitável backlog 
típico, além da judicialização de tantos casos que mais 
pareciam uma epopeia.

Em um período inicial, a INPI realizava o exame de 
primeira instância e, se opinasse pela patenteabilidade, 
encaminhava o processo para prévia anuência da 
Anvisa, que passou a ser uma espécie de revisora do 
exame técnico até então feito pelo INPI. O que não 
fazia sentido, pois a prévia anuência de que trata a 
lei, de fato, era uma anuência posterior. Ocorre que a 
nomenclatura prévia ou posterior seria o menor pro-
blema a ser digerido.

Anvisa iniciou o trabalho de prévia anuência pela 
análise apenas de defeitos de forma, essencialmente 
solicitando correções ortográficas aos depositantes, 
mas logo passou a refazer o exame de mérito propria-
mente dito, verificando o cumprimento dos requisitos 
de patenteabilidade previstos na LPI, como novidade, 
atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência 
descritiva, clareza e precisão das reivindicações, mui-
tas vezes até a partir de interpretações que divergiam 
de conceitos consolidados internacionalmente e já 
bem aplicados pelo INPI. Esse processo só aumentou 
o tempo e a burocracia de exame nesse seguimento 

e que, muitas vezes, de forma mais grave, resultava 
em uma divergência de opinião de patenteabilidade 
entre INPI e Anvisa.

Não raros foram os casos sem consenso no exame 
técnico-jurídico entre Anvisa e INPI, e que acabaram 
administrativamente parados ou judicializados, sem 
decisão definitiva por anos. Aliás, o limbo foi o destino 
de muitos casos, que se encontram lá até hoje.

Acompanhamos muitas tentativas de resolver o 
impasse. 

Em um momento mais recente, inverteu-se a ordem 
de exame, passando a Anvisa a ser, de fato, responsável 
pelo exame prévio de um pedido de patente na área 
farmacêutica. Por óbvio, o exame prévio aumentaria 
sua carga de trabalho e, sem os recursos apropriados 
para cumprimento da árdua tarefa até então desempe-
nhada pelo INPI, a solução foi impor listas de seleção 
para escolha de quais pedidos de patente, dentre todos 
aqueles incluídos na área farmacêutica, deveriam ter 
seu mérito avaliado previamente pela Agência. Assim, 
se determinada matéria não se enquadrasse em uma 
lista de interesse, o pedido de patente seria imedia-
tamente anuído e encaminhado ao INPI para, então, 
realizar o exame de mérito. 

O azar seria se enquadrar na lista de escolha, pois 
poderia significar esforço quase sobrenatural para ter 
alguma definição para aqueles casos que tivessem 
uma prévia anuência negada e que seriam fatalmente 
incluídos no limbo. E quando dizemos azar, referimo-
-nos a uma azar generalizado, pois a lentidão no 
processamento e eventualmente falta de decisão 
(deferimento ou indeferimento) afetou a todos, ao 
depositante que acabou de mãos atadas para cercear 
infratores, aos terceiros interessados em fabricar o 
produto de forma lícita, basicamente fabricantes de 
medicamentos genéricos, que não tinham sequer uma 
expectativa de data para iniciar o desenvolvimento de 
um produto concorrente e até mesmo o consumidor 
final afetado com a carência concorrencial resultante 
da insegurança jurídica.

O judiciário, por sua vez, ao longo desse período, até 
se manifestou em sentidos opostos, em alguns casos 
favorável, em outros desfavorável, ao duplo exame 
Anvisa-INPI.

A Portaria Conjunta INPI-Anvisa e o impacto no 
processamento de patentes na área farmacêutica
Lucas Gaiarsa e Katia Ferreira
sócios de Gaiarsa, Ferreira & Meyer*

* Lucas Gaiarsa é engenheiro químico e advogado com experiência de 30 
anos em propriedade industrial e Katia Ferreira é engenheira química, 
bacharel em direito com experiência de 15 anos em propriedade indus-
trial.
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Houve, nesse período, projetos de lei, inúmeras 
tentativas políticas de composição, opiniões de juristas, 
ações judiciais, incontáveis reuniões públicas apimen-
taram a situação, que atravessou governos. 

E, quando não mais esperançosos, tivemos acesso 
ao conteúdo da referida portaria conjunta Anvisa-INPI, 
ficamos decepcionados ao perceber que, embora esta 
proponha alternativas inteligentes, ainda está longe 
de por fim ao impasse. 

Agora, a partir da portaria, realizado o exame for-
mal pelo INPI, o procedimento para a concessão da 
prévia anuência será iniciado após o requerimento do 
pedido de exame. A Anvisa fará então sua análise sob 
a ótica da saúde pública, tendo sido definido que um 
pedido de patente contrário à saúde pública é aquele 
cujo produto ou o processo farmacêutico apresenta 
risco à saúde, que se caracteriza pelo emprego de uma 
substância cujo uso tenha sido proibido no país. E, 
nesse caso, quando a análise da ANVISA concluir pela 
não anuência, o pedido será encaminhado ao INPI, que 
publicará a denegação da anuência e o arquivamento 
definitivo na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

A pergunta aqui é: qual o sentido/interesse de 
estabelecer mais uma etapa processual no já longo 
processamento de uma patente, cujo objetivo é impe-
dir a patenteabilidade de tecnologia associada a uma 
substância com uso proibido no país naquele momen-
to? Se tal substância já não poderia ser disponibilizada 
no mercado por determinação dessa mesma Agência 
a partir do processo regulatório que unicamente ela 
domina? Há uma clara confusão entre o sistema de 
proteção patentária e o sistema regulatório, cujos 
preceitos são distintos.

O interessante é que a Anvisa não abriu mão de 
intervenção no exame de mérito, pois ainda pode, se 
o produto ou processo farmacêutico for de interesse 
para as políticas de medicamentos ou de assistência 

farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), emitir parecer, com fulcro em requisitos de 
patenteabilidade, que será oferecido ao INPI como 
subsídios ao exame técnico. Tampamos o sol com a 
peneira, na medida em que desperdiçamos recursos 
públicos impondo à Anvisa uma atividade obrigatória, 
que pode ser praticada por ela ou por qualquer ou-
tro interessado da sociedade. Para quê burocratizar 
o longo processamento de patente com uma etapa 
obrigatória a todos os pedidos, se de fato, pouco deles 
serão examinados?

Entretanto, a autonomia para decisão atribuída 
agora ao INPI, ou seja, ter a prerrogativa de acatar 
ou não a opinião da Anvisa, sem qualquer juízo de 
qualidade de nossa parte, já pode ser considerada 
uma vitória ao setor, já que qualquer decisão deverá 
ser emitida, deferindo ou indeferindo o processo. É a 
esperança de fim do limbo!

Por outro lado, apesar do avanço, ainda estamos 
longe de por fim ao impasse, pois a portaria claramente 
se limita a tratar de procedimentos em primeira ins-
tância para pedidos de patente ainda não submetidos 
à análise do INPI ou da Anvisa. Ou seja, pedidos em 
andamento, já examinados por qualquer das duas au-
tarquias ou em segunda instância não foram tratados 
pela portaria, restando agora muitas dúvidas sobre o 
seu destino. Certamente um número de casos nessa 
situação ainda virão a ser judicializados. 

Percebe-se, a partir da leitura da portaria, uma pro-
posta de procedimento verdadeiramente colaborativo, 
no sentido de intercâmbio de documentos e informa-
ções técnicas e até de harmonização de interpretação. 
A pergunta que fica é: para quê? Ou seja, se a Anvisa 
não mais tem poder de exame técnico, qual o sentido 
de mantê-la como instância obrigatória de análise? 

Deixemos essa questão para ser respondida no 
futuro.



28 A

ARTIGO

O presente artigo corresponde à palestra que foi 
exposta no Congresso Internacional de direito do vi-
nho, organizado pela ADEVI (seção sul-americana da 
AIDV) levado a cabo em Lima, Peru, nos dias 27 e 28 de 
outubro de 2016.

O objeto deste trabalho é considerar as questões de 
PI vinculadas ao processo de importação e exportação 
de vinhos na Argentina, mas em primeiro lugar vamos 
analisar as questões regulatórias da matéria.

As questões regulatórias a serem cumpridas para a 
importação ou a exportação de vinhos e bebidas espi-
rituosas de origem vínica, estão previstas na legislação 
de vinhos e suas regulamentações. Os trâmites de au-
torização e cumprimentos correspondentes devem ser 
realizados ante o Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV), que é a autoridade de aplicação da Lei Geral de 
Vinhos 14878 e da Lei Nacional de Álcool 24566.

Menciono brevemente que, caso a importação ou 
exportação seja de outras bebidas alcoólicas que não 
sejam de origem vínica, tais como uísque, cervejas, 
sidras, suas autorizações serão tramitadas ante o 
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que é a auto-
ridade sanitária nacional responsável por verificar as 
condições higiênico-sanitárias, bromatológicas e de 
identificação comercial dos produtos que entrarem e 
saírem do país e que estiverem sob sua competência.

Voltando aos vinhos, para ser importador ou ex-
portador é necessário estar registrado como tal ante 
o INV e ante a Administração Federal de Ingressos 
Públicos (AFIP), que é o organismo do Estado argen-

tino que aplica, recebe, arrecada e fiscaliza as rendas 
e impostos nacionais.

Por um acordo entre o INV e a AFIP, todas as 
operações de importação e exportação deverão ser 
registradas no Sistema Informático MARIA (SIM), da 
AFIP. Deverão ser tramitados também os diferentes 
certificados que habilitem a exportação ou importação.

Sob pedido do comprador ou das autoridades sani-
tárias ou alfandegárias do país de destino, o exporta-
dor poderá solicitar ao INV distintos certificados, por 
exemplo, certificados de qualidade, de venda livre, de 
origem (o Brasil o pede), de zona de produção, o Japão 
e a China pedem certificados de sanidade, etc.

Com respeito à importação, o vinho ou espirituoso 
vínico deverá ingressar na Argentina com um Certifi-
cado Analítico emitido pela autoridade competente do 
país de origem, salvo que se trate de produtos importa-
dos dos países com os quais a Argentina tenha firmado 
acordos sobre práticas enológicas e de certificação.

Quanto aos produtos importados a granel, de qual-
quer origem, deverão ingressar acompanhados de ante-
cedentes de elaboração expedidos pela autoridade com-
petente do país do qual provêm, nos quais constarão as 
variedades de uva usadas com a adicionada pertinente.

A Argentina firmou acordos em matéria de práticas 
enológicas e de requisitos de certificação, ratificados 
pelas leis locais, fato pelo qual estamos isentos de 
cumprir com a Análise de Exportação quando exporta-
mos aos EUA, Nova Zelândia, Chile, Canadá, República 
da África do Sul e Geórgia, que são países que formam 
o Grupo Mundial de Comércio do Vinho (GMCV). Neste 
caso é suficiente uma declaração juramentada (feita 
pelo enólogo).

Quanto à identificação dos produtos, seja que se ex-
portem ou importem, dever-se-á cumprir com distintas 
normas relativas a leis de vinhos, lealdade comercial, 
defesa do consumidor, prevenção do alcoolismo, e 
toda outra regulamentação do INV ou INAL – se forem 
bebidas alcoólicas que não sejam de origem vínica -, 
normas vinculadas a indicações geográficas, e normas 
sobre marcas e designações. Especificamente, não 
poderão ser incluídas menções que produzam engano 
com respeito à verdadeira origem e características do 
produto.

Aspectos de propriedade intelectual (PI) vinculados 
à exportação e importação de vinhos e bebidas 

alcoólicas de origem vínica na Argentina
Carol O’Donnell
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Com respeito à etiquetação de VINHOS e espiritu-
osos de origem vínica, rege a Res. 20/04 do INV que 
estabelece quais são as menções obrigatórias e quais 
são as opcionais, que os produtos deverão incluir.

Os produtos exportados devem cumprir com tal 
resolução se saírem etiquetados e, além disso, as 
etiquetas penduradas que os identificarem poderão 
se ajustar às exigências que a autoridade do país im-
portador estabelecer.

A resolução mencionada estabelece menções 
obrigatórias da etiquetação, que são as que definem 
o produto e mencionam suas características, e entre 
estas menções obrigatórias está a marca do produto. 
Além disso, os vinhos nacionais que forem exportados 
deverão incluir, no rótulo do vinho, o isólogo VINHO 
ARGENTINO BEBIDA NACIONAL.

Os produtos importados poderão ter etiquetas em 
idiomas estrangeiros, mas para sua circulação co-
mercial deverão incluir em espanhol as exigências de 
identificação mencionadas e deverão incluir os dados 
(nome, endereço e número de inscrição) do importador.

Tanto para os produtos de importação como os de 
exportação de vinhos e espirituosos de origem vínica 
rege a exigência de visar as etiquetas ante o INV. 
Especificamente, a regulamentação estabelece que 
quando se mencionar uma nova marca, deverá figurar 
o título de propriedade ou o número de registro, caso 
contrário este Instituto, antes de dar o visto, verificará 
se o nome proposto como marca pode suscitar algum 
tipo de oposição com relação a alguma já registrada.

O fato de incluir a marca na etiquetação, além 
de ser uma menção obrigatória, porque inclusive de 
acordo com nossa lei de defesa do consumidor, o 
titular da marca é responsável solidariamente pelos 
que intervêm na cadeia de comercialização pelos 
defeitos das coisas ou serviços, é um assunto sensível 
que deve ser considerado especialmente no momento 
de exportar ou importar.

Entre as menções opcionais está, no que se refere 
à propriedade intelectual, a origem. A origem faz alu-
são ao uso das Indicações de Procedência, Indicações 
Geográficas (IG), Denominações de Origem, tema que 
na Argentina foi regulado mediante duas leis, uma 
referente à proteção das IG para vinhos e espirituosos 
de origem vínica, que é a lei 25163, e outra lei 25380 
que protege as IG dos produtos agrícola-alimentares. A 
lei 25163 foi promulgada no ano de 1999 e regulamen-
tada em 2004, e reconhece três categorias de designa-
ções: Indicações de Procedência, IG e Denominação de 
Origem Controlada. A autoridade de aplicação da lei 
25163 é o INV e reconheceu de ofício numerosas IG.

Com respeito à origem, a regulamentação do INV 
estabelece que todo nome geográfico que aparecer 
em algum lugar da etiquetação dos vinhos poderá ser 
aceito somente se o interessado tiver tramitado seu 
correspondente reconhecimento, registro e direito de 
utilizar ante o INV. Fica proibida a utilização de qual-
quer outra menção geográfica diferente.

Portanto, qualquer uma das três designações que 
a lei de IG para vinhos e produtos vínicos reconhece, 
poderá ser incluída entre as menções opcionais da 
etiquetação, sempre que se contar com o direito a seu 
uso e que se cumprirem os requisitos com referência a 
tamanho, localização, e exigências previstas na regula-
mentação. Em particular, a regulamentação estabelece 
que o tamanho da IG não poderá superar - partes do 
tamanho em que se indicar a marca.

Com respeito aos produtos importados que ingres-
sam a nosso país e que incluem uma IG ou DO, uma 
questão a levar em consideração é que, até o presente 
momento, na Argentina não contamos com reconhe-
cimentos de IG ou DO estrangeiras. Não há também 
acordos bilaterais de reconhecimento.

Um terceiro direito de propriedade intelectual, que 
é importante levar em consideração no momento de 
importar ou exportar, é o Sistema de Assentamentos de 
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Alerta que permite aos titulares das marcas registra-
rem suas marcas ante a División Fraude Marcario de la 
Aduana, indicando quais são os importadores e expor-
tadores autorizados para operarem com seus produtos. 
Deste modo, a Alfândega bloqueia automaticamente 
qualquer despacho processado por um importador ou 
exportador não autorizado, dando ao titular da marca 
um prazo de três dias para inspecionar a mercadoria.

O art. 46 da lei 26458, que inclui uma modificação 
no código alfandegário, estabelece a proibição de im-
portar ou exportar sob qualquer destino alfandegário 
definitivo ou suspensivo, mercadorias com marcas de 
fábrica ou de comércio falsificadas, de cópia pirata 
ou que vulnere outros direitos de PI que a legislação 
reconheça seu titular.

Em relação com a importação e exportação se 
apresenta outra questão que é a de considerar se o 
uso de uma marca sobre um produto, que se exporta 
e sai da Argentina a outro país, constitui uso de mar-
ca na Argentina. Este assunto nos leva a analisar os 
casos judiciais resolvidos pela Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal já que a lei 
de marcas não menciona nada. Não obstante, nossa 
doutrina considerava que o uso da marca com fins de 
exportação implicava uso na Argentina.

Contávamos com o antecedente de 2011, “Trivento 
Bodegas y Viñedos c/ Austi, Marcelo s/nulidade de 
marca” (CCCF, 13/12/11). No contexto do pedido de 
uma medida de não inovar que Trivento pede para que 
não seja impedido de continuar exportando com uma 
marca cuja nulidade se estava pedindo judicialmente, a 
Câmara decide que não havia razões para que, durante 
o transcurso do processo, Trivento devesse interromper 
a exportação de vinho com a marca PAMPAS DEL SUR, 
que exportava há quase 10 anos. Podemos concluir que 
não é configurado o uso na Argentina para produtos 
de exportação.

No entanto, nossos Tribunais resolveram que tais 
atos para a exportação configuram uso da marca na 
Argentina, em uma sentença interlocutória de 6-3-
2014. A Câmara Federal, em autos “LA RURAL VIÑE-
DOS Y BODEGAS SA c/BODEGA DANTE ROBINO SA s/
medidas cautelares” (CCCF. 17/6/14), confirmou uma 
sentença de Primeira Instância e ordenou a demandada 
a cessar em todo o uso da marca ENCUENTRO para 
vinhos, em particular nos produtos de exportação e, 
além disso, ordenou a apreensão e embargo de todos 
os objetos em infração.

Dante Robino exportava desde 2005 seus vinhos ao 
Brasil, com a marca ENCUENTRO, que tinha registrado 

no Brasil. Considerava ter um melhor direito para ex-
portar por contar com o registro brasileiro da marca e 
por contar com as etiquetas com visto do INV.

La Rural obteve o registro de suas marcas ENCUEN-
TRO RUTINI e ENCUENTRO RUTINI WINES, as quais 
além de ter registrado como marcas na Argentina, 
inscreveu como Assentamentos de Alerta na Alfândega. 
Após estas inscrições, La Rural toma conhecimento da 
exportação de Dante Robino com a marca ENCUENTRO, 
quase idêntica às suas, mediante um aviso da División 
Fraude Marcario de Aduana e é nesse momento que 
inicia a medida cautelar prevista no art 50 do acordo 
ADPIC, no dia 20/11/2013.

Primeira Instância outorga a medida cautelar pedi-
da por La Rural e a Câmara Federal a confirma porque 
se comprova a titularidade dos registros alegados de 
marcas quase idênticas à exportada, ordena o cesse 
de uso, apreensão e embargo da mercadoria (que 
compreendia ao redor de 2500 caixas de 6 garrafas 
de vinho cada uma) e impõe a que La Rural deposite 
uma caução de AR$ 300 000.

Por sua vez, Dante Robino inicia uma ação para que 
ele seja autorizado a continuar exportando, como vinha 
fazendo por mais de 8 anos, mas não tem sucesso. Há 
demandas de fundo mais o caso terminou mediante 
um acordo homologado judicialmente, depois de ter-
-se dado traslado da demanda. Pelo acordo, Dante 
Robino cessou em todo uso da marca em questão e 
foi obrigado a reetiquetar seus produtos.

Conclusões

No momento de decidir exportar ou importar vi-
nhos ou espirituosos de origem vínica é conveniente 
cumprir com as obrigações legais da lei de vinhos e 
de álcool, assim como cumprir com as inscrições e 
obtenção de certificados correspondentes. Também 
considerar a ratificação de nosso país do acordo 
que o faz parte do GMCV, analisar as exigências da 
etiquetação e levar em consideração que o visado do 
INV não é um controle que não configura um melhor 
direito sobre a marca que não estiver inscrita na Ar-
gentina. Além disso, contar com a máxima proteção 
da PI e em especial deixar bem clara sua abrangência 
nos contratos de distribuição, contar com o registro 
de marca e prevenir riscos, realizar buscas de ante-
cedentes e analisar cenários possíveis, registrar as 
marcas na Alfândega, e contar com as autorizações 
de uso de IG/DO. São algumas recomendações para 
que o negócio seja um sucesso.
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SINOPSE

As patentes têm sido citadas invariavelmente como 
marcos de produção tecnológica.  Por sua vez, a pro-
dução patentária tem crescido  no Brasil, tanto após a 
Lei de Patentes, mas, e principalmente, após a chamada 
Lei de Inovação (Lei número 10.973). ICTs com foco 
em Pesquisa e Desenvolvimento e as Universidades 
têm sido os maiores colaboradores para este aumen-
to, criando um adequado portfólio de patentes, que 
como proposta de concessão, devem ter aplicabilidade 
industrial. Esta nota técnica lida com uma pesquisa 
feita sobre o inventário de patentes de algumas ICTs 
brasileiras num horizonte temporal definido, atividade 
esta construída a partir dos sites das mesmas e da base 
de dados do INPI. Comenta os resultados encontrados 
a partir de uma breve análise crítica de cada ICT, em 
que também faz considerações discretas sobre o foco 
de atuação das mesmas. Por fim, o texto enfatiza a 
importância da produção patentária, considerada a 
majoração dos registros de cada ICT, assim como da 
Transferência de Tecnologia para a produção (técnico-
-científica) de cunho inovador.

Palavras-chave: Patentes, instituição de ciencia e 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento

ABSTRACT

Patents have been invariably referred to as te-
chnological production milestones. In turn, patent 
production has grown  in Brazil, both after the Patent 
Law, but, and especially, after the so-called Innovation 
Law (Law number 10,973). ICTs with a focus on R&D 
and Universities have been the biggest contributors to 
this increase, creating an adequate portfolio of patents, 
which as concession proposal must have industrial 
aplicability. This technical note deals with a research 
done on the inventory of patents of some Brazilian 
ICTs, an activity is built from their websites and the 
INPI database, in a specific period. It comments on the 
results obtained from a brief critical analysis of each 
ICT, in which also makes simple considerations about 
their focus. Finally, the text emphasizes the importance 
of patent production, considering the increase of the 
registrations of each ICT, as well as of the transfer of 
technology for the production (technical-scientific) of 
an innovative character.

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

As Instituições de ciência e tecnologia - ICTs - são 
atores relevantes no cenário da produção intelectual 
brasileira. Suas produções técnico-científicas vêm 
qualificando, ano a ano, o desempenho do país, no 
alcance ao rótulo de inovador. O presente texto pro-
põe pesquisar, listar e analisar o inventário patentário 
recente de algumas das principais ICTs brasileiras, 

Revisitando a produção patentária de algumas 
instituições de ciência e tecnologia do Brasil
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procedendo breve análise crítica a respeito de seus 
conteúdos, e considerações que daí se desdobram, 
podendo também tangencialmente abordar ações que 
transitem pela transferência desse conteúdo.

CONTEXTO E RECORTE TEÓRICO

O inventário patentário costuma ser interpretado 
por alguns ensaístas como um indicador de resultado 
para inovação [CRUZ, B.(2003), BRISOLLA S. (1996) e 
REIS et al(2002)]. Com efeito, após a Lei de Inovação 
- lei federal 10.973 - as ICTs brasileiras têm se preo-
cupado em robustecer sua produção intelectual, e isso 
passa,  também, pela produção patentária. Na ótica 
de alguns dos ensaístas que defendem esse ponto de 
vista, sobretudo Brisolla, as patentes recairiam na linha 
dos indicadores de resultados da inovação, o que sem 
dúvida, as qualifica. No presente texto, foram escolhi-
das seis ICTs, a saber: INT, IPT, INPA, TECPAR, INMETRO 
e LNCC, em que esse tipo de indicador foi estudado 
e analisado, a partir de informações, tanto aquelas 
veiculadas na base de dados do INPI, como outras, 
disponíveis em relatórios de exercícios, interlocuções, 
ou mesmo em seus próprios sites4 .

2.1- Metodologia
Pesquisa exploratória junto a sites das próprias 

ICTs e bases de dados públicas de patentes, sendo que 
neste último caso, a estratégia de busca considerou 
o CNPJ das ICTs. Fica também estabelecido que para 
esta pesquisa, o horizonte temporal inicia em 1999, 
indo a 2016, traduzindo portanto, prioritariamente, o 
desempenho no presente século.

 2.2 Resultados 
Considerando as ICTs pesquisadas no texto, as in-

formações veiculadas no período da feitura do mesmo, 
conforme citado na seção anterior, pode ser observado, 
a partir da figura 1 abaixo, que existe uma natural 
diferença entre o número de patentes depositadas em 
cada uma delas. Há comportamentos bem singulares, 

os quais serão abordados na sequência do texto e 
análise crítica que segue.

4 Em alguns casos, observa-se diferença entre informações do site/relató-
rio anual  da ICT e as contidas na base de dados do INPI. Por questão de 
uniformidade de critério, neste texto e figura, considerou-se a informa-
ção ajustada do site/relatório, ou mesmo de interlocução com a ICT

5  No caso do IPT, o numero atípico em 2014 pode ser creditado a al-
guns fatos. Por exemplo, observou-se ser aquele período, objeto de forte 
atuação da ICT, no âmbito da fase piloto do programa Embrapii. Tam-
bém, registrou-se patente que teve a numeração anulada (constando na 
base do INPI-2014).  

6  Eventuais diferenças podem ocorrer em relação aos dados do INPI e nú-
meros das ICTs (site, relatórios de exercício, etc). Informações diferentes 
podem ocorrer, motivadas por lapso temporal entre registros, contabili-
zação de ativos outros que não PI/MU, etc. Nesse sentido, interlocuções 
foram mantidas com algumas ICTs,  a fim de se proceder algum tipo de 
ajuste aos números mais expressivos do conjunto da pesquisa. .

Em linha, as considerações sobre a figura são as 
seguintes:

 • Podemos observar, por exemplo, que o número 
médio anual de depósitos feito pelas instituições 
IPT, INT e INPA, é superior àquele verificado no 
INMETRO, LNCC e TECPAR.

 • Sobre o IPT, em decisão da Diretoria, foram defi-
nidas metas de inovação. Uma dessas metas foi 
a definição do número de patentes depositadas 
anualmente para no mínimo 10, o que junto 
com o projeto do programa EMBRAPII, por certo, 
contribuiu à   produção de patentes até um pico 
de 16, como visto no ano de 2014.

 • No caso do LNCC, sendo seu core business a 
computação científica, natural dispor este Ins-
tituto, de registros de um outro tipo de ativo, no 
caso de programas de computador, sendo este 
um ativo que não é específico de propriedade 
industrial, mas que figura no modelo mais amplo 
da propriedade intelectual.

 • No que diz respeito à Lei de Inovação (10.973) 
publicada aos fins de 2004, pode-se afirmar que 
devido ao movimento impulsionador gerado pela 
mesma, é perceptível um aumento significativo 
no número de patentes depositadas por ano em 
algumas dessas  ICTs, a partir deste período. São 
emblemáticos os casos de INT e INPA

 • Da mesma forma, igual marco legal, a chamada 
Lei do Bem, de número 11196, de 2005, também 
fez catapultar esses registros, haja vista apoiar, 
via incentivos fiscais às empresas, a concepção 
e tramitação de projetos de P&D com fins de 
alcance de inovação.

Figura 1: Inventário de patentes depositadas pelas ICTs5 , 1999-2016
Fonte: Base de Patentes do  INPI – 20166

Obs.Dados de 2016 são parciais,como (naquele momento) explicitado atra-
vés da busca-INPI
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Na verdade, pode-se creditar esse tipo de com-
portamento aos diferentes graus de aplicação, 
convergência, alcance e resultados da política, es-
pecificamente, de  Propriedade Intelectual de cada 
ICT, sendo na verdade esta, uma constatação da 
presente abordagem. Saber como se dá, ainda que 
superficialmente, a gestão de inovação dessas ICTs 
é também uma boa alternativa complementar para 
uma melhor compreensão do quadro, como o que se 
apresenta na figura 1.

Os casos de INT e IPT merecem discussão especial. 
São ICTs praticamente centenárias, que têm uma 
missão muito bem definida, com foco em pesquisa e 
desenvolvimento - P&D – além de prestação de ser-
viços de natureza tecnológica. Atuam em múltiplos 
campos disciplinares, a exemplo de catálise, materiais 
(metálicos, poliméricos e cerâmicos), corrosão, design, 
dentre outras. Isso pode favorecer a obtenção de um 
número maior de entregas alinhadas com os requisitos 
de patenteabilidade7, e, quem sabe até configurarem 
propriamente inovação, de natureza tecnológica, ob-
servados novos produtos e processos.

Outro fato que colabora, considerando IPT e INT, é o 
concurso da  prestação de serviços, que os faz atuar  em 
soluções tecnológicas, ensejando portanto situações 
nas quais a inovação, sobretudo do tipo incremental 
pode, favorável e probabilísticamente, ocorrer.

O INPA é uma ICT focada na geração e disseminação 
de conhecimento e desenvolvimento da Amazônia. Em 
seu já robusto portfólio, é possível reparar uma quan-
tidade de patentes voltadas para aproveitamento de 
recursos biodiversos. Acresce, neste caso, a idade da 
Instituição, notadamente mais jovem do que IPT e INT, 
fato que toca, comparativamente, no conhecimento 
acumulado e pode eventualmente pesar na montagem 
de um inventário desse tipo.

Igualmente, como já aqui antecipado, o LNCC é 
focado em programas de computadores e prestação 
de serviços. Neste campo específico, tem 08 registros 

de computador, conforme explicitado na base INPI. 
Não obstante, possui  uma área de P&D, porém  com 
poucas patentes desenvolvidas nos últimos 10 anos.

O TECPAR tem seu foco voltado para inovação 
tecnológica. A pesquisa no banco de dados do INPI 
e informações ali veiculadas explicitam um número 
de depósitos de patentes de invenção que está num 
patamar abaixo, comparativamente a INT, IPT e INPA. 
O mesmo ocorre para depósitos de patentes de menor 
conteúdo tecnológico - caso dos modelos de utilidade 
-  assim como Desenho Industrial, Marcas,etc.

 O INMETRO determina os padrões de unidade de 
medidas e monitora a utilização correta dos mesmos. 
Apresenta bom e nítido  foco em prestação de serviços. 
A observação de seus números revela  nítidamente um  
número de patentes (por ano) que, no contexto aqui 
abordado, ainda não se sobressai, relativamente, às 
ICTs que aqui mais pontuam.

2.3-Transferências de Tecnologia a partir 
das patentes

O licenciamento para exploração de patentes, uma 
das atividades que traduz transferência de tecnologia, 
pode, por exemplo, ser investigado nas bases de dados 
do INPI, considerando, neste caso, a ocorrência de 
registros da Coordenação Geral de Contratos de Tec-
nologia. Esses registros se configuram na medida em 
que ocorram averbações com esta modalidade contra-
tual. Assim, após pesquisa no banco de dados no INPI 
(até a data de feitura deste texto) não foi constatada 
nenhuma transferência tecnológica associada às ICTs 
objeto do presente estudo, o que não significa que não 
existam. No caso, apenas  não houve registros na base 
do INPI, seja por ausência de averbação de contratos 
do tipo EP,  da outra alternativa (FT), ou mesmo opção 

7  Os requisitos à patenteabilidade são novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial, conforme estatui a lei 9279 de 1996
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da modalidade segredo industrial.  Já no caso do INT, 
porém, pode-se afirmar que o mesmo possui  patente 
ativa licenciada à exploração e algumas dezenas em 
processo de negociação, estas obviamente ainda sem 
o registro ali. Igual fato pode também  estar ocorrendo 
com as outras ICTs nomeadas nesse estudo.

No caso do INPA, cabe assinalar que interlocução 
mantida há alguns meses, dá conta de quatro opera-
ções de transferência de tecnologia, um número que 
embora pequeno, é expressivo em termos relativos, 
tanto comparado a seu próprio inventário, quanto a 
posição de  pares. 

3 - Conclusões

O texto conclui que existem ICTs com focos em 
diferentes áreas, algumas mais voltadas para P&D 
propriamente dito e que, consequentemente, tendem 
a dispor de um maior portfólio de patentes, como o 
caso do INT, IPT, INPA, enfim. Já outras, com foco 
mais proeminente em serviços, como o caso do LNCC, 
enveredam mais pelo registro de software.  

Os resultados parecem evidenciar que o incentivo 
gerado, tanto pela Lei de Inovação(10.973) de 2004 
quanto pela Lei do Bem(11.196) de 2005, foi de suma 
importância para alavancar o depósito de patentes, 

por parte desses entes, no Brasil. Com efeito, nos 
anos subsequentes, houve um aumento considerável 
no número de patentes depositadas anualmente. Até 
2004, as ocorrências de depósito eram, à exceção 
do IPT (maior patamar), bastante tímidas, para esses 
registros anuais.

Vale ressaltar também a importância da averbação 
de contratos que envolvem direitos de propriedade 
industrial e do registro de contratos de fornecimento 
de tecnologia, bem como prestação de serviços e 
franquia. Estes, geram efeitos jurídicos importantes 
relacionados com a garantia da oponibilidade perante 
terceiros, que por sua vez, conferem segurança jurídica 
aos negócios com ativos intangíveis. Também, as im-
portâncias pagas a título de royalties pela exploração 
ou uso de direitos de propriedade industrial, pelo for-
necimento de tecnologia e pela prestação de serviços 
de assistência técnica somente poderão ser deduzidas 
como despesas operacionais junto ao Banco Central 
se o contrato for averbado ou registrado no INPI (INPI, 
2016). Por último, importante a contratação do câmbio 
para a remessa dos valores decorrentes dos contratos 
que ocorre somente após a respectiva averbação ou 
registro no INPI. 
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“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO, CON-
CORRENCIAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABSTEN-
ÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 
PUBLICIDADE COMPARATIVA. AUSÊNCIA DE VEDA-
ÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO 
TITULAR DA MARCA COMPARADA E OS DO PÚBLICO   
CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCLUSÕES DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOAM DAS PRE-
MISSAS LEGAIS E TEÓRICAS ORA FIXADAS.
 1. Ação ajuizada em 31/3/2010.  Recurso espe-

cialinterposto em 17/12/2013 e atribuído ao 
Gabinete em 25/8/2016.

 2. O propósito recursal é definir se a estratégia de 
marketing utilizada pela recorrida, baseada em 
publicidade comparativa, violou direito marcário 
titulado pelas recorrentes.

 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos 
legais indicados como violados impede, quanto 
às normas por eles veiculadas, o conhecimento 
do recurso especial.

 4. A publicidade comparativa pode ser definida 
como método ou técnica de confronto empre-
gado para enaltecer as qualidades ou o preço de 
produtos ou serviços anunciados em relação a 
produtos ou serviços de um ou mais concorren-
tes, explícita ou implicitamente, com o objetivo 
de diminuir o poder de atração da concorrência 
frente ao público consumidor.

 5. A despeito da ausência de abordagem legal 
específica acerca da matéria, a publicidade 

comparativa é aceita pelo ordenamento jurídi-
co   pátrio, desde que observadas determinadas 
regras e princípios   concernentes ao direito do 
consumidor, ao direito marcário e ao direito 
concorrencial, sendo vedada a veiculação de 
propaganda comercial enganosa ou abusiva, 
que denigra a imagem da marca comparada, 
que configure concorrência desleal ou que cause 
confusão no consumidor. Precedentes.

 6. Na hipótese dos autos, conforme as premissas 
fáticas assentadas pelo juízo de origem - sobera-
no no exame do acervo probatório -, verifica-se 
que a publicidade comparativa veiculada pela 
recorrida não violou os ditames da boa-fé, foi 
realizada com propósito informativo e em bene-
fício do consumidor, não tendo sido constatada 
a prática de atos de concorrência desleal, tam-
pouco de atos que tenham denegrido a marca 
ou a imagem dos produtos das recorrentes.

 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1668550/
RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 
26/05/2017)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE 
NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. 
IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTO-
RIEDADE DA MARCA AO TEMPODO REGISTRO. NÃO 
OCORRÊNCIA.
 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescri-

ção quinquenal para a pretensão de nulidade do 
registro, tendo a Convenção da União de Paris 
de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a 
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regra ao determinar que não haverá prazo para 
se anular as marcas registradas com má-fé. 

 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 
136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram 
uma especial proteção do legislador, notada-
mente em razão do princípio que as rege, de 
repressão ao enriquecimento sem causa, pelo 
aproveitamento econômico parasitário, já que 
o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o 
dever de combater a concorrência desleal. 

 3.  Assim, por gozarem de prestígio perante seu 
mercado atuante e do público em geral, o re-
conhecimento da marca como notoriamente 
conhecida ou de alto renome, por si só, atrai 
presunção relativa de má-fé (rectius uso inde-
vido) por parte do terceiro registrador, cabendo 
prova em sentido contrário.

 4.  Tratando-se de marca notória, em razão do 
amparo protetivo diferenciado da norma - para 
fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, 
basta ao requerente a demonstração de que a 
marca reivindicada era notoriamente conhecida, 
ao tempo do registro indevido, para obter, em 
seu favor, a inversão do ônus da prova da má-
-fé em face do requerido, anterior registrador e, 
como reverso, a boa-fé do reivindicante.

 5.  Na hipótese, verifica-se que a recorrente não im-
pugna o fundamento crucial que deu substrato 
à sentença e ao acórdão - inexistência de prova 
da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do 
registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a 
presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a 
incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar 
à conclusão diversa do Tribunal de origem, com 
relação à existência de provas que poderiam 
reconhecer a notoriedade da marca nos idos 
de 1975, demandaria o revolvimento fático-
-probatório dos autos, o que encontra óbice na 
Súm. 7 do STJ.

 6.  Recurso especial não provido.” (REsp 1306335/
RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 
16/05/2017)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
DIREITOS AUTORAIS. REPRODUÇÃO INDEVIDA DA PER-

SONAGEM “VALÉRIA” DO PROGRAMA ZORRA TOTAL. 
DIREITOS MORAIS SOBRE A OBRA QUE PERTENCEM 
APENAS AO SEU AUTOR, RODRIGO JOSÉ SANT’ANNA, 
NÃO PODENDO SER TRANSFERIDOS. IMPOSSIBILI-
DADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À GLOBO, MERA 
LICENCIADA. ART. 27 DA LEI N. 9.610/98.
 1.  Caso concreto no qual ficou reconhecida pelo 

Tribunal de origem a reprodução indevida da 
personagem “Valéria”, criada por Rodrigo José 
Sant’anna e veiculada no programa Zorra Total 
da Globo Comunicação e Participações S.A., 
pela TV OMÊGA LTDA REDE TV, tendo a ré sido 
condenada ao pagamento de indenização por 
danos morais a ambos os autores da ação.

 2.  Os direitos morais sobre a obra autoral perten-
cem exclusivamente ao seu autor, não podendo 
ser cedidos, uma vez que são, nos termos do art. 
27 da Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) 
intransmissíveis e irrenunciáveis.

 3.  Danos morais que não podem ser reconhecidos 
à Globo Comunicação e Participações S.A. em 
decorrência da violação de direitos autorais por 
não ser ela a autora da obra reproduzida inde-
vidamente, mas apenas sua licenciada exclusiva.

 4.  RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1615980/
RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERI-
NO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, 
DJe 22/06/2017)

***

“COMERCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO 
DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. CONFRONTO 
ENTRE MARCA REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL 
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) E DENOMI-
NAÇÃO SOCIAL REGISTRADA ANTERIORMENTE NA 
JUNTA COMERCIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. 
CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE USO 
DO NOME. 
 1.  Na esteira do entendimento do Superior Tribu-

nal de Justiça, eventual conflito entre registro 
de marca e denominação da empresa deve ser 
sanado pelo princípio da especificidade, o qual 
recomenda que não havendo confusão, não há 
impedimento que tais empresas possam conviver 
no universo mercantil (REsp 119.998/SP). 
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 2.  Na hipótese, as duas partes se utilizam do nome 
“MAGNABOSCO”. Além disso, ambas empresas 
exploram o mesmo ramo de comércio, o que mo-
tivou os autores a ingressarem em juízo objeti-
vando a declaração da nulidade do registro como 
marca do nome de família MAGNABOSCO. Dessa 
forma, duas empresas não podem compartilhá-
-la. Há coincidência de serviços capaz de induzir 
a erro o público consumidor e desfigurar a tutela 
marcária que é devida à autora (MAGNABOSCO), 
por força do registro comercial na Junta desde 
o ano de 1948. 

 3. “A anterioridade do registro do nome comercial, 
comprovada pelo arquivamento do ato consti-
tutivo na Junta Comercial, assegura ao titular 
seu uso, não obstante alguém obtenha, poste-
riormente, o registro de marca de serviço com a 
proteção pertinente do art. 2º, b, do Código da 
Propriedade Industrial. A exclusividade que o 
registro do INPI confere não pode ser infirmada, 
mas é ineficaz em relação a quem, pelo registro 
anterior do nome comercial, goza de proteção 
assegurada até constitucionalmente (art. 5º, 
XXIX)”. Precedente: (Ap. nº 108.807/1-SP, TJSP, 
5ª Câmara Cível).

 4.  Remessa oficial a que se nega provimen-
to.” (TRF-1, Remessa Oficial nº 0000302-
31.2005.4.01.3802/MG, Rel. Desembargador Fe-
deral KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, 
julgado em 23/01/2017, e-DJF1 03/02/2017)

***

“APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MAR-
CA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATI-
VO – EXTINÇÃO DE MARCA DECRETADA PELO INPI 

- COLIDÊNCIA – ART 124, XIX DA LPI - SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
 I - Apelação contra sentença que julgou impro-

cedente o pedido de nulidade do ato adminis-
trativo que anulou o registro da marca mista 
“QUANTA BRASIL”, nº 825.953.928, ao funda-
mento que reproduz marca mista antecedente, 
com a mesma denominação “QUANTA”, nºs 
813.644.186 e 200.037.706. 

 II - No caso, é de se notar que a expressão 
‘QUANTA’ nada tem de original, fazendo 
parte inclusive do nome comercial das duas 
empresas (“QUANTA BRASIL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA” e “QUANTA TECNOLOGIA 
ELETRÔNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA”) 
que, de acordo com os autos, também exercem 
suas atividades na mesma região, Estado de 
São Paulo, há mais de duas décadas. 

 III - Fato que para mim denota que a convivência 
duradoura das empresas no mercado já estabe-
leceu uma distinção segura entre as expressões 
“QUANTA” e “QUANTA BRASIL”, permitindo que 
o consumidor as perceba indistintamente, sem 
vincular uma com a outra, atendendo, assim, 
os preceitos da lei, que não veda registro de 
expressões semelhantes quando não causam 
confusão, parecendo ser esse o caso dos autos, 
tanto que a empresa Apelada, apesar de inti-
mada, preferiu não se manifestar no processo. 

 IV - Apelação provida.” (TRF-2, Recurso de Ape-
lação nº 0121762-23.2014.4.02.5101, Rel. 
Desembargador Federal MESSOD AZULAY 
NETO, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 
30/06/2017,DJe 10/07/2017)

***
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“APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE REGIS-
TRO – ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA - PATRONIMICO 
ARTÍSTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO 
PROVIDO. I – Colhe-se dos autos que as duas expres-
sões “FABRICIO E FABIAN” e “FABRICIO E FABIANO” 
designam marcas registradas que servem para identi-
ficar duas duplas sertanejas em atuação no mercado 
artístico. II - Da mesma forma que na vida civil ter o 
mesmo nome não torna ninguém parecido. Também os 
artistas, ainda que tenham nomes parecidos não são 
confundidos por seu público. III - Razão pela qual as 
marcas com nome civil, de família ou patronímicos, 
por regra, não gozam de exclusividade, exigindo a 
lei apenas o consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores para o registro. IV - Reitero, portanto, a 
manifestação que adiantei no agravo de instrumento, 
pois em face de marcas indiscutivelmente patroními-
cas, não havendo nos autos oposição motivada com 
por falta de consentimento (124, XV), há reparo a fazer 
na sentença não servindo a anterioridade da primeira 
marca da parte autora “FABIAN GODIN” como causa 
suficiente para justificar a nulidade dos registros da ré. 
V - Apelações e remessa necessária providas.” (TRF-2, 
Recurso de Apelação nº 0801041-14.2011.4.02.5101, 
Rel. Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, 2ª 
TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 30/06/2017,DJe 
10/07/2017)

***

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO 
MARCÁRIO – COLIDÊNCIA COM MARCAS REGISTRA-
DAS ANTERIORMENTE NO BRASIL E NO EXTERIOR 
– MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - ART. 124, 
XIX e XXIII, DA LPI - MANUTENÇÃO DA TUTELA DE 
URGÊNCIA CONCEDIDA PARA ABSTENÇÃO DO USO 
DA MARCA. I - Correta a sentença que decretou a 
nulidade dos atos administrativos que deferiram os 
registros nºs 825.154.090, 826.680.615, 826.680.607 
e 826.680.593, relativos à marca SUNGLASSESS HOT, 
da empresa ré, não apenas por haver risco de confusão 
quanto ao consumo dos produtos, mas, sobretudo, ante 
a evidente possibilidade de causar associação indevida 
com marca alheia, SUNGLASS HUT, levando o público 
consumidor a pensar que adquiriu produto de uma 

determinada empresa, quando, na verdade trata-se do 
produto de outra, o que faz incidir na espécie o inciso 
XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/96, até porque elas 
pertencem ao mesmo segmento mercadológico, qual 
seja, venda de óculos. II - Por incidir também a vedação 
do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, e considerando 
que a marca da empresa ré é gráfica e foneticamente 
muito semelhante às marcas registradas anteriormente 
pela primeira apelada, nos EUA e em outros países, 
para o mesmo segmento mercadológico, os registros 
de titularidade da ré, 825.154.090, 826.680.615, 
826.680.607 e 826.680.593, não poderiam ter sido 
concedidos, devendo ser decretada sua nulidade. III - 
Em recente julgado, o STJ entendeu que inexistindo 
resistência direta à pretensão e não sendo imputável 
ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua 
atuação processual lateral afasta a legitimação passiva 
e, por consequência, sua condenação sucumbencial 
(REsp 1378699/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, 
DJe 10/06/2016). No caso, não foi ação ou omissão do 
INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuiza-
mento de ação, sendo, portanto, indevidos honorários 
advocatícios pela Autarquia Marcária. IV - Fixação da 
verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, 
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil 
de 2015, considerando que não houve condenação 
pecuniária, devendo ser paga apenas pela empresa 
ré. V – Apelação desprovida. Remessa necessária 
parcialmente provida, apenas para excluir a conde-
nação do INPI em honorários advocatícios.” (TRF-2, 
Recurso de Apelação nº 0026871-78.2012.4.02.5101, 
Rel. Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª 
TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 12/06/2017, DJe 
20/06/2017)

***

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PATENTE. PATEN-
TE PIPELINE. PRAZO REMANESCENTE DE PROTEÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA ACOLHIDA PELA SEN-
TENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO DA FUN-
DAMENTAÇÃO DO DECISUM. REFORMA DE OFÍCIO DO 
ATO NA PARTE INQUINADA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE 
OBJETIVA: POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS: 
NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
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 1. A disciplina da chamada patente pipeline consta 
do artigo 230 e parágrafos da Lei nº 9.279/1996, 
que reconhece a proteção conferida no exterior, 
por país signatário da Convenção de Paris sobre 
Propriedade Industrial, estendendo-a ao territó-
rio brasileiro.

 2. Nos termos do § 4º do artigo 230 da Lei nº 
9.279/1996, combinado com seu artigo 40, a 
vigência da patente pipeline estende-se por vinte 
anos, contados da data do depósito do primeiro 
pedido feito no exterior.

 3. O apelante alega que, erroneamente, expediu a 
Carta-Patente fazendo dela constar 06/09/2009 
como prazo de validade da patente PI 110003-9, 
quando o certo seria 06/09/2008, correspon-
dente a vinte anos a partir da data do primeiro 
depósito, realizado na Suécia em 06/09/1988. 
A jurisprudência é uníssona no sentido da tese 
defendida pelo apelante. Precedente.

 4.  A interpretação equivocada do dispositivo legal 
em comento, defendida pela r. sentença, fez 
parte somente da fundamentação. Os motivos da 
sentença, contudo, não têm caráter normativo 
para as partes, na medida em que a coisa julgada 
dar-se-á sobre o dispositivo. E o dispositivo, no 
presente caso, foi pela improcedência do pedido 
de nulidade da patente.

 5.  Não procede a alegação do apelante no sentido 
de que a correção de ofício do ato não seria 
possível, porquanto a questão estaria submetida 
ao Judiciário.

 6. A questão, tal como posta, enquadra-se no 
controle de legalidade dos atos administrativos, 
uma vez que o erro quanto ao prazo rema-
nescente de proteção da patente deu-se pela 
má interpretação da expressão “país onde foi 

depositado o primeiro pedido”, contida no § 4º 
do artigo 230 da Lei nº 9.279/1996.

 7.  Trata-se de ilegalidade objetiva, caracterizada 
pela mera desconformidade da atuação da Ad-
ministração com a ordem jurídica, inexistindo 
qualquer ameaça ou lesão a direitos subjetivos. 
Para essas hipóteses, o controle interno da 
Administração é suficiente, não havendo ne-
nhum óbice à correção ex officio da ilegalidade 
presente no ato.

 8.  No caso dos autos, o Judiciário reconheceu 
a validade da patente outorgada à corré, 
afastando a nulidade pleiteada pela autora. 
Desse modo, a reforma da parte viciada da 
Carta-Patente, condizente com o prazo re-
manescente de proteção, é medida legítima a 
ser adotada pela própria Administração, sendo 
dispensável a atuação do Judiciário para essa 
finalidade.

 9.  Considerando que o recurso foi interposto sob a 
égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado 
Administrativo nº 7, elaborado pelo Superior 
Tribunal de Justiça para orientar a comunidade 
jurídica acerca da questão do direito intertem-
poral, tratando-se de recurso interposto contra 
decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, 
não é possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do artigo 
85, § 11, do CPC/2015.

 10. Apelação não provida.” (TRF-3, Recurso de 
Apelação nº 0014301-92.2002.4.03.6100, Rel. 
Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, e-DJF3 
27/06/2017)

***
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“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. UTILIZAÇÃO 
DA ÁGUIA BICÉFALA COMO SIGNO DISTINTIVO DA 
MARCA CAVALERA. VALIDADE. PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE.
 I -  Ação anulatória em que se discute a validade 

do registro de marca, obtido por Cavalera 
Comércio e Confecções Ltda e outros, pela 
utilização da águia bicéfala, uma vez que, 
segundo o alegado pela parte autora (Espaço 
Sete Sete Cinco), a ré teria se valido do brasão 
oficial da Albânia, signo distintivo não regis-
trável por força do disposto no artigo 124, 
inciso I, da Lei nº. 9.279/1996.

 II -  Sobre o signo utilizado para a distinção da 
marca da ré, a historiografia nos mostra que 
o símbolo oficial constante da bandeira da 
República da Albânia não é um patrimônio 
ou criação exclusiva ou mesmo representa-
tiva daquela nação. A águia bicéfala é um 
símbolo que teve presença na história dos 
povos, e sua criação remonta à Idade Média, 
tendo sido utilizado por diversos Impérios e 
Famílias, diferentemente daqueles adotados 
pela nossa bandeira nacional, os quais fo-
ram elaborados especificamente para nossa 
realidade pátria. Portanto, é possível afirmar 
que a CAVALERA adotou como marca os sím-
bolos constantes da Bandeira Bizantina do 
século XIII; ou aqueles do Brasão do Império 
Russo de 1882 ou da Federação Russa; ou do 
Império Austro-Húngaro; ou do Sacro Império 
Romano-Germânico, ou da Sérvia e Monte-
negro. Também é possível aduzir que, dentre 
outras nações, a República da Albânia possa 
ter adotado em seu símbolo oficial aquelas 
insígnias constantes da Bandeira Bizantina do 
século XIII; ou aqueles do Brasão do Império 
Russo de 1882 ou da Federação Russa; ou do 
Império Austro-Húngaro; ou do Sacro Império 
Romano-Germânico, ou da Sérvia e Montene-
gro. De se conferir que o Império Bizantino ou 
mesmo o Austro-Húngaro não mais poderia 
impedir que a Apelante registrasse esta marca, 
e nem mesmo consentir. A Albânia não detém 
a titularidade de tais insígnias oficiais, eis 
que os símbolos expostos em sua bandeira 
não lhes pertencem, por serem referências da 

história de povos ou dinastias, e não daquela 
distante nação. Portanto, afasta-se o argu-
mento de que o registro do símbolo da águia 
bicéfala afrontaria ou imitaria os emblemas 
da bandeira de nacionalidade albanesa. Certos 
símbolos nacionais não são exclusivos das 
nações ali representadas, como é o caso das 
estrelas de nossa bandeira. As 27 estrelas 
constantes do círculo azul - cuja posição na 
bandeira reflete o céu visto no Rio de Janeiro 
no dia da Proclamação da República - repre-
sentam as unidades federativas, onde cada 
estrela representa um estado específico, além 
do Distrito Federal. Ainda que esta bandeira 
traga a simbologia das unidades federativas, 
as estrelas jamais poderiam ser tratadas como 
patrimônio exclusivo da bandeira brasileira. 
Nossa atual bandeira, por sinal, foi inspirada 
na anterior bandeira do Império, onde o verde 
representava a Casa de Bragança de Pedro I - 
o primeiro imperador do Brasil - enquanto o 
ouro representava a Casa de Habsburgo de sua 
esposa, a imperatriz Maria Leopoldina. Bra-
sões, emblemas, distintivos, armas, medalhas, 
para sofrerem a proibição de registro perante 
o INPI, precisam ser aqueles símbolos distinti-
vos e próprios de sua representação nacional. 
Uma estrela, uma constelação, um leão herál-
dico ou mesmo uma águia bicéfala não são 
emblemas exclusivos ou originais de nações 
determinadas, e nem poderiam ser; portanto, 
não podem estar elencadas entre aquelas 
proibições do art. 124, I, da LPI mencionada. 
Se a bandeira de uma determinada nação se 
utiliza de uma simbologia não original, ou de 
elementos que integram a própria natureza, 
não se pode afirmar que aqueles símbolos lhes 
pertençam como patrimônio nacional.

 III - O símbolo da Apelante é explorado comer-
cialmente em nosso país desde o ano de 
1995, tendo sido apresentado para registro 
no INPI em 2.000, registro esse que foi con-
cedido em Dezembro/2005, sem qualquer 
restrição, ou seja, há aproximadamente 22 
(vinte e dois) anos a marca vem sendo utili-
zada comercialmente pela Apelante CAVA-
LERA e, considerando este longo espaço de 
tempo, há de incidir a teoria do secondary 
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meaning, adquirindo, pois, sentido secun-
dário no segmento específico de vestuário 
devido ao grande investimento econômico 
realizado. Fato é que, quanto a este aspec-
to, qualquer concorrente industrial poderia 
perfeitamente tirar proveito desleal da marca 
já difundida no país por todos esses anos, 
buscando enriquecer-se comercialmente, 
como há de se supor, por meio de uma dis-
puta visivelmente injusta.

 IV -  Há de se considerar, igualmente, o teor da 
Convenção Internacional de Paris, denomi-
nado de Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial (CUP), assinada em 
1883 e revisada em 1967, a qual estabelece 
as diretrizes gerais para as legislações na-
cionais em matéria de proteção de marcas. 
Nesta Convenção Internacional - da qual o 
Brasil é país signatário - faz constar algumas 
exceções ao absolutismo quanto às proibições 
de registros de marcas. São eles: Quando os 
símbolos utilizados pela empresa titular da 
marca não venham a sugerir, no espírito do 
público, uma ligação entre estes e símbolos 
os de uma determinada arma, emblema ou 
denominação. (Ou seja, quando não venham 
a induzir uma confusão). Quando os símbolos 
utilizados pela empresa titular da marca não 
venham a induzir o público num determinado 
erro quanto aos elementos acima. Tais parâ-
metros internacionais, como se observa, estão 
previstos no art. 6, ter, da CUP (Convenção 
da União de Paris), e são aplicáveis aos orde-
namentos pátrios que vierem a legislar sobre 
Registro e Proteção de Marcas, quando o país 
é signatário ao Tratado Internacional, como 
se dá com o Brasil, que o ratificou, com base 

no Dec. 1263/94. Assim sendo, entendo que 
deve ser preservado o registro adquirido pela 
Apelante, por não ter afrontado a legislação 
especial vigente, eis que não buscou difundir 
uma confusão com os símbolos da bandeira 
da Albânia e nem mesmo induzir em erro 
os consumidores nacionais sobre qualquer 
aspecto relacionado.

 V -  Ademais, a Apelante é titular de boa-fé do 
registro, efetivado no ano de 2005, sendo a 
sua manutenção corolário lógico da segurança 
jurídica que também se exige numa economia 
de mercado, respeitando-se os direitos de um 
titular contra os que buscam uma concorrên-
cia desleal ou injusta.

 VI -  Manutenção da condenação do INPI ao pa-
gamento dos encargos sucumbenciais em 
decorrência da postura adotada na demanda.

 VII - Apelação da ré provida. Apelação do INPI 
desprovida.” (TRF-3, Recurso de Apelação nº 
0005375-78.2009.4.03.6100, Rel. Desembar-
gador Federal COTRIM GUIMARÃES, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 30/05/2017, e-DJF3 
08/06/2017)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca “Ford” – Uti-
lização do logotipo em estabelecimento empresarial 
cujo objeto social é a instalação, manutenção e reparo 
de acessórios eletrônicos para carros (alarmes anti-
furto, aparelho de som, câmera de ré, dentre outros) 
– Risco, porém, de associação indevida com oficinas 
credenciadas das autoras – Condenação da ré à absten-
ção do uso da marca “Ford” – Inibitória parcialmente 
procedente para este fim – Apelação parcialmente 
provida para este fim.
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P R O P R I E D A D E  I N D U S T R I A L  –  M a r c a s 
“Fusion”(modelo de veículo da montadora Ford) e 
“Fusion Automotive” (estabelecimento empresarial 
cujo objeto social é a instalação, manutenção e repa-
ro de acessórios eletrônicos para carros) – Registros 
em classes distintas, não obstante digam respeito ao 
ramo automotivo – Impossibilidade de coexistência 
se houver risco de erro ou confusão ao consumidor 
– Prejuízo ao consumidor inexistente – Hipótese, 
ademais, em que expressão inglesa “fusion” é de uso 
comum – Inexistência de direito ao uso exclusivo da 
expressão – Inibitória improcedente neste tocante – 
Apelação improvida neste tocante RESPONSABILIDADE 
CIVIL – Lucros cessantes – Marca “Ford” – Utilização 
do logotipo em estabelecimento empresarial cujo 
objeto social é a instalação, manutenção e reparo de 
acessórios eletrônicos para carros (alarmes antifurto, 
aparelho de som, câmera de ré, dentre outros) – Pre-
tensão à reparação pelo dano material decorrente 
da suposta diluição da marca – Impropriedade da 
liquidação da sentença para este fim – Pretensão de 
cunho moral – Indenizatória improcedente – Apelação 
improvida neste tocante.

Dispositivo: dão parcial provimento.”(TJSP, Re-
curso de Apelação nº 1037199-74.2016.8.26.0100, 
Rel. Desembargador RICARDO NEGRÃO, 2ª CÂMARA 
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 
03/07/2017, Dje 10/07/2017)

 
***

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA ENTRE 
NOME EMPRESARIAL E MARCA.

O autor, através do registro da marca, garantiu o 
uso do signo “Mediterrâneo  Buffet”, que tem âmbito 
nacional,conforme autoriza o art. 130, inc. III, da Lei 
nº 9.279/96.O réu, no entanto, tem registro somente 
no Estado deSão Paulo do nome empresarial “Medi-
terranee Eventos Ltda.”. Nessas condições, deve ter 
preferência a marca do autor, como já decidiu o Egrégio 
Superior Tribunalde Justiça.

No que diz respeito ao princípio da territorialidade, 
as duas empresas atuam no Estado de São Paulo, no 
mesmo segmento mercadológico e, por isso, há risco 
de confusão perante consumidores. Tutela inibitória 
concedida.

A marca “Mediterrâneo” não seria pouco evocativa 
no segmento de “buffet”, como alegou o réu. A marca, 

neste segmento mercadológico, é original e deve, por-
tanto, ser protegida. Conquanto a marca se refira ao 
Mar Mediterrâneo, situado entre a Europa e a África, 
o significado da marca não cria imediata relação com 
o segmento de festas realizadas em buffet e daí a 
confirmação da distintividade.

Honorários advocatícios. Sucumbência do autor em 
relação ao pedido de indenização por danos morais. 
Fixação proporcional dos honorários. Em relação ao 
pedido inibitório, determina-se a majoração da verba 
honorária, com fundamento no art. 85, § 11º, do NCPC.

Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Recurso de 
Apelação nº 1012783-48.2016.8.26.0001, Rel. De-
sembargador CARLOS ALBERTO GARBI, 2ª CÂMARA 
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 
03/07/2017, Dje 04/07/2017)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. CAMPANHA PUBLICITÁRIA QUE PROPUNHA 
A SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS JÁ VENDIDOS PELA 
RÉ POR IMPLANTES DENTÁRIOS PRODUZIDOS PELA 
AUTORA. RETIRADA DE MERCADORIAS DA CONCOR-
RENTE DO MERCADO. 

Não poderia a autora, como o fez, retirar do mer-
cado produtos produzidos pela concorrente já vendi-
dos, destruí-los e substituí-los por implantes por ela 
produzidos. 

Tal conduta, com segurança, revela a intenção que 
teria a autora de dominar o mercado e, ato seguinte, 
introduzir número maior de unidades dos implantes 
por ela produzidos. 

Conquanto a empresa possa desenvolver progra-
mas e atividades, com vistas ao aumento de vendas 
e o incremento de lucro, não é possível aceitar que o 
faça por meios insidiosos e predatórios, interferindo 
diretamente na livre concorrência. Há uma linha tênue 
que separa a saudável concorrência da concorrência 
desleal, de modo que o elemento a diferenciá-las deve 
ser o meio pelo qual o concorrente busca atingir seu 
objetivo. 

É evidente que o programa da autora reduziu a 
competitividade. Ambas as partes atuam no mesmo 
segmento mercadológico e, seguramente, a campanha 
da autora afetou a clientela da ré. 

Não poderia a autora, como fez, retirar do mercado 
produtos produzidos pela concorrente já vendidos, 
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destruí-los e substituí-los por implantes por ela pro-
duzidos. Tal conduta, com segurança, revela a intenção 
que teria a autora de dominar o mercado odontológico 
com introdução de número maior de unidades dos im-
plantes por ela produzidos e a retirada dos estoques em 
mãos dos profissionais de odontologia, substituindo-
-os pelos seus. Na verdade a autora, com a promoção 
veiculada, comprava o produto do concorrente para 
retirá-lo do mercado, quando oferece os seus na troca 
dos outros. 

Não é só. A campanha promovida pela autora des-
valorizou o produto concorrente ao aceitá-los pela 
metade do valor do seu, reputando-os de qualidade 
inferior. 

É fácil perceber que a autora não enfrentava a con-
corrência com a qualidade e o preço do seu produto, 
ou seja, com a eficiência. Ao contrário, concorreu no 
mercado de forma desleal, desvalorizando o produto 
concorrente, e agiu para eliminar o concorrente ao 
retirar do mercado produtos vendidos. 

A livre concorrência não é a liberdade para a es-
perteza, para atuar no mercado sem observância dos 
padrões mínimos de civilidade na disputa o consumi-
dor, ou seja, não é um vale-tudo. 

Indenização por danos materiais, objeto de li-
quidação de sentença. Reparação por danos morais 
concedida. 

A ré encaminhou a seus clientes carta, após a cam-
panha realizada pela autora. Do conteúdo da carta, 
depreende-se que a ré apenas buscou proteger seus 
produtos, em retorsão aos atos de concorrência desleal 
praticados pela autora. Não há ofensa à marca da au-
tora, sendo certo que a ré, que não praticou qualquer 
excesso, limitou-se a exercer o direito de resposta aos 
atos de concorrência desleal praticados pela autora, 
garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. V, da 
Constituição Federal. 

Recurso da ré provido para julgar improcedente 
o pedido de indenização, apresentação na deman-
da principal, bem como para julgar procedente o 
pedido reconvencional pela concorrência desleal 
cometida pela autora.” (TJSP, Recurso de Apelação 
nº 1003170-51.2014.8.26.0008, Rel. Desembargador 
CARLOS ALBERTO GARBI, 2ª CÂMARA RESERVADA DE 
DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 29/05/2017, DJe 
09/06/2017)

***

“Propriedade industrial. Trade dress e marca. Alega-
da imitação, pela ré, do produto Kinder Bueno, nota-
damente, da “Onda Kinder”, do formato do chocolate, 
objeto de pedido de registro marca, e de seu padrão 
visual distintivo. Rejeitadas as preliminares de vícios na 
fundamentação e ilegitimidade recursal. Não eviden-
ciada a alegada imitação. Prova pericial que assentou 
a ausência de imitação pela ré, das marcas das autoras. 
Formato tridimensional do produto que também não 
se reputou imitado. Metodologia empregada no laudo 
adequada à constatação das violações. Irresignação das 
requerentes, em verdade, com o resultado da perícia. 
Realizada, pela expert, a análise nos moldes preten-
didos pelas autoras. Críticas dos assistentes técnicos 
das autoras que não afastam as conclusões do laudo. 
Não constatada imitação do trade dress das autoras. 
Perícia que verificou haver outros produtos, no mesmo 
mercado, com semelhantes disposições. Ausência de 
elementos que não sejam de uso comum. Concorrên-
cia desleal não demonstrada. Ausente possibilidade 
de confusão no público consumidor, pois possível 
a diferenciação entre os produtos, bem assim risco 
de diluição da marca. Requerentes que devem arcar 
com as despesas relativas ao assistente técnico da ré. 
Majorados, por equidade, os honorários dos patronos 
da requerida, porém não ao montante pretendido. 
Sentença revista em parte. Recurso das autoras des-
provido. Recurso da ré parcialmente provido.” (TJSP, 
Recurso de Apelação nº 1010326-71.2015.8.26.0100, 
Rel. Desembargador CLAUDIO GODOY, 2ª CÂMARA 
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 
29/05/2017, DJe 02/06/2017)

JURISPRUDÊNCIA
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*decisões extraídas literalmente do repertório oficial do Conar.

“SADIA - LUIS AUGUSTO E O CASAQUINHO”
E “PROMOÇÃO FATIA DA SORTE SADIA”

Mês/Ano Julgamento: MAIO/2017

Representação nº: 036/17

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

Anunciante: BRF Foods

Agência: F/Nazca S&S

Relator(a): Conselheira Letícia Lindenberg de Azevedo

Câmara: Sexta Câmara

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: Consumidores queixaram-se ao Conar de 
bullyng decorrente de filmes publicitários divulgando 
o presunto Sadia, que denomina como Luis Augusto 
produto concorrente de baixa qualidade. Foram sete 
as reclamações de consumidores, residentes em Leiria 
(Portugal), Curitiba e São Jerônimo da Serra (PR), São 
Cristovão (SE), Angra dos Reis (RJ) e São José (SC), que 
levaram à abertura desta representação. Mais recla-
mações continuaram chegando durante a tramitação 
da representação.

Anunciante e agência defenderam-se, alegando 
que o anúncio, veiculado em TV e internet, está 
em consonância com as recomendações do Código 
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, não 
ferem valores nem estimulam práticas desrespeitosas. 
Lembrou a defesa que, em decisão de 2016, o Con-
selho de Ética arquivou representação de contornos 
semelhantes.

A relatora propôs o arquivamento. Para ela, o filme 
segue a linha da irreverência, com cenas irreais. Seu 
voto foi acompanhado por maioria.

BOB’S PICANHA ARTESANAL

Mês/Ano Julgamento: MAIO/2017

Representação nº: 290/16

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

Anunciante: Bob’s

Agência: PPR

Relator(a): Conselheiro Gustavo Ferr

Câmara: Terceira Câmara

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: Veio de consumidor carioca a queixa 
que motivou esta representação, contra anúncio em 
internet de rede de lanchonete. Segundo o consu-
midor, apesar de efeito sonoro típico, distingue-se 
perfeitamente calão - “aê po...” - em meio ao anúncio. 
Ele considerou a prática deseducativa, inclusive por 
se tratar de atividade que atrai naturalmente público 
menor de idade.

Em sua defesa, anunciante e agência explicaram 
o contexto criativo do anúncio, ponderando que o 
recurso ao calão é justificado pela cultura popular 
e também pelo fato de a programação de mídia do 
anúncio ter buscado público adulto.

O relator notou em seu voto que publicidade en-
volvendo calão sempre provoca discussões quando 
trazida ao Conselho de Ética, havendo quem a acate 
pela pertinência de uso em função de posiciona-
mento de marca, estilo de comunicação, público-
-alvo etc. 

No caso em tela, o relator notou que se trata de 
empresa, produto, planejamento de mídia e lingua-
gem (a peça publicitária foi protagonizada por um 
youtuber) próprias de jovens acima de 18 anos. Por 
isso, ele não viu problemas na forma como o calão 
foi apresentado. Propôs o arquivamento, voto aceito 
por unanimidade.
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