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EDITORIAL

Dr.  Marcello do Nascimento
Presidente

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

Novos desafios, novas metas
Foi com muita alegria e entusiasmo que, em Agosto de 2017, assumimos 

a Presidência da nossa ASPI para o biênio 2017-2019. A responsabilidade de 
desenvolver o melhor trabalho possível e impulsionar as atividades de nossa 
querida Associação também sempre esteve presente em nossa consciência. Pois 
bem, passados poucos mais de 06 meses de nossa gestão já posso afirmar, com 
segurança, que a Diretoria executiva que me acompanha comunga da mesma 
motivação e empenho tornando a nossa gestão prazerosa e, no mínimo, bem mo-
vimentada! O mesmo posso dizer da Diretoria nomeada que não poupa esforços 
na realização das diversas atividades inerentes as respectivas funções, destacan-
do, inclusive, a completa agenda Cultural planejada. É nesse espirito que uso des-
se espaço editorial para comentar brevemente alguns projetos de nossa gestão.

Teremos o prazer de celebrar esse ano o aniversário de 35 anos da ASPI e 
dessa forma, conclamo a todos, desde logo, reservarem a data de 17 de Agosto 
para a nossa comemoração que promete estar à altura da nossa Associação. 
Na esteira das comemorações de aniversário planejamos inédita publicação 
de edição da revista do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em homenagem 
aos nossos 35 anos; bem como publicação de edição comemorativa do nosso 
boletim em um formato atualizado.

O Relacionamento institucional com outras entidades da área nos pare-
ce fundamental e, dessa forma, além de fortalecer o relacionamento com o 
INPI, muito bem construído por gestões anteriores, já foram enviados ofícios 
ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual – CNPC e à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade 
Intelectual e Combate à Pirataria, visando a aproximação e colaboração com 
as atividades das mesmas. 

A disseminação da cultura de proteção a direitos de propriedade intelectual é 
um dos principais objetivos de nossa gestão, que está empenhada em promover 
a conscientização da importância da gestão dos bens imateriais a empresários 
de todos os portes, não só na capital do Estado de São Paulo como pelo interior, 
contando, para tanto, com o apoio do próprio INPI. Neste esteio o aprimoramento 
do canal ASPI é um dos nossos grandes desafios e meta a ser cumprida. 

Ainda no âmbito cultural e, além da completa e ambiciosa agenda já pro-
gramada, é com satisfação que tivemos o retorno dos almoços-palestras que 
contaram com grande aceitação de nossos associados, que lotaram os 02 
eventos já realizados. Outros estarão por vir!

Finalmente gostaria de ressaltar a realização do nosso XVIII Congres-
so Internacional da Propriedade Intelectual cujo tema é “A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E O AMBIENTE VIRTUAL – Na Mira de Uma Nova Era”, que será 
realizado nos dia 19, 20 e 21 de Março no Hotel Grand Mercure São Paulo 
Ibirapuera. O já tradicional Congresso ASPI tem se tornado uma referência 
entre a comunidade acadêmica, profissionais da área e empresários, fruto da 
alta qualidade técnica das apresentações e respectivos palestrantes.

Enfim, esses são somente alguns dos projetos que narramos aqui no intuito 
de estimular o envolvimento de todos os associados, cuja participação será 
sempre bem-vinda! 

 Saudações,

Diretoria e Conselho para o biênio 2017/2019
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 16-Jan-18 18-Jan-18 IIPLA  Dubai AE World Intellectual Property Forum
 19-Jan-18  21-Jan-18  LESI  Vienna  AT  Board Planning Meeting 
 23-Jan-18  25-Jan-18  GIPC  Bengalore  IN  10th Global Intellectual Property Convention
 24-Jan-18  27-Jan-18  AIPLA  La Quinta  US  AIPLA Mid-Winter Institute 
 18-Feb-18  21-Feb-18  AUTM  Phoenix  US  AUTM Annual Meeting 
 28-Feb-18  02-Mar-18  AMPPI  Mexico  MX 7 th International Congress
 08-Mar-18  09-Mar-18  MARQUES  Malaga  ES  Spring Team Meeting 
 12-Mar-18  14-Mar-18  BIO Europe  Amsterdam  NL  Spring Conference 
 19-Mar-18  20-Mar-18  BIO Asia  Tokyo  JP  Asia International Conference 
 19-Mar-18  21-Mar-18  ASPI  S. Paulo  BR  XVIII Congresso Internacional 
 23-Mar-18  25-Mar-18  ABAPISUL  Bento Gonçalves  BR  XIII Encontro Regional ABAPISUL 
 08-Apr-18  10-Apr-18  ASIPI  Bogota  CO  Jornadas de Trabajo 
 11-Apr-18  13-14-18  CIPIS  Shanghai  CN  China IP and Innovation Summit 
 27-Apr-18  29-Apr-18  LESI  San Diego  US  Delegates Meeting 
 29-Apr-18  02-May-18  LESI  San Diego  US  Annual Conference 
 15-May-18  17-May-18  AIPLA  Seattle  US  Spring Meeting 
 16-May-18  18-May-18  IACC  Seattle  US  2018 Annual Spring Conference 
 19-May-18  23-May-18  INTA  Seattle  US  140th Annual Meeting 

ACONTECEU NA ASPI

Pessoa Física:

n Alexandre Fragoso Machado
 Campedelli Advogados

n Carlos Eduardo Neves de Carvalho
 Ricci Advogados Propriedade Intelectual                   

n Liliane Agostinho Leite
 Liliane Agostinho Leite Sociedade Individual
 de Advocacia         

n Viviane Moreira
 Consultoria Jurídica e Agente de Propriedade Intelectual       

n Karlo Fonseca Tinoco
 Bhering Advogados                           

Novos Associados
Pessoa Jurídica:

n Licks Sociedade de Advogados     
 Eduardo Telles Pires Hallak
 Otto Banho Licks
 Liliane do Espirito Santo Roriz de Almeida 

n Montañés Albuquerque Sociedade de Advogados          
 Maria Isabel Montañés Francisco
 Vanessa Albuquerque

n SGCR - Simões Garcia Corte Real & Associados
 João Luis Garcia



4 A
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n 10 de agosto de 2017

Ciclo de Palestras ASPI:
novos paradigmas da concorrência desleal

Palestrante: Pedro Marcos Nunes Barbosa

Coordenação: Neide Bueno 

Da esq. para direita: João Marcos Silveira, Neide Bueno, 
Patricia Silveira, Clóvis Silveira, Pedro Marcos Nunes Barbosa, 
Newton Silveira e Marcelo Antunes Nemer

n 17 de agosto de 2017

Jantar de Posse Nova da Diretoria 
biênio 2017-2019 e 

comemoração dos 34 anos da associação

n 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2017

Última aula: No centro, docente: Priscilla Nascimento, à direita 
Neide Bueno e os alunos

Curso de Inglês na área de
Propriedade Intelectual:

Docente: Priscilla Nascimento

Coordenadores:  Neide Bueno e Viviane Moreira

O Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) celebrou 
o centenário de sua fundação em junho de 2017, com 
um jantar de gala e lançamento de um livro come-
morativo, rememorando as histórias e os feitos da 
entidade, que deu origem à Seccional Paraná da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Durante o XXXVII Congresso 
Internacional da Propriedade Intelectual promovido 
pela ABPI, no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 22 de 
agosto de 2017, Maria Inez Araujo de Abreu, membro 
do IAP, entregou, ao Presidente da ASPI, Marcello 
do Nascimento, um exemplar do livro comemorativo 
dos 100 anos do Instituto para compor o acervo da 
biblioteca da associação.

n junho de 2017

ASPI recebe livro comemorativo
dos 100 anos do IAP

n 04 de outubro de 2017

Ciclo de Palestras ASPI:
impactos jurídicos sobre a coleta,

o uso e o tratamento de dados pessoais

Palestrante: Cláudio Barbosa

Coordenação: Sandra Volasco

Da esq. para direita: Sandra Volasco, Cláudio Barbosa e
Neide Bueno

Fotos páginas 32 e 33
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ACONTECEU NA ASPI

n 26 de outubro de 2017

Almoço Palestra ASPI:
os direitos autorais no streaming

Palestrante: Desembargador José Carlos Costa Netto

Coordenação: Sônia D’Elboux e Fernanda Vilela

Da esq. para direita: Alberto Camelier, José de Araújo Novaes Neto, 
Marcello do Nascimento, José Carlos Tinoco Soares, Sonia Maria 
D’Elboux, Desembargador José Carlos Costa Netto e Neide Bueno

n 22 de novembro de 2017

Ciclo de Palestras ASPI:
prescrição e decadência na

propriedade Intelectual

Palestrante: Alberto Camelier 

Coordenação: Neide Bueno

Da esq. para direita: Kenneth René Ouchana Wallace, Marcelo 
Antunes Nemer, Alberto Camelier e Marcello do Nascimento
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Almoço palestra da ASPI ocorrido no Terraço Itália 
no dia 21 de fevereiro de 2018. O palestrante convida-
do, Desembargador Federal André Fontes – Presidente 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, discorreu 
sobre as “questões controvertidas sobre marca”. 

Os debates foram conduzidos pelo Presidente da 
ASPI, Marcello do Nascimento, e da Diretora Social 
da ASPI, Fernanda Villela Coelho.

O evento contou, ainda, com a participação de 
diversos profissionais da área e de Membros da Dire-
toria da ASPI.

n 21 de fevereiro de 2018

O presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, re-
cebeu no dia 22 de janeiro, na sede do Instituto, o 
presidente da Associação Paulista da Propriedade 
Intelectual (ASPI), Marcello do Nascimento, e o diretor 
de Relações Institucionais, Ricardo Vieira de Mello. Na 
reunião, foram tratadas as ações do INPI para 2018, 
especialmente na área de cooperação em propriedade 
industrial.

Também participaram do encontro o diretor de 
Marcas, André Balloussier, e o coordenador-geral de 
Disseminação para Inovação, Felipe Melo.

Da esq. para direita.: Ricardo Vieira de Mello, Luiz Otávio Pimentel, 
Marcello do Nascimento, André Balloussier e Felipe Melo

INPI trata das ações de
cooperação em PI com a ASPI

n 22 de janeiro de 2018

n 07 de dezembro de 2017

HAPPY HOUR de Confraternização
de fim de ano da ASPI

Fotos do Happy Hour nas págs. 34 e 35

Da esq. para direita: Daniel Adensohn de Souza, Neide Bueno, 
Antonio Ferro Ricci, Alberto Luís Camelier da Silva, Marcello do 
Nascimento, Desembargador Federal Dr. Andre Fontes, Fernanda 
Vilela Coelho, Newton Silveira, Tânia Aoki Carneiro, Ricardo 
Vieira de Mello, Celino Bento de Souza, José Carlos Gonçalves 
Junior e Mauricio Serino Lia.

Da esq. para direita: Marcello do Nascimento, Desembargador 
Federal Dr. Andre Fontes e Fernanda Vilela Coelho

ACONTECEU NA ASPI
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Enquanto isso…
Benny Spiewak / Andrea Garbelini Queiroz 
ZCBS Advogados

Em Alexandria-VA, EUA. Em um press release 
publicado no dia 6 de novembro, o Escritório de Mar-
cas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) anunciou 
a renovação dos acordos de cooperação em patentes 
com o Escritório de Patentes do Japão (JPO) e o Es-
critório Coreano de Propriedade Intelectual (KIPO). O 
projeto-piloto expandido baseia-se na primeira fase 
bem-sucedida que foi concluída recentemente. Os me-
morandos de cooperação foram assinados em reuniões 
bilaterais realizadas às margens da Assembleia Geral 
da Organização Mundial de Propriedade Intelectual 
(OMPI) em Genebra na Suíça.

Em Londres, Reino Unido. Em uma disputa de 
violação de marca entre a The London Taxi Corporation 
(LTC) (os fabricantes do icônico táxi preto londrino) e 
os fabricantes de um táxi elétrico híbrido, o Metrocab 
(The London Taxi Corporation Ltd (LTC) v Frazer-Nash

desenho industrial), é possível que o processo siga até 
o Supremo Tribunal Britânico, o que poderá consolidar 
uma série de precedentes interessantes, incluindo os 
testes adequados para avaliar o caráter distintivo ine-
rente das marcas tridimensionais. A gigante Nestle no 
início deste ano perdeu uma luta semelhante sobre o 
formato da sua barra de chocolate KitKat.

Em Cingapura. Por muitos anos foi prática comum 
arguir pela nulidade da patente em processos de infra-
ção de patente. No entanto, um recente julgamento do 
Tribunal Superior de Cingapura indica que isso não é 
mais possível no país. No caso Sun Electric Pte Ltd de 
Sunseap Group Pte Ltd [ 2017] SGHC 232, o Tribunal 
Superior de Cingapura decidiu, nos termos da Lei de 
Patentes de Cingapura (Singapore Patents Act), que 
não possui competência para revogar uma patente 
por meio de um pedido reconvencional em processos 
por infração de patente. O Tribunal observou que a 
existência de tal prática não tem embasamento legal 
devido à ausência de disposição legal expressa que 
confere a jurisdição original ao tribunal para ouvir 
processos de revogação, seja ou não por reconvenção 
em processos por infração. Ainda há recurso possível 
da decisão, no entanto, por enquanto, as partes que 
desejam revogar a patente devem iniciar processos de 
revogação perante o Escritório de marcas e patentes 
de Cingapura.

Na Nova Zelândia. No dia 25 de outubro, a cor-
te superior da Nova Zelândia decidiu pela violação 
de direitos autorais em favor do rapper Eminem no 
caso Eight Mile Style LLC v New Zealand National 
Party [2017] NZHC 2603. Antes das eleições de 2014, 
o Partido Nacional da Nova Zelândia encomendou um 
anúncio político que foi lançado por uma agência de 
publicidade incorporando um trecho da música de Emi-
nem, Lose Yourself. No entanto, ao invés de obter uma 
licença, o partido optou por usar uma faixa chamada 
Eminem Esque que, como o nome sugere, foi projetada 
para parecer semelhante a Lose Yourself. Eight Mile 
Style (EMS), o licenciado exclusivo e co-proprietário 
dos direitos autorais em Lose Yourself, processou o 
partido por violação de direitos autorais, enquanto o 
presidente do partido, Steven Joyce, defendeu o uso da 
música como “bem lícito”. O caso recebeu atenção in-
ternacional quando uma filmagem onde a música Lose 
Yourself é tocada durante o julgamento se tornou viral.

Research Ltd & Anor), o Tribunal Superior do Reino 
Unido decidiu que as características do táxi de Londres 
(como a inclinação do para-brisas, o capô profundo/
alto e a grade dianteira estendida) não são significa-
tivamente distintivos quando comparado às normas 
do setor automotivo em geral. Como resultado, as 
marcas da LTC foram canceladas, pois não possuem 
caráter distintivo necessário para a proteção marcaria. 
Embora o caso seja apenas uma recapitulação das 
dificuldades no registro de figuras tridimensionais 
como marcas (quando comparados à proteção por 

INTERNACIONAL
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É muito comum aos aplicadores da área de Com-
pliance a elaboração - em parceria com outras áreas 
de interesse da empresa ou instituição – de políticas 
próprias, podendo, entre outros casos, se relacionar 
a questões internas entre empresa e funcionários 
ou entre empresa e fornecedores - nas siglas em 
inglês, KYE- Know your Employee e KYS - Know your 
Supplier, respectivamente. No entanto, outro nor-
mativo interno que propomos e que merece atenção 
é uma política específica para as áreas de criação 
artísticas e/ou desenvolvimento tecnológico, com 
foco especial na figura do Desenvolvedor (“Know 
your Developer”). 

Neste breve artigo, propomos que exista, dentro do 
processo de Compliance (em especial para empresas 
em que a criação ou desenvolvimento de tecnologias 
desempenhem um papel fundamental), um desenho 
específico de Boas Práticas relacionadas às áreas de 
criação e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I), que denominaremos “KYD”.™ 

Compliance em PI: a proteção do ativo 
reputacional das empresas

A prática mais comum observada no mercado 
nacional é a aplicação de Programas de Compliance 
voltados ao combate da corrupção e/ou lavagem de 
dinheiro. No entanto, para proteção completa do ativo 
reputacional da empresa, entendemos que os progra-
mas devam ir além. Visando uma contínua evolução 
e integração de programas de desenvolvimento ético 
e moral em todas as áreas da empresa, a atividade de 

Compliance em PI deve atentar-se, especialmente, 
para práticas indevidas, em especial as de aparente 
menor relevância. As de maior relevância já conside-
ram, à luz do grau de severidade do ato, a hipótese de 
prisão, suspensão ou interdição parcial das atividades 
da empresa, sua dissolução compulsória, a proibição 
de receber incentivos ou tomar empréstimos de insti-
tuições financeiras públicas, etc. Mas são as pequenas 
condutas e liberalidades do dia a dia que minam o 
valor dos intangíveis.

Nesse sentido, cabe jogar luz sobre os que mais 
ativamente participam dos primórdios da criação ou 
dos processos de inovação. 

Quem são os Desenvolvedores?

Os desenvolvedores, criadores, provedores enfim, 
os profissionais de formalização de conceito e ideias, 
podem existir em diversos cenários, a exemplo dos 
principais atores do processo de inovação, a saber, 
empresas e seus centros de inovação empresarial, 
órgãos governamentais, organizações da sociedade 
civil, entidades de suporte à inovação (consultorias, 
incubadoras de empresas, núcleos de inovação tec-
nológica e parques tecnológicos).

Para nosso propósito aqui, serão considerados de-
senvolvedores os agentes (pessoa física e/ou jurídica) 
diretamente ou indiretamente envolvidos com ativi-
dades de pesquisa, inovações tecnológicas, processos 
de criação artística e/ou aperfeiçoamento de produtos 
ou serviços. 

Conheça seu Desenvolvedor – KYD – Know your Developer ™
Gabriela Alves Guimarães / Simone Villaça1

1  Gabriela A. Guimarães (sócia da SYARD)  e Simone Villaça (sócia de 
REMER VILLAÇA & NOGUEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL)  são advo-
gadas e atuam, respectivamente, nas áreas de Compliance e Propriedade 
Intelectual.

ARTIGO
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Sem pretensão de esgotar os exemplos, seguem 
alguns: 

DESENVOLVEDORES NA ÁREA DE CRIAÇÃO/AR-
TES: designers, desenhistas, ilustradores, artistas, 
arquitetos; empresas ou pessoas contratadas como 
parceiras para criação de campanhas; arquitetos/ 
desenvolvedores de software; criadores de conceitos 
de identidade de marca em geral (ex.: perfumistas, 
criadores de música/letras/trilhas sonoras customiza-
da); criadores de banco de dados com configurações 
originais, etc.

DESENVOLVEDORES NA ÁREA DE PESQUISA, TEC-
NOLOGIA/INOVAÇÃO: profissionais da área técnica ou 
científica ligados às atividades de pesquisa e desen-
volvimento; arquitetos/ desenvolvedores de software 
(estes se enquadram em categoria flexível); etc.

Em especial na área das patentes, destacamos a 
Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96 ou LPI), que 
traz normas aplicáveis às relações internas entre a 
empresa/empregador, destacando-se os artigos 88 ao 
93. Em apertada síntese, a regra atual é a de que sem-
pre que (I) o empregado for contratado para desen-
volvimento ou criação ou (II) forem utilizados meios 
ou recursos de um empregador, a patente pertencerá 
ao empregador. No primeiro caso, integralmente, e 
no segundo caso, na medida da participação de cada 
um. Contratos de trabalho bem redigidos e alinhados 
com políticas internas e politicas de fornecedores bem 
comunicadas fortalecerão os direitos da empresa ou 
instituição.

Gestão de Conduta – Desenvolvedores

De um lado, os gestores das áreas de criação, 
pesquisa e desenvolvimento podem interagir com 
agentes públicos, a exemplo de alocação e divisão 
de recursos públicos (ex: valores recebidos como 

fomento via CNPQ ou FAPESP), processos internos de 
obtenção de direitos de propriedade industrial (INPI 
ou institutos equivalentes no exterior), ou mesmo 
aprovações regulatórias junto a órgãos competentes 
(ex. ANVISA, CONEP).

De outro lado, há que se cuidar também que a cria-
ção, muitas vezes de propriedade exclusiva da organi-
zação que o criador integra, pode ser indevidamente 
entregue a concorrente de sua empresa, mediante o 
pagamento de dinheiro ou outra utilidade, aceite de 
promessa de pagamento ou recompensa (Corrupção 
passiva do empregado prevista no inciso X do art. 195 
da Lei 9.279/96). 

No que se refere ao risco de fraudes entre particu-
lares, ou seja, àquelas não relacionadas a um agente 
público, seja ele nacional ou estrangeiro, a conduta in-
devida, ao contrário do que se imagina, não se restringe 
aos crimes relacionados à propriedade intelectual. 
Nessa linha, a lei norte-americana FCPA, que bane a 
corrupção do agente público estrangeiro, alcança a 
corrupção privada de forma transversa, por meio dos 
registros contábeis (books & records). De maneira mais 
contemporânea, a UK Bribery Act condena a corrupção 
entre particulares.

As consequências advindas da má conduta dos 
agentes referidos são imensuráveis, vez que trans-
põem as perdas financeiras (investimentos perdidos, 
rentabilidade não alcançada), estando diretamente 
relacionadas à cultura organizacional e à proteção do 
ativo reputacional.

À vista disso, os Programas de Compliance devem 
incluir em sua análise de risco estes agentes e suas 
respectivas áreas, de tal sorte a monitorá-los de forma 
proativa, assim identificando desvios de conduta, nível 
de comprometimento e conhecimento das políticas da 
empresa, isso para uma atuação preventiva- treina-
mentos e aconselhamento- ou reativa- investigação 
e medidas disciplinares. 

ARTIGO
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Recomenda-se, assim, que o Compliance Officer, em 
parceria com o Departamento de Recursos Humanos ou 
gestores das áreas de criação (Núcleos de Informação 
Tecnológica – NITs- se forem Universidades), desen-
volva uma Política de Conheça seu Desenvolvedor – 
Know Your Developer: “KYD” tm). Tal política deve 
anteceder e integrar o processo de contratação de fun-
cionários, com verificação, dentre outras informações, 
de situações de potencial conflito de interesse, por 
exemplo, parentesco com dirigente do INPI, histórico 
reputacional, a existência de processos administrativos 
junto ao INPI ou outro órgão de registro, relação de 
antigos e atuais vínculos empregatícios/ colaborativos 
e se, em função de quaisquer dessas relações o desen-
volvedor se enquadra na definição de agente público.

As informações coletadas pela exposta política 
devem ser atualizadas periodicamente e ao agente 
desenvolvedor compete conhecer sua obrigação em 
comunicar a empresa acerca de qualquer situação 
de conflito de interesse ou que possa, porventura, 
prejudicar os interesses da organização ou a relação 
de lealdade que deve existir entre empregado e em-
pregador. Para tanto, sugere-se, além das políticas 
claras, que exista uma pessoa responsável pela função 
de gestão da conduta de desenvolvedores, alocada 
junto ao Compliance Officer ou com ele trabalhando 
em estreita parceria.

Conclusão e sugestões:

No intuito de guiar as ações do Compliance Officer, 
seja para proteção interna ou externa de criações 
ou tecnologias, entendemos que um processo cus-
tomizado de “KYD”tm deva embarcar, dentre outras, 
as seguintes “Boas Práticas de Compliance em PI” 
(“BPCPI”): 

 • Política de “KYD” para contratações e treinamen-
to de colaboradores ou terceiros desenvolvedores;

 • Política de BYOD e BYOT e seu conteúdo. Con-
dutas para “streaming”;

 • Definir níveis de gradação para acesso à infor-
mação e políticas para Segredos Industriais;

 • Compreender que Inventoria (da pessoa física 
ou grupo de pessoas) é diferente de Titularidade 
(propriedade material) e os efeitos de uma e de 
outra – e cuidar para que os documentos da 
empresa espelhem isso;

 • Registrar de imediato as inovações da empresa 
ou instituição internamente (objeto, coautores 
ou coinventores), ainda que o Projeto/ Design/
Tecnologia vá ficar em segredo ou sequer seja 
lançado;

 • Tomar os devidos cuidados na redação de 
Contratos (ex: contratos internos de trabalho, 
contratos com fornecedores, parceiros, con-
sultores;

Em resumo, a análise de risco efetuada na zona 
em que se encontram Compliance e de PI deve con-
siderar, além das perdas tangíveis/contabilizáveis, 
igualmente as intangíveis. Por exemplo, um bom 
programa de Compliance de PI deve contemplar os 
ganhos que a empresa teria se determinado design 
ou tecnologia não tivesse sido divulgado indevi-
damente pelo desenvolvedor, vendido por preço 
inadequado a um concorrente ou mesmo diluído 
no mercado, por gestão ineficiente de combate a 
infrações de PI. 

Repetimos – é fundamental se atentar para a 
proteção da reputação da empresa, o chamado 
ativo reputacional. E, para tanto, o foco deve ser 
na criação de uma cultura corporativa que reflita 
isso, o que direciona especial atenção aos desen-
volvedores.

ARTIGO



11A

Entrou em vigor no dia 1.7.2017 a Instrução 
Normativa nº. 70/2017 (IN) do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial – INPI, que “dispõe sobre o 
procedimento administrativo de averbação de licenças 
e cessões de direitos de propriedade industrial e de 
registro de contratos de transferência de tecnologia 
e de franquia”.

A IN atenuou consideravelmente o papel da autar-
quia no registro de contratos de transferência de tec-
nologia e na averbação de contratos de licenciamento 
e cessão de marcas, patentes e desenhos industriais.

A principal novidade da IN foi a exclusão da análise 
ex ante pelo INPI de questões tributárias e cambiais 
previstas nos contratos. Embora comemorada, trata-se, 
infelizmente, de um ato isolado, uma vez que não hou-
ve coordenação prévia da questão com o Banco Central 
ou a Receita Federal, razão pela qual as contratações 
envolvendo a troca de conhecimentos tecnológicos 
ainda têm como base um marco legal produzido entre 
as décadas de 50 e 70, há muito ultrapassado.

A análise dos aspectos tributários e cambiais 
será realizada a posteriori pelos respectivos órgãos 
competentes e, por ora, o cenário é de incertezas. 
Até o momento, apenas o Banco Central emitiu uma 
breve Circular delimitando o procedimento para que 

Novidades na intervenção do INPI em contratos: 
motivos para comemoração?

os contratantes obtenham o Registro de Operações 
Financeiras.

A IN foi publicada em um momento de incerteza, 
poucas semanas após o Superior Tribunal de Justiça 
– STJ entender, pela primeira vez desde o advento da 
Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96), que, a 
despeito da alteração legislativa, o INPI ainda possui 
poderes discricionários para a análise de contratos1. 

O INPI foi criado no ano de 1970, em meio à dita-
dura militar no Brasil. À época, a atuação do órgão era 
bastante elástica, o que gerava insegurança jurídica 
ao setor privado que dependia do INPI para a proteção 
e intercâmbio de direitos de Propriedade Industrial e 
conhecimentos tecnológicos.

Isso porque a Lei que criou o INPI lhe conferia a 
prerrogativa genérica de adotar “medidas capazes de 
acelerar e regular a transferência de tecnologia e de 
estabelecer melhores condições de negociação e utili-
zação de patentes”. Ao mesmo tempo, o INPI sempre 
funcionou como agente auxiliar ex ante da Receita 
Federal e do Banco Central na análise dos contratos 
sob sua análise. 

Com base nessas disposições, o INPI historicamente 
entendeu que estaria autorizado a imiscuir-se nas 
relações privadas para promover, de ofício, alterações 
que entendesse como necessárias, ainda que tivessem o 
condão de alterar a livre manifestação de vontade das 
partes contratantes. Assim como o cenário político-
-econômico da época, a postura do INPI com relação 
ao exame de contratos era igualmente restritiva à 
abertura ao capital estrangeiro e à saída de recursos 
como contrapartida à entrada de novas tecnologias 
no país. 

Na década de 90, a abertura político-econômica 
culminou com a edição da Lei nº. 9.276/96 (“Lei da 
Propriedade Industrial”), que alterou a antiga lei de 
criação do INPI para conferir à autarquia um novo 
papel funcional, voltado à redução do intervencionismo 
e do dirigismo contratual outrora praticado.

Márcio Junqueira Leite
Consultor em Pinheiro Neto Advogados

Victor Rawet Dotti
Associado em Pinheiro Neto Advogados

1 Resp nº. 1.200.528-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, Dje. 
8.3.2017

2 Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transfe-
rência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem 
efeitos em relação a terceiros.
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A partir de então, grande parte da doutrina especia-
lizada passou a entender, de forma acertada, que não 
cabia mais ao INPI intervir nos contratos celebrados por 
particulares, devendo limitar-se à função eminente-
mente de registro, para os contratos produzirem efeitos 
perante terceiros, consoante o disposto no artigo 211 
da Lei da Propriedade Industrial2. 

Ocorre que o INPI continuou formulando exigên-
cias que culminavam na necessidade de alteração 
das disposições contratuais livremente estabelecidas 
por particulares, sob pena de inviabilidade da avença, 
já que sem o registro pelo INPI, as partes ficariam 
impossibilitadas de remeter royalties ao exterior e 
deduzir os valores pagos como despesa operacional 
para fins fiscais. 

Apesar do aparente abuso, poucas foram as em-
presas que procuraram o Poder Judiciário para rever 
as decisões do INPI. E a jurisprudência também não 
contribuiu. Por vezes um mesmo Tribunal ora admitia 
a intervenção do INPI, ora entendia ser descabida, a 
depender da composição da turma julgadora.

Era necessário, portanto, pacificar a jurisprudência. 
Foi o que aconteceu em 16.2.2017, quando o STJ con-
cluiu o julgamento do Recurso Especial nº. 1.200.528/
RJ, que discutia justamente ato do INPI que, ao emitir 
o certificado de averbação de um Contrato de Trans-
ferência de Tecnologia, o transformou de oneroso para 
gratuito, excluindo a cláusula que previa remessa de 
royalties pela empresa brasileira à sua controladora 
estrangeira.

Como razão de decidir, o STJ entendeu que, apesar 
da limitação de suas funções, o INPI tem “competência 
para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade 
industrial internacional”, devendo zelar pelas funções 
social, econômica, jurídica e técnica dos contratos sub-
metidos à sua averbação, motivo pelo qual entendeu 
como cabível a intervenção promovida pela autarquia 
em cláusulas e condições contratuais livremente pac-
tuadas por particulares.

Essa decisão, em última instância em matéria infra-
constitucional, gerou um certo temor, na medida em 
que dá respaldo para as intervenções do INPI e poderia, 
inclusive, ensejar uma discricionariedade ainda maior. 

Ocorre que, 2 semanas após a prolação do referido 
acórdão pelo STJ, o INPI publicou a Instrução Nor-
mativa (IN) nº 70/2017, vigente desde o último dia 
1.7.2017, que “dispõe sobre o procedimento adminis-
trativo de averbação de licenças e cessões de direitos 
de propriedade industrial e de registro de contratos de 
transferência de tecnologia e de franquia”.

Em nota publicada em seu site oficial, o INPI informou 
que a IN 70/2017 “vai reduzir o escopo de análise sobre 
os contratos” e garantir “autonomia jurídica à vontade 
das partes”, e que a ação da autarquia “será apenas 
o registro ou averbação dos contratos, o que significa 
que o Instituto deixará de avaliar a legislação fiscal/
tributária e a de controle de capital estrangeiro no país”.

Ou seja, desde 1º de julho, questões relativas aos 
limites para remessa e dedutibilidade de pagamentos, 
prazo contratual, dentre outras matérias de caráter 
eminentemente fiscal/cambial, não são mais anali-
sadas pelo INPI, cujo certificado de averbação será 
emitido com a seguinte ressalva: “O INPI não examinou 
o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de 
remessa de capital para o exterior”. 

Vale lembrar que a legislação fiscal e cambial não 
foi alterada, de modo que as contratações continuam 
sujeitas aos limites da Portaria nº 436/58 do Ministério 
da Fazenda - que não tem mais razão de existir - aos 
prazos da Lei nº 4131/62, e ao escrutínio do Banco 
Central e da Receita Federal nas matérias de suas 
respectivas competências. 

O Banco Central editou, em 27.6.2017, a Circular nº. 
3.837 passando a exigir que os contratantes apresen-
tem informações como (I) os titulares da operação; (II) 
o número do certificado de averbação concedido pelo 
INPI; (III) o valor, prazo e condições de pagamento; e 
(IV) demais requisitos solicitados para obtenção do 
Registro de Operações Financeiras (ROF-RDE), tendo 
em vista que esses aspectos não serão mais examina-
dos pelo INPI em caráter antecedente.

Ao INPI restou o papel de examinar os aspectos 
formais da contratação, a regularidade dos direitos de 
propriedade industrial envolvidos, as condições gerais 
e o objeto do contrato. No tocante a esses aspectos, a 
expectativa é de que o INPI passe a fazer apenas “reco-
mendações”, não vinculantes, abstendo-se de requerer 
a alteração de cláusulas e condições contratuais de 
ofício, tampouco negando a emissão do certificado de 
registro por tais razões. 

O resultado prático advindo da publicação da IN 
70/2017 ainda é incerto. Se por um lado é bem-vinda 
a redução do papel interventor do INPI, aceleran-
do o procedimento de registro e/ou averbação de 
contratos e respeitando a livre manifestação de 
vontade das partes contratantes, por outro, a falta 
de coordenação da matéria com outros entes pú-
blicos, em especial a Receita Federal, gera algumas 
incertezas. 

Se antes, a emissão do certificado de averbação 
pelo INPI conferia segurança e conforto às empresas 
para os procedimentos de remessa internacional de 
valores e dedutibilidade fiscal, a partir de agora os 
contratantes ficarão sujeitos a uma análise caso a caso, 
de forma descentralizada e por agentes que podem não 
ter conhecimento sobre a matéria, regulada de forma 
esparsa ao longo dos anos. 

De todo modo, estamos diante de um avanço. Em 
um momento em que o País necessita de maior inves-
timento externo e de maior intercâmbio tecnológico, 
é alvissareira a redução da intervenção estatal nas 
relações privadas. Espera-se que seja uma alteração 
permanente e que não sofra um retrocesso em caso 
de alteração do cenário político. 
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Patents of invention, on dealing with novel crea-
tions resulting from arduous research in a particular 
technical field, have always been characterized by a 
very detailed and complex registration process, espe-
cially at the stage of the substantial examination, or 
patentability examination, which is precisely where it 
will be determined whether the invention meets the 
three basic requirements: novelty, inventive step and 
industrial application. In Peru, obtaining a patent of 
invention can take up to 5 years, of which three cor-
respond only to the patentability examination.

The Patent Prosecution Highway, better known as 
PPH, is a filing system for patent applications, whereby 
an application filed with a Patent Office of a country 
signing a PPH agreement (first filing office) which has 
already passed the patentability examination and has 
obtained a report that determines that at least one 
claim is patentable or can be granted, will allow the 
applicant to request the office of another signatory 
country (second filing office), wherein an application 
for the same patent is pending, make use of said report 
at the time of the patentability examination.

The Japanese Patent Office (JPO) proposed the PPH 
and put it into practice for the first time in the world 
with the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) in 2006, becoming permanent from 2008, 
working since then in the expansion and improvement 
of this network.

The National Institute for the Defense of Compe-
tition and Protection of Intellectual Property of Peru 
(INDECOPI) signed its first pilot program to implement 
PPH with the Spanish Patent and Trademark Office 
(OEPM) on October 5, 2015, during the sessions of 
the 55th General Assemblies of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) in Geneva. This PPH 
program came into force on January 1, 2016 and is 
valid for 2 years, which will be automatically renewa-
ble and for equal periods according to the will of the 
parties. Currently, Peru has signed agreements for the 

Oscar A. Mago Carranza / Germán Bobadilla / 
Juan Carlos Díaz Iglesias / Luis Maura Moscoso / 
Federico Mevius Pigati / Jesús Ramírez Cruz / 
Fernando Santivañez Juli / Alessandra Caballero / 
Jesús Cuba / Evelyn Dueñas / Marietta Flores / 
Gheira Mori / Karen Reymundiz

Patent Prosecution Highway (PPH)
implementation of the PPH with the Intellectual Pro-
perty Offices of the States that are part of the Pacific 
Alliance (Chile, Colombia and Mexico) and PROSUR 
(Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay 
and Paraguay).

While it is true that each PPH agreement has its 
own norms and guidelines, there are general require-
ments such as:

 – The application must be national, application in 
national phase via PCT, or divisional application 
of any of the above.

 – The application must have one or more claims 
that have been considered patentable in the first 
filing office.

 – The claims of both applications must have suffi-
cient correspondence, in addition to not infrin-
ging any provisions with respect to the particular 
legislation of each country.

 – The second filing office should not have initiated 
the patentability examination of the application.

The main advantages of the PPH is that when the 
patentability reports of the first filing offices are reu-
sed, there will no longer be duplication of effort on 
the part of the second filing office when examining 
the application, which will allow greater certainty and 
speed in obtaining the registration, without jeopardi-
zing the quality of the patents, less workload for the 
public administration, and less costs for the applicant, 
since this system does not involve additional expenses 
at the official rates of a regular patent procedure. 

On December 29, 2016, the firm Comercial TCPA-
VEMENTS Ltda., from Chile, became the first company 
to apply for the PPH before the Direction of Inventions 
and New Technologies of INDECOPI (DIN).

Through the resolution N°566-2017/DIN-INDECOPI 
dated March 28, 2017, the DIN granted the invention 
patent for “Method for producing a fibre concrete 
slab for paving low-traffic roads, concrete slab, and 
method for paving low-traffic roads”, thus being the 
first patent granted under the PPH program in Peru.

Consequently, national companies will be able to 
achieve accelerated protection of their technology in 
countries where PPH agreements have been signed, 
which will likely have a favorable impact on our indus-
try abroad, facilitating trade in technology products 
and, above all, encouraging the innovation.

Author: Kelly Sanchez – IP Lawyer 
Law firm: OMC Abogados & Consultores
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1. Introdução – 2. Considerações Técnicas sobre a 
Patente PI9202624, de 1992, que passou a ser conhe-
cida na mídia como “Patente do BINA” – 3. O Parecer 
Técnico de Nulidade, para a TELESP, de março de 
2004 – 4. A Ação de Nulidade da Patente PI9202624 
(VIVO), iniciada em 2004 – 5. A Perícia, o Laudo Crítico 
Divergente de 2013 e a Manifestação de 2015 – 6. A 
Decisão da 9ª VF de 10/10/2017.

1. Introdução

O caso “BINA”, aqui sucintamente relatado, é mais 
um caso em que uma patente é concedida no Brasil 
sem atender aos requisitos legais, gerando uma avalan-
che de consequências desnecessárias e ações judiciais 
de contrafação, que culminam com ações de nulidade, 
todas “intermináveis”, para as quais concorre um sem-
número de profissionais e de pareceres pró e contra, 
alguns totalmente non-sense, sendo movimentada 
uma máquina processual altamente dispendiosa, ape-
nas para reverter o lamentável equívoco da concessão, 
muitas vezes devido ao desconhecimento da matéria, 
pela maioria dos envolvidos, particularmente juízes e 
peritos.

Depois de muitos anos desde a concessão, e de 
alguns percalços, a Justiça Federal nomeou um respei-
tável engenheiro, doutor e professor de Telecomunica-
ções que, contudo, por não conhecer suficientemente 
o sistema de Propriedade Industrial, não sabendo in-
terpretar documentos de patente, confundindo trechos 
de descrição do estado da técnica e outros do relatório 

O caso bina: patente finalmente anulada pela 
justiça federal do rio de janeiro em 10/10/2017

Clovis Silveira1 descritivo da invenção com a matéria efetivamente 
reivindicada; e, sem interpretar corretamente o alcan-
ce da invenção proposta nem os requisitos legais de 
patenteabilidade, emitiu um laudo pericial totalmente 
equivocado, concluindo que a matéria protegida pela 
patente apresentaria novidade, atividade inventiva, 
aplicação industrial e suficiência descritiva. Ainda 
mais, para “fechar com chave de ouro”, que a mesma se 
aplicaria à telefonia celular! Isto porque, ao interpretar 
erroneamente o alcance da matéria protegida pela 
patente (um equipamento), entendeu que protegeria 
o efeito (nunca privilegiável) de sua aplicação nas 
centrais eletromecânicas de telefonia fixa, qual seja, 
o de apresentar o número do telefone chamador “A” 
ao usuário do número do telefone chamado “B”. 

Na realidade, o efeito da matéria protegida pela 
citada patente - equivocadamente concedida - só se 
aplicava à tecnologia então já obsoleta das centrais te-
lefônicas eletromecânicas de telefonia fixa, que vinha 
sendo gradualmente substituída pelas novas centrais 
digitais, tecnologia esta que já proporcionava o tal 
mencionado “efeito”, um dentre os diversos serviços 
que prestava aos usuários ligados às novas centrais. 
O pedido de patente PI9202624 foi depositado em 
07/07/1992, tendo sido deferido em 30/09/1997. A 
patente foi concedida com o título “Equipamento 
controlador de chamadas entrantes e do terminal te-
lefônico do usuário”.

 O inventor, Nélio José Nicolai, e a titular da patente, 
LUNE, tentaram, por muitos anos, confundir a matéria 
objeto do quadro reivindicatório da patente, tal como 
concedida (que compreendia a descrição do produto 
que era comercializado, à época, com a marca BINA), 
com o acima citado efeito - claramente extrapolando 
os limites da matéria efetivamente protegida pela 
patente. Passaram a agir contra as empresas de tele-
fonia do país, com a pretensão de obter indenizações e 
royalties das mesmas, sob o argumento de que infrin-
giam a “patente do BINA”, por apresentarem o número 
chamador “A” ao usuário do telefone chamado “B”. 

 Ora, como já comentado, trata-se de uma extrapo-
lação da matéria efetivamente protegida pela patente, 
resultante de uma proposital confusão com o efeito, 

1 Engenheiro Eletrônico pela EPUSP, Especialista em Patentes, ex-Profes-
sor de Ciência da Computação na Escola Politécnica da USP e IMEUSP, 
Matemática e Física na FFCLUSP, Mestr. Adm. e Prof. Métodos Quant. 
e Informática na FGV/SP, Agente da Propriedade Industrial. Consultor 
em Patentes, Software e Engenharia, Diretor de C&S InterPatents, ex-
presidente da ASPI, Presidente da Comissão de Patentes do IBPI, membro 
da ABAPI, ABPI e FICPI. Coautor dos livros “Propriedade Intelectual no 
Direito Empresarial” e “Propriedade Intelectual no III Milênio”. clovis.
silveira@interpatents.com.br
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quando utilizado o “equipamento” nas obsoletas cen-
trais de telefonia fixa, para proporcionar um serviço 
que a nova tecnologia digital de telefonia já estava 
proporcionando aos seus usuários.

A denominação (e marca registrada) BINA seria, 
segundo seu titular, representativa de “B identifica o 
número A”. Isto porque o equipamento (objeto da pa-
tente) proporcionaria o número do telefone chamador 
A, apresentando-o ao usuário do número chamado B.

A verdade é que a patente PI9202624 não protegia, 
nem poderia proteger, seu “efeito”. De fato, o que a 
patente protege é um equipamento (como o próprio 
título da patente revela) o qual, aplicado às centrais 
eletromecânicas, produziria o efeito de mostrar o nú-
mero chamador ao assinante chamado – um serviço 
que já era oferecido em outros países, para obter o 
mesmo resultado por variados caminhos, por meio 
de modernas centrais telefônicas digitais, que se en-
contravam em franca instalação no Brasil, mas eram 
ainda muito caras.

Desse modo, forçando uma interpretação muito 
além da matéria protegida e, por ter conseguido obter 
resultados em negociações com algumas empresas de 
telefonia fixa, mesmo antes da concessão da patente, 
a titular também tentou, por anos, cobrar indenizações 
e royalties das empresas de telefonia celular (!), sob 
o argumento falacioso de que a patente PI9202624 
estaria sendo explorada por todas as empresas de 
telefonia, mesmo aquelas que já utilizavam as novas 
centrais digitais e, dentre elas, as empresas de tele-
fonia celular!

A confusa patente do “equipamento” desenvolvido 
para ser utilizado numa tecnologia de telefonia fixa 
obsoleta, para proporcionar um serviço que já era dis-
ponível na tecnologia digital ficou conhecida na mídia 
como a “Patente do BINA”, confundindo a matéria 

efetivamente protegida com a capacidade de mostrar 
o número chamador, criando-se o mito de que um téc-
nico brasileiro teria inventado e patenteado a “ideia” 
de exibir o número do telefone chamador em todas as 
tecnologias, antigas ou novas, aplicáveis a qualquer 
situação, fosse de telefonia fixa ou móvel, ou qualquer 
outra ainda por ser desenvolvida! Em todo o mundo!

A patente acaba de se anulada por decisão da Jus-
tiça Federal de 10/10/2017.

Esse artigo descreve os fatos que, do ponto de vista 
do autor, foram decisivos para que a Justiça viesse 
a reconhecer a nulidade da PI9202624, apesar de o 
Laudo Pericial do ilustre Perito nomeado ter concluído 
pela validade da patente.

2. Considerações Técnicas sobre a Patente
 PI9202624, de 1992, que passou a ser
 conhecida na mídia como “Patente do BINA”

Explicando com os detalhes técnicos relevantes, a 
patente PI9202624, ora declarada nula, protege um 
equipamento para ser utilizado nos sistemas telefôni-
cos que empregavam comutação eletromecânica – ou 
seja, que utilizavam relês eletromecânicos – de modo a 
dotá-los de alguns recursos são inerentes aos sistemas 
de comutação totalmente eletrônica, comandados por 
programa de computador armazenado, que, por isso 
mesmo, são denominados CPA, abreviação de Central 
com Programa Armazenado.

Assim, o objetivo da patente PI9202624 foi o de do-
tar sistemas de comutação eletromecânica de telefonia 
fixa com a capacidade de apresentar o número tele-
fônico do assinante chamador ao assinante chamado.

Embora o relatório descritivo da patente tenha 
sido redigido sem clareza, nota-se que seu objeto 
compreende um sistema composto por equipamentos 
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ligados a centrais eletromecânicas e aos telefones 
de assinantes convencionais, isto é, aqueles ligados 
permanentemente às respectivas centrais por meio 
de uma linha física, constituída por dois condutores 
paralelos, comumente referenciados por fios “a” e “b”.

Assim, estão fora do âmbito da patente quaisquer 
outros tipos de sistema com centrais que não sejam 
eletromecânicas. Ou seja, o objeto da patente não se 
aplica às CPA (nem a centrais comutadas por divisão no 
tempo, comutação distribuída, ou que utilizam conexões 
via rádio-ondas, como é o caso da telefonia celular).

O objeto da patente, conforme o relatório descritivo, 
inclui um primeiro e um segundo tipo de unidades as-
sociadas à central de comutação eletromecânica, bem 
como um terceiro tipo, a saber, unidades remotas as-
sociadas aos aparelhos telefônicos dos assinantes ins-
critos e que pagavam para receber o tal serviço (BINA).

De acordo com a patente, esses equipamentos, 
denominados unidades remotas, compreenderiam 
meios para receber a informação relativa ao número 
do assinante A, enviada pela central através dos fios 
normalmente utilizados para conexão telefônica, 
provendo a decodificação dessa informação, sua me-
morização e exibição num visor especial, permitindo 
que o assinante B tomasse conhecimento do número 
e, eventualmente, de outras informações sobre o 
assinante A, antes de atender ao chamado (antes de 
retirar o fone do gancho), funcionalidade que passou 
a ser chamada de BINA, como foram os aparelhos 
comercializadas naquele tempo.

Ainda de acordo com a patente, seria acoplado à 
central de comutação eletromecânica um primeiro 
tipo de dispositivo designado como unidade central, 
sendo esta acoplada a um segundo tipo de dispositivo, 
designado (de modo ambíguo) no relatório descritivo 
e reivindicações da patente, ora como unidade de 
comando e coleta de dados (na Reivindicação 1) e ora 
como unidade de comando e controle de dados (na 
Reivindicação 6).

Da análise do documento de patente depreende-se 
que, no processamento da chamada em tempo real, que 
culmina com a exibição do número do assinante A ao 
assinante B, apenas intervêm a unidade de comando 
e a unidade remota além de, evidentemente, a central 
de comutação telefônica (eletromecânica). 

O papel da unidade de comando e coleta/controle 
de dados limitava-se a permitir a atualização de uma 

tabela contida na unidade central contendo, dentre 
outros dados, a relação dos assinantes que tivessem 
sido cadastrados para receberem esse tipo de serviço, 
cadastro que deveria ser manualmente atualizado 
por operador da companhia telefônica, via teclado. 
Adicionalmente, dita unidade de controle receberia, 
da unidade central, dados estatísticos referentes às 
chamadas, coletando-os para, quando solicitado, pro-
duzir relatórios para a gerenciamento do sistema. O 
processamento da chamada, de acordo com o relatório 
descritivo da patente, compreendia o recebimento, 
pela central telefônica de destino (aquela à qual está 
ligado, pela linha telefônica, o aparelho B), do número 
telefônico discado ou teclado pelo assinante A.

Ao receber tal informação, a central telefônica de 
destino transferiria o número B à unidade central, a 
qual verificaria, na tabela, se o assinante B estaria 
incluído no rol dos autorizados a usufruir do serviço. 
Caso positivo, a unidade central desabilitaria tempora-
riamente a central telefônica à qual estava vinculada, 
suspendendo o andamento normal da chamada e so-
licitando, mediante o envio de um sinal padronizado 
à central telefônica de onde provém o chamado, que 
esta transmitisse o número do assinante A.

Uma vez recebido e armazenado temporaria-
mente esse número na memória da unidade central, 
esta reabilitaria a operação da central telefônica, 
a qual completaria a execução da chamada, me-
diante o acionamento do relê correspondente à 
linha telefônica do assinante B. Imediatamente 
após ter sido acionado dito relê, a unidade central 
transmitiria, através dos elementos da central tele-
fônica e da linha telefônica de B, dados codificados 
contendo a informação referente ao assinante A.

A unidade remota, ligada à dita linha em paralelo 
com o aparelho convencional do assinante B, receberia, 
decodificaria e exibiria a referida informação no seu 
visor. Paralelamente à transmissão desses dados, a cen-
tral telefônica finalmente iniciaria o envio da “corrente 
de toque” (ring) para o telefone fixo do assinante B.

No caso de o número do assinante B não constar 
da tabela (não autorizado a usufruir do serviço), este 
fato seria informado à central telefônica, a qual daria 
prosseguimento à chamada na forma convencional, 
sem a subsequente intervenção da unidade central. 

A patente PI9202624 foi concedida com um quadro 
reivindicatório contendo seis reivindicações, sendo 
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duas independentes. A reivindicação independente 
principal inclui unidades centrais (8), unidade de 
comando e coleta de dados (10) e unidade remota 
(27) e, de forma um tanto confusa, a sequência da 
operação do sistema desde o momento em que uma 
chamada ocorre até o envio do número do assinante 
“A” ao assinante “B”. 

Diga-se, en passant, que tanto o relatório descritivo, 
quanto a reivindicação independente principal foram 
redigidas de forma pouco clara, misturando a estrutura 
(unidades componentes) com os passos do método 
(sequência de operações) - o que não é permitido fazer 
em uma única reivindicação.

3. O Parecer Técnico de Nulidade, para
 TELESP, de março de 2004

Atendendo a consulta formulada pela então Te-
lesp Celular S/A, tive a oportunidade de analisar o 
processo administrativo do INPI referente ao pedido 
PI9202624 e elaborei meu Parecer Técnico sobre a 
referida patente.

A consulta foi no sentido de que eu respondesse se 
a abrangência do objeto protegido se estenderia ao 
campo da telefonia celular, bem como se os requisitos 
legais de patenteabilidade haviam sido atendidos.

Para responder essas questões, analisei todo o pro-
cesso administrativo até a concessão, as anterioridades 
relevantes, a manifestação do inventor e os pareceres 
técnicos do INPI, o que revelou que os requisitos de 
patenteabilidade não estavam atendidos. Também fi-
cou claro que a abrangência da patente não se aplicava 
ao campo da telefonia celular. Concluí e afirmei, cate-
goricamente, que a PI9202624 não abrangia o campo 
de telefonia celular e, além disso, seria nula, por não 
ter atendido aos requisitos básicos de patenteabilidade.

Naquele parecer ficou demonstrado que, além de a 
patente abranger apenas as centrais eletromecânicas 
de telefonia fixa, não atendia aos requisitos legais de 
novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e 
suficiência descritiva, obrigatórios para o deferimento 
e a concessão de toda e qualquer patente de invenção.

No que concerne ao atendimento das condições 
essenciais ao patenteamento, na ocasião do exame 
explicitadas nos Artigos 6o e 9o da Lei 5772/71, as 
anterioridades analisadas foram suficientes para de-
monstrar, cabalmente, a ausência de novidade e de 
atividade inventiva, esta traduzida pela inexistência 
de qualquer efeito técnico novo. 

Mais grave ainda foi a falta de suficiência descritiva, 
exigida no Ato Normativo 101/89 e comprovada de 
forma insofismável por Laudos Técnicos de engenheiros 
e professores da USP; e que havia sido anteriormente 
confirmada pelo próprio INPI em Parecer 24 de Outu-
bro de 2003 (no PAN, que, revertendo sua conclusão 
anterior, acabou confirmando a validade da patente). 

Ressalte-se que as condições de nulidade encon-
travam-se definidas no Artigo 55 da Lei 5772/71: “É 
nulo o privilégio quando: (a) seu objeto não observou 
as condições dos artigos 6o, 10, 11 e 12; (b) tiver sido 
concedido contrariando os artigos 9o. e 13”

Em resumo, conclui que a concessão da PI9202624 
baseou-se em análise falha e incorreta por parte do 
INPI e que a patente, na realidade não atendeu os 
requisitos de forma e de conteúdo exigidos pela lei. 
Ficou constatado também, tendo em vista serem ra-
dicalmente diferentes as tecnologias utilizadas para 
identificar o assinante chamador nos sistemas de te-
lefonia celular e na patente PI9202624, que o objeto 
da patente (embora nula) não abrangia a telefonia 
celular, nem seus padrões, protocolos, componentes 
e modo de operação.

ARTIGO



18 A

4. A Ação de Nulidade da Patente
 PI9202624 (VIVO), iniciada em 2004

Uma das ações de nulidade da patente PI9202624 
foi protocolada inicialmente por TELESP CELULAR S/A, 
passando posteriormente à VIVO S/A (que resultou da 
incorporação da TELESP CELULAR S/A com a TELERJ 
S/A), tendo como réus LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM 
TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e 
o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Na exordial foi asseverado, em síntese: “a patente 
de invenção PI 9202624 relativa ao “Equipamento 
controlador de chamadas entrantes e do terminal 
telefônico do usuário”, não atende aos requisitos de 
novidade e atividade inventiva dos artigos 8º, 11 e 13 
da Lei nº 9.279/96, tendo em vista que a tecnologia 
nela empregada já se encontrava no estado da técnica 
à época do depósito ocorrido em 07/07/1992”.

Com o tempo, esse processo tornou-se extremamen-
te complexo, agrupando três ações de nulidade (dos au-
tores Vivo, Ericsson e Motorola), compreendendo uma 
quantidade expressiva de pareceres de engenheiros, de 
consultores e de doutores em propriedade industrial.

Para realizar a perícia técnica (em segunda prova 
pericial, depois de alguns percalços) foi nomeado como 
perito judicial um competente engenheiro eletrônico 
e professor de Telecomunicações da PUC-RJ. Contudo, 
infelizmente, não era um expert em patentes. Por esse 
motivo e, na qualidade de Assistente Técnico nomeado 
pela autora VIVO, elaborei um documento contendo 
subsídios técnico-legais de interesse da perícia, que 
denominei “Subsídios do Assistente Técnico da Autora 
Vivo ao Prof. Dr. Marbey Mosso para a Perícia Judicial 
referente à Ação de Nulidade Autos nº 0513356-
94.2004.4.02.5101 (n. 2004.51.01.513356-7) Apenso 
ao processo nº 2003.5101518241-0”.

Como o perito não-especialista em patentes fora 
nomeado para uma perícia técnica em ação de nulidade 
de patente, procurei suprí-lo com todos os elementos 
técnico-legais cabíveis. Assim, destaquei as disposi-
ções legais de interesse, para que o perito pudesse 
conhecê-las e estudá-las, pois caberia a ele verificar 
se, do ponto de vista técnico, os artigos da LPI relativos 
à concessão de uma patente estariam atendidos, para 
esclarecer o Juízo, de maneira bem fundamentada, 
possibilitando a adequada decisão sobre a nulidade 
ou a validade da patente.

A esse respeito destaquei os seguintes artigos 
específicos da LPI nos quais a perícia deveria se 
concentrar: o Art. 8º (É patenteável a invenção que 
atenda aos requisitos de novidade, atividade inven-
tiva e aplicação industrial), o Art. 11 (A invenção e o 
modelo de utilidade são considerados novos quando 
não compreendidos no estado da técnica), o Art. 13 (A 
invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, 
para um técnico no assunto, não decorra de maneira 
evidente ou óbvia do estado da técnica, o Art. 15 (A 
invenção e o modelo de utilidade são considerados 
suscetíveis de aplicação industrial quando possam 
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de in-
dústria), o Art. 24 (O relatório deverá descrever clara 
e suficientemente o objeto de modo a possibilitar sua 
realização por técnico no assunto e indicar quando 
for o caso a melhor forma de execução), o Art. 25 (As 
reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório 
descritivo caracterizando as particularidades do pedido 
e definindo de modo claro e preciso a matéria objeto da 
proteção), o Art. 41 (A extensão da proteção conferida 
pela patente será determinada pelo teor das reivindi-
cações, interpretado com base no relatório descritivo 
e nos desenhos), e, é claro, o Art. 46 (É nula a patente 
concedida contrariando as disposições desta Lei).

Em seguida, apresentei os argumentos da Autora, 
o que denominei de “Cerne da Questão”, que resumo, 
aqui, nos seguintes pontos: 

 1. O título da patente anulada, a PI9202424, con-
cedida em 30/09/1997, informa tratar-se de um 
“Equipamento controlador de chamadas entran-
tes e do terminal telefônico do usuário”.

 2. Do relatório descritivo depreende-se que tal 
equipamento é composto de três unidades bási-
cas: unidade central (UC), unidade de comando 
e coleta de dados (UCCD) e unidade remota (UR).

 3. O relatório descritivo da invenção foi curiosamen-
te composto por um texto corrido de nove pági-
nas, de muito difícil leitura que, absolutamente, 
não atendeu à normas do INPI para a redação 
e o exame de patentes, particularmente o Ato 
Normativo 127, de 05/03/1997.

 4. O próprio relatório descritivo da patente afirma 
(pág. 3, após linha 45), o seguinte:

   “...desde o início da tecnologia de centrais telefô-
nicas o conceito mundial se preocupou, baseou-se 
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e visou à tecnologia das centrais inteligentes, 
com a implantação de diversos serviços, ... viá-
veis apenas para centrais eletrônicas (CPA) ... 
pelo grande número de centrais eletromecânicas 
existentes e à inviabilidade econômica de uma 
substituição por CPAs, tornou-se uma constante 
preocupação o desenvolvimento de uma adap-
tação ou substituição parcial dessas centrais 
eletromecânicas, com um sistema simples e 
viável técnica e economicamente, que permitisse 
a implantação desses mesmos serviços...

 5. É oportuno notar que o próprio titular afirmou 
que sua “invenção” consistiu em realizar “adap-
tações” nas centrais eletromecânicas (tecnologia 
ultrapassada), para possibilitar a implantação de 
serviços já proporcionados pelas centrais ele-
trônicas (CPA), existentes - mas não em grande 
quantidade - à época.

 6. Fica evidente que o requisito legal de aplicação 
industrial (exigido pelo Art. 15 da LPI) também 
não foi atendido pela pretensa invenção, uma 
vez que, como se depreende do exame detalhado 
do relatório descritivo e das reivindicações, par-
ticularmente da reivindicação n. 1, a invenção é 
caracterizada basicamente pelo fato de serem 
manualmente feitas certas interligações entre 
fios das unidades centrais eletromecânicas, as 
unidades UCCD e as unidades remotas, não 
sendo, portanto, industrialmente aplicadas nas 
centrais de telefonia. 

 7. Além disso, a matéria protegida pela patente, 
de acordo com a reivindicação independente 
principal, abrangeria tão somente esse conjunto 
de adaptações ou interligações, jamais o efeito, 
ou seja, o resultado das tais interligações, como 

poderia sugerir o final dessa reivindicação ...“a 
Unidade Remota (27) recebe, entre outras infor-
mações, o número do assinante chamador envia-
do pela unidade central (8)” - o que, a propósito, 
já era amplamente conhecido e utilizado.

 8. Além disso, o trecho final dessa reivindicação 
independente não passa de mero trecho expli-
cativo do funcionamento o que, de acordo com 
o já citado AN127 também não é permitido em 
uma reivindicação.

 9. Na realidade, a pretensa invenção consistiu 
no que claramente se poderia chamar de uma 
gambiarra(1), no caso uma adaptação feita em 
uma tecnologia ultrapassada para tentar obter 
um resultado similar ao que já era proporcionado 
pela nova tecnologia.

Do exame minucioso da patente PI9202624, minhas 
conclusões mais importantes, em síntese, foram:

Consiste em equipamento destinado a centrais 
eletromecânicas. Aplica-se a telefones fixos de 

1 No sentido de improviso ou improvisação,  gambiarra é o próprio ato de 
constituir uma solução improvisada. No contexto da cultura material, 
gambiarra é o procedimento necessário para a configuração de um arte-
fato improvisado. A prática da gambiarra envolve sempre uma interven-
ção alternativa, o que também poderíamos definir como uma “técnica” 
de re-apropriação material: uma maneira de usar ou constituir artefa-
tos, através de uma atitude de diferenciação, improvisação, adaptação, 
ajuste, transformação ou adequação necessária sobre um recurso mate-
rial disponível, muitas vezes com o objetivo de solucionar uma necessi-
dade específica. Podemos compreender tal atitude como um raciocínio 
projetivo imediato, determinado pela circunstância momentânea.”... “O 
uso informal do termo [como improviso] denota uma propensão cultural 
relacionada ao que se costuma chamar de jeitinho brasileiro... O termo 
é utilizado em diversas áreas profissionais como informática, programa-
ção, eletrônica, engenharia civil, ... geralmente se referindo a soluções 
improvisadas, adaptações, ajustes, muitas vezes como uma solução que 
não se utiliza de métodos, plano ou projeto. A gambiarra é muitas vezes 
entendida de forma pejorativa como algo em condições precárias, pro-
visório, ... (http://pt.wikipedia.org/wiki/Gambiarra) [n.d.]
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assinantes convencionais. Compreende um primei-
ro e um segundo tipo de unidades associadas às 
centrais de comutação eletromecânicas, bem como 
um terceiro tipo de unidade associada em paralelo 
ao aparelho telefônico do assinante B, mediante 
ligação fixa e permanente aos fios “a” e “b”.  Exige 
que o assinante B esteja previamente cadastrado. A 
unidade remota ligada em paralelo aos fios “a” e “b” 
recebe o número do assinante chamador A somente 
no caso de o usuário chamado B possuir categori-
zação específica para tal. O cadastro dos usuários 
categorizados está armazenado em tabela contida 
numa memória da unidade central, onde ditas infor-
mações são inseridas manualmente por um operador 
via teclado. Requer uma unidade remota associada 
a cada terminal de usuário B, mediante ligação 
permanente em paralelo com os fios “a” e “b” para 
a realização do efeito resultante esperado. Não se 
aplica a centrais CPA, centrais comutadas por divi-
são no tempo, sistemas com comutação distribuída 
e as que utilizam conexões via rádio-ondas, como é 
o caso da telefonia celular. Os microprocessadores 
na unidade central, na unidade remota e na unidade 
de comando requerem softwares específicos para o 
desempenho das funções pretendidas pela patente. 
Requer programação, embora a patente não apre-
sente a especificação técnica necessária para sua 
operacionalização.

5. A Perícia, o Laudo Crítico Divergente
 de 2013 e a Manifestação de 2015 

Realizada a perícia, o perito judicial apresentou seu 
laudo, tendo concluído que a PI 9202624 atenderia aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial, e que apresentaria suficiência descritiva. 

Em esclarecimentos adicionais, afirmou que “a PI 
9202624-9 poderia ser aplicada a telefonia celular”. 

Em dezembro de 2013 elaborei meu Laudo Crítico 
Divergente ao do Sr. Perito Judicial, um laudo denso, 
com cerca de 70 folhas, das quais destaco a seguir 
apenas alguns trechos da introdução:

... o perito concluiu, equivocadamente, que a 
patente anulada atenderia aos requisitos de no-
vidade, atividade inventiva, aplicação industrial 
e suficiência descritiva; além disso, que poderia 
ser utilizada associada a centrais CPA!... Deve-se 
registrar, de início, que o perito, que é Engenheiro 
Eletricista/Telecomunicações, não é um especia-
lista em patentes - como ele mesmo informou ao 
signatário, na primeira das duas únicas reuniões 
realizadas com os assistentes técnicos. ... Esse fato 
explica as deficiências e inconsistências do laudo 
pericial: um laudo tão curto quanto superficial, 
pois, como se constata de sua leitura, sequer foi 
feita menção ao quadro reivindicatório da patente, 
muito embora sejam ele o coração de qualquer 
patente! O ilustre perito seguramente entende da 
matéria técnica da engenharia envolvida na lide 
mas, com certeza demonstrou não compreender o 
que é uma patente e o que significam as reivindi-
cações, pois como é sabido, são elas que definem 
e delimitam o direito de exclusividade do titular!... 
Ficou claro que o perito preferiu não se pronunciar 
sobre o trabalho pericial, sobre o objeto da perícia e 
também sobre a análise a ser realizada – apesar dos 
esforços do signatário em prestar a ele o necessário 
auxílio, nesse caso, com relação aos conceitos da 
LPI envolvidos e aos fatos inerentes, na primeira 
reunião com os assistentes – a qual, a propósito, 
restou bastante prejudicada, pela participação dos 
patronos das partes.
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Ao final, apresentei minhas conclusões, assim 
expressas:

 1º) O Laudo Pericial é falho por não se referir 
aos subsídios recebidos dos assistentes téc-
nicos, particularmente o Parecer de Denis 
Barbosa, que concluiu sobre a não aplica-
bilidade industrial e dos outros requisitos 
de patenteabilidade. 2º) O Laudo Pericial é 
tecnicamente deficiente pois o i. Perito não 
faz qualquer referência às reivindicações 
da patente! Confunde, como é comum aos 
não-especialistas, o relatório descritivo da 
patente com seu quadro reivindicatório. 
Não compreende que as reivindicações é que 
definem e delimitam o direito do titular da 
patente. 3º) O Laudo Pericial é inconsistente 
uma vez que diversas de suas conclusões são 
contraditórias com afirmações feitas pelo 
Perito em seu “relatório” e também com res-
postas dadas aos quesitos como, por exemplo, 
as relacionadas à suficiência descritiva. 4º) 
A patente PI9202624 não se aplica a cen-
trais CPA, centrais comutadas por divisão no 
tempo, sistemas com comutação distribuída 
e aqueles que utilizam conexões via rádio 
ondas, como é o caso da telefonia celular. 
5º) O resultado operacional obtido pela pa-
tente PI9202624 já havia sido alcançado por 
outros inventores. 6º) O objeto da patente 
PI9202624 não apresenta qualquer efeito 
técnico novo que já não estivesse incluído no 
estado da técnica. 7º) A invenção protegida 
pela PI9202624 constitui simples associação 
operativa de elementos já conhecidos a época 
do deposito do pedido. 8º) As características 
relevantes da patente PI9202624 já estavam 

antecipadas pelas anterioridades citadas nos 
quesitos. 9º) A Patente PI9202624, de acordo 
com o Artigo 46 da LPI, é nula por ter sido con-
cedida sem atender aos Artigos 13 e 24 da LPI, 
que exigem, respectivamente, a existência de 
atividade inventiva e suficiência descritiva e 
por estar em desacordo com o Art. 15 da LPI, 
que exige que a invenção seja suscetível de 
aplicação industrial.

Anexos ao Laudo Crítico foram juntados 64 quesi-
tos adicionais (fls. 1940/1951), que foram então res-
pondidos pelo perito com um volume de 250 páginas 
(!), o qual foi objeto de minha última Manifestação, de 
janeiro de 2015. Dessa última Manifestação, constou 
o seguinte:

Embora a “Resposta aos Questionamentos e Que-
sitos Adicionais Formulados” (fls. 2365/2440) 
apresentada pelo i. Perito, contenha no total cerca 
de 250 páginas incluindo os anexos, tal volume não 
deve impressionar. Ao contrário, os 64 quesitos for-
mulados pela Autora Vivo foram respondidos pelo 
Sr. Perito em apenas 24 páginas, que continham 
a transcrição dos próprios quesitos. Desse modo 
verifica-se que respondeu três quesitos, em média, 
por página!

Examinando-se as respostas apresentadas pelo Sr. 
Perito, nota-se que foram, de uma maneira geral, 
lacônicas e repetitivas, quase “telegráficas” e, na 
maior parte dos casos, efetivamente não atende-
ram ao que foi questionado, além de não incluídas 
as necessárias explicações, nos casos em que foi 
expressamente solicitado: “favor explicar”. Assim 
pode-se afirmar que as respostas não atenderam à 
missão de elucidar a questão técnica que deve ser 
o objetivo da perícia.
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6. A Decisão da 9ª VF de 10/10/2017

A decisão do Juiz da 9ª Vara Federal (Antiga 39ª 
Vara Federal) foi disponibilizada em 10/10/2017. 
Relativamente extensa, por abranger os eventos de 
um processo complexo, contém os seguintes trechos 
que merecem destaque, por esclarecerem a matéria 
deste artigo:

Sobre a conclusão do Laudo Pericial:

Realizada a perícia, o perito judicial, Dr. Marbey 
Manhães Mosso, engenheiro eletricista, apresen-
tou seu laudo de fls. 1682/1786 concluindo que a 
PI 9202624-9 atende aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial, e que 
apresenta suficiência descritiva, possibilitando 
a realização por técnico no assunto (fls. 1695). 
O perito depois apresentou esclarecimentos de 
fls. 2187/6440, afirmando também que “a PI 
9202624-9 poderia ser aplicada a telefonia 
celular”. Foram ainda formulados novos escla-
recimentos em audiência (fls. 3039/3044) e por 
escrito (fls. 3116/3144). O INPI concordou com as 
conclusões do perito judicial (fls. 2167/2172) ...

Sobre o Laudo Crítico Divergente e a Manifestação:

... A Vivo também trouxe os pareceres de fls. 
1876/1952 e 2477/2505 de seu assistente téc-
nico, Clóvis Silveira, criticando o laudo pericial 
e concluindo que a PI 9202624-9 não atende 
aos requisitos de patenteabilidade previstos na 
LPI, não sendo o seu objeto aplicável à tele-
fonia celular (móvel). Afirma o assistente que 
a matéria da aludida patente é tão somente 
um dispositivo (não um método ou fluxo de 
dados), que acoplado a uma central eletrome-

cânica, produz o efeito já integrado ao estado 
da técnica, existente nas centrais telefônicas 
mais avançadas, Centrais com Programa Arma-
zenado, ou CPAs, à época do depósito do pedido 
de patente, ou seja, a informação do “número 
do assinante A junto ao terminal do assinante 
B” já foi revelada nas patentes anteriores US 
4,914,689 e PI 8706046. Nos subsídios ao 
exame pericial apresentado às fls. 1462/1482, 
o mencionado assistente enfatizou que “a pre-
tensa invenção consistiu no que claramente se 
poderia chamar de uma gambiarra, no caso, 
uma adaptação feita em uma tecnologia ul-
trapassada para obter um resultado similar ao 
que é proporcionado pela nova tecnologia” ...

Sobre a manifestação de Professores da USP:

... Destaco, ainda, a eloquente manifestação dos 
professores da USP acima citados sobre o objeto 
deste litígio: “É necessário registrar que é lamen-
tável haver a necessidade de tanta gente, séria e 
ocupada, perder tempo para responder ao óbvio, 
somente em virtude de ações descabidas que 
expressam a má-fé e mau-caráter de seu autor. 
A Carta Patente nº PI 9202624-9 é um atentado 
ao nosso idioma, é um desrespeito pela forma 
confusa como foi escrita e um descalabro técnico 
que omite informações, comete erros primários e 
utiliza conceitos de forma equivocada ...”

Análise, pelo Juízo, das conclusões do Perito Judicial: 
Atividade Inventiva

... Sobre tal questão, embora o perito tenha con-
clusão diversa, ele próprio afirma, por diversas 
vezes ao responder os quesitos nº 46 a 63 (fls. 
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4746/4751), que não é possível apontar a exis-
tência de certa informação técnica no relatório da 
patente, escancarando a deficiência descritiva da 
PI. Quanto à atividade inventiva, também sobram 
argumentos técnicos que indicam a ausência de 
tal requisito na PI 9202624-9, conforme acima 
transcrito. E o perito judicial, mesmo confrontado 
com tais argumentos, tenta refutar dizendo que a 
PI 9202624-9 se diferencia de todas as anteriori-
dades apresentadas (conforme diversas passagens 
dos esclarecimentos de fls. 5497/5750). Ocorre 
que diferenciar-se de anterioridades significa 
apenas que a PI 9202624-9 é nova, mas não 
que, diante do estado da técnica (todo o conhe-
cimento disponível no momento do depósito, em 
seu conjunto), possua atividade inventiva. Nesse 
passo, parece-me certo que a patente do PBX-
KAN (PI 8803737) não antecipa totalmente a PI 
9202624-9, que, portanto, possui novidade. To-
davia, é inequívoco para este Juízo que, diante do 
estado da técnica vigente (representado por todas 
as tecnologias e conceitos então conhecidas sobre 
unidades e centrais telefônicas, identificadores de 
chamadas etc.), não houve atividade inventiva na 
elaboração da PI 9202624-9 ..

Sobre não haver vínculo obrigatório do Julgador ao 
Laudo Pericial:

… Como já afirmado por este Juízo às fls. 
2952/2953 e 3212/3213, o julgador não fica vin-
culado ao laudo pericial para julgar, como prevê 
o art. 479 do CPC: Art. 479. O juiz apreciará a 
prova pericial de acordo com o disposto no art. 
371, indicando na sentença os motivos que o 
levaram a considerar ou a deixar de considerar as 
conclusões do laudo, levando em conta o método 
utilizado pelo perito. Como se vê do texto legal, 

o juiz poderá considerar ou deixar de considerar 
as conclusões do laudo, conforme o art. 371 do 
CPC, o qual determina ao juiz que leve em conta 
todo o conjunto probatório, não importando 
quem produziu: Art. 371. O juiz apreciará a prova 
constante dos autos, independentemente do su-
jeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 
as razões da formação de seu convencimento. As 
provas produzidas nestes autos, em conjunto com 
as provas produzidas no processo em apenso nº 
0518241-88.2003.4.02.5101 (movido por Erics-
son Telecomunicações S.A.) são firmes no sentido 
da nulidade da PI 9202624-9. Ressalta-se que 
não há impedimento em utilização das provas 
produzidas no outro processo em favor da Autora, 
pois tais provas foram produzidas em ação movida 
em face da Lune e do INPI, exatamente os mesmos 
réus da presente ação, os quais, portanto, tiveram 
plena oportunidade de conhecer e se manifestar 
sobre tais provas. Destaco também a orientação 
jurisprudencial no sentido da possibilidade de 
aceitação da prova emprestada, visto que “não 
há empecilhos legais à sua admissão como prova 
documental, na medida em que guarda perti-
nência com o objeto da controvérsia posta nos 
autos” (TRF2, AG. Processo 201202010009368, 
Desembargadora Federal Liliane Roriz, Segunda 
Turma Especializada, E-DJF2R 02/05/2012). 

A Decisão Judicial:

... Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação 
principal, na forma do art. 487, I do Código de 
Processo Civil, para decretar a nulidade da patente 
de invenção PI 9202624-9, de titularidade da Ré 
Lune, a partir da data do depósito (art. 48 da LPI), 
devendo o INPI promover as anotações e respectiva 
publicação na Revista da Propriedade Industrial.
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Sobre um tema tão polêmico, apenas para ilustrar o 
que será discutido aqui, a 3ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) negou seguimento a Recurso Especial da 
empresa Novo Impacto Publicidades contra a Universal 
Music, em famigerado processo movido em desfavor dos 
artistas funkeiros Claudinho (por meio de seu espólio) e 
Buchecha, BMG Brasil e Moderninho Produções Artísticas.

Tal processo versa sobre o contrato de cessão de direito 
autoral celebrado inicialmente pela dupla de cantores e a 
empresa Novo Impacto. 

Na instância inicial, o juízo a quo condenou a dupla, 
a Universal e a Moderninho à indenização por danos ma-
teriais e rejeitou o pleito por danos morais. 

Em apelações da Novo Impacto, da Universal e do músico 
Claucirley Jovêncio de Souza (Buchecha), o Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJRJ) deu provimento apenas ao recurso 
da Universal, um vez que ela não foi responsável pela repro-
dução não autorizada das músicas cedidas à Nova Impacto. 
Isso ocorreu porque não foi realizado registro do contrato 
de cessão de direitos autorais no órgão competente como 
preleciona a Lei de Direito Autoral - LDA (Lei nº 9.610/98).

Não apenas o direito autoral prescinde de registro, 
como sua respectiva cessão também. Contudo, como 
preleciona o art. 50 da LDA, é necessário acautelamento 
quando houver transações onerosas tendo por escopo a 
negociação de direito autoral por meio de cessão, qual seja:

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, 
que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do regis-
tro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a 
obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em 
Cartório de Títulos e Documentos. (...)

Como o diploma legal prevê, não há obrigatoriedade em 
registrar o direito autoral per si, tampouco seu respectivo 
contrato de cessão (onerosa ou gratuita). Apesar disso, é de 
suma importância perceber a segurança jurídica que os re-
gistros oferecem (tanto da obra, quanto do contrato de ces-
são), uma vez que o cessionário investe em todas transações.

Retomando o processo ora analisado, a Novo Impac-
to atacou o acórdão por não ter concedido eficácia ao 
registro de contrato de cessão realizado em cartório de 
títulos e documentos - como assegura o art. 50, §1º da 
LDA. Todo o imbróglio reside na divergência legal, uma 

Registro de contrato de direito autoral:
necessário ou excesso de legalidade?

Ticiano Gadêlha* vez que aquele contrato fora celebrado sob a égide da Lei 
de Direitos Autorais vigente à época (Lei 5.988/73). Por 
ela, para gerar efeitos erga omnes, era indispensável a 
averbação do contrato de cessão na Fundação Biblioteca 
Nacional (FBN), na Escola de Música da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (EM/UFRJ), na Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ), no 
Instituto Nacional do Cinema (INC) ou no Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

É possível questionar a necessidade de registro de um 
contrato (de cessão) de direito autoral para gerar efeito 
erga omnes, uma vez que a demonstração de titularida-
de caberia até que prova em contrário, ou seja, alguém 
demonstre ter sido beneficiado por uma cessão de direito 
autoral, se fosse seguido raciocínio idêntico ao do direito 
autoral per si. 

Como a vigente Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98) 
dispensa a necessidade de registro, é de difícil compreen-
são a obrigatoriedade de um ato, ainda que formal, deriva-
do deste. Ora, se um direito original prescinde de registro, 
como sua cessão imprescindirá? Não parece razoável em 
teoria, embora ofereça segurança prática que mereça uma 
boa e atenta reflexão.

A Lei de Direito Autoral revogada (Lei nº 5.988/73) 
enunciava (em artigo também revogado) que “Art. 53. A 
cessão total ou parcial dos direitos do autor, que se fará 
sempre por escrito, presume-se onerosa. § 1º Para valer 
perante terceiros, deverá a cessão ser averbada à margem 
do registro a que se refere o artigo 17.”

Já o mencionado art. 17 (da mesma Lei nº 5.988/73 
revogada), diz (no presente, pois, em tese, o art. 17 não 
foi revogado, embora a Lei nº 9.610/98 também não o 
aborde) que “Art. 17. Para segurança de seus direitos, o 
autor da obra intelectual poderá registrá-Ia, conforme sua 
natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. § 1º Se 
a obra for de natureza que comporte registro em mais de 
um desses órgãos, deverá ser registrada naquele com que 
tiver maior afinidade. § 2º O Poder Executivo, mediante 
Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços 
de registro, conferindo a outros Órgãos as atribuições a 
que se refere este artigo.”

A consulta pública para a reforma da atual LDA contem-
pla novamente essa faculdade, consoante o “Art. 19. É facul-
tado ao autor registrar a sua obra na forma desta Lei. (...).”

Olhando adiante (reforma da atual LDA), tem-se que 
“Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, 
que se fará sempre por estipulação contratual escrita, 
presume-se onerosa. 

§ 1º A cessão dos direitos do autor deverá ser averbada 
pelo cessionário à margem do registro a que se refere o 

* Advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC 
Rio, com extensão em Propriedade Intelectual com ênfase em Direi-
to Autoral pela FGV e mestrando em Propriedade Intelectual, Inovação 
e Desenvolvimento pelo INPI. Presidente das comissões de Propriedade 
Intelectual do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), da Ordem 
dos Advogados de Pernambuco (OAB/PE), representante da Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em Pernambuco e Diretor 
Jurídico da Associação Beneficente Criança Cidadã (ABCC).
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art. 19 desta Lei, quando a obra estiver registrada, ou, não 
estando, o instrumento de cessão deverá ser registrado 
em Cartório de Títulos e Documentos. (...)

Não fosse suficiente exigir (“...deverá...”) a averbação 
de contratos em que o direito autoral fora registrado, 
também impõe ao autor registrar o instrumento de cessão 
em Cartório de Títulos e Documentos quando o direito 
original não o foi. Além de o autor se preocupar em re-
gistrar, ainda precisará saber qual o local adequado, uma 
vez que o cartório apenas o assistirá se o seu direito não 
houver sido registrado.

O que se discutiu no processo em tela foi o registro 
do contrato de cessão de direito autoral e não o direito 
original. Tanto a antiga lei (Lei nº 5.988/73), quanto a atual 
(Lei nº 9.610/98), como a consulta pública do anteprojeto 
de reforma, mencionam tal necessidade. 

Interessante é o animus do legislador de olhar para 
o contrato de cessão de forma distinta da conferida ao 
direito autoral per si. O direito material prescinde de 
registro, mas o contrato que o cede imprescinde. Essa 
preocupação rarefeita com a exigência de demonstração 
de anterioridade mostra uma vanguarda jurídica ao onerar 
quem quiser provar autoria. Já a exigência da averbação 
do contrato de cessão mais parece uma postura retrógrada 
ao contrariar a matéria sobre a qual se aborda.

A busca de proteção de quem recorreu ao registro é mi-
tigada por essa exigência. Conforme o tempo passa e a tec-
nologia se faz mais presente, é inaceitável que o Poder Pú-
blico exija algo muito mais suscetível a erros, a falsificações 
e a eventuais desvios de condutas de funcionários do que 
ofertar a liberalidade ao autor de registrar se e onde quiser.

Embora este autor defenda fortemente o registro 
tanto do direito autoral, quanto de seus correspondentes 
contratos de cessão, a bandeira maior aqui discutida 
é a liberalidade do autor que não deveria ter qualquer 
obrigação formal para garantir seu direito. Ora, se for 
precavido, gozará da melhor proteção possível; em sentido 
contrário, terá dificuldades geradas por seu descuido que 
não deverá ser tutelado pelo Poder Público, sob pena de, 
mais uma vez, adentrar na esfera privada em detrimento 
de toda a coletividade.

O Brasil vai mais além quando tudo parece não poder 
piorar, uma vez que estabelece os locais públicos onde 
obras artísticas devem ser registradas enquanto o próprio 
Poder Executivo federal não disciplinar - ou não corroborar 

tais locais, de acordo com o “Art. 113-B. Enquanto os ser-
viços de registro de que trata o art. 19 desta Lei não forem 
organizados pelo Poder Executivo federal, o autor da obra 
intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza:
 I  -  na Fundação Biblioteca Nacional;
 II  -  na Escola de Música da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro;
 III  -  na Escola de Belas Artes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro; ou
 IV  -  no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia.
§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em 

mais de um desses órgãos, deverá ser registrada naquele 
com que tiver maior afinidade.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo para o registro 
de programas de computador.” (NR) 

Mais uma vez, dificulta onde parecia não ser mais 
possível, pois determina, em seu § 1º, que deverá ser 
registrada onde houver maior afinidade. Surgem duas 
questões: deverá ou poderá, já que o autor decide se 
registra ou não; e quem pode definir a afinidade de uma 
obra, senão o próprio autor? Dificilmente, haverá consenso 
quanto às duas respostas.

Felizmente, o § 2º limitou a discricionariedade do Poder 
Público deixando o programa de computador em legislação 
própria (Lei nº 9.609/98).

Conclui-se, portanto, que a obrigatoriedade do registro 
do contrato de cessão de direito autoral não se sustenta 
alinhado aos anseios da sociedade por menor burocracia, 
embora seja importante esclarecer a importância do re-
gistro tanto para o direito autoral em si, quanto para os 
contratos de sua transferência.

Não é por meio de obrigatoriedades que o país fomenta 
a cultura, mas pelo incentivo de coletividade, de comparti-
lhamento de ideias e anseios. O natural é a divisão e jamais 
a apropriação individual que decorre do feudalismo e da 
decisão humana por limitar, por cercar e nomear como 
seu o que outrora era de todos. No direito autoral, não é 
diferente: se é de fato seu, cuide de buscar proteção se 
desejar e permita ou não o usufruto de todos. 

Caso deseje negociar e tenha aspirações econômicas 
diretamente ligadas à exploração pecuniária da obra, deve 
ser recomendado e jamais obrigatória uma formalidade sem 
a qual o autor apenas é afastado de sua atividade criativa 
para se preocupar com o exarcerbado formalismo jurídico.
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A proteção das marcas famosas foi introduzida no 
sistema jurídico brasileiro pela entrada em vigor do texto 
da revisão de Haia da Convenção de Paris (1925), sendo 
seguido pelo Código de Propriedade Industrial de 1967. 

Sob essa legislação, Marca Notória seria conferida 
em procedimento administrativo pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial - INPI depois de compro-
vada por documentos hábeis ser realmente conhecida 
em praticamente todas as unidades da Federação e 
dentre o maior número de pessoas, ultrapassando os 
limites de seu mercado setorial ou geográfico.

Exigia-se, assim, para que essa proteção especial 
fosse acordada e houvesse a proteção da marca em 
todas as classes, isto é, para todos os ramos de ativi-
dade, um altíssimo grau de notoriedade e prestígio.

Com efeito, o fundamento para a proteção às mar-
cas famosas repousava sobre as regras de repressão à 
concorrência desleal/parasitária e vinha a ser precisa-
mente a maneira de proteger juridicamente o titular 
de um signo distintivo dessa concorrência parasitária.

A Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial 
- LPI), que revogou o antigo Código de Propriedade 
Industrial (Lei 5.772/1971) passou a tratar o tema 
de maneira diversa, migrando a denominação marca 
notória para marca de Alto Renome, estabelecendo no 
artigo 125 que “à marca registrada no Brasil conside-
rada de alto renome será assegurada proteção especial, 
em todos os ramos de atividade.”

Assim, a marca de Alto Renome é aquela que goza 
de proteção especial por se destacar virtude de seu 
prestígio, fama e boa reputação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 
é sólida no sentido de que o Poder Judiciário não 

Marcas de Alto Renome - repercussões do 
reconhecimento junto ao INPI e as alternativas 
judiciais para os detentores de marcas famosas

Ana Paula Affonso Brito*

É Advogada no escritório Montaury Pimenta, 
Machado & Vieira de Mello Advogados

pode substituir o INPI na declaração de Alto Reno-
me de marca. Assim, o reconhecimento do status 
especial deve ser perseguido na esfera administra-
tiva junto ao INPI que analisará a documentação 
apresentada pelo titular da marca famosa, ou 
ainda que deveria aplicar o conceito de notoriedade 
previsto no ordenamento jurídico brasileiro, segun-
do o qual Fato Notório é aquele de conhecimento 
geral, perceptível por qualquer pessoa de mediano 
entendimento, que segundo o art. 374, I do CPC “não 
dependem de prova”.

Desde a entrada em vigor da Lei 9.279/96 o INPI 
vem editando resoluções para regulamentar o processo 
de exame das marcas de Alto Renome e estabelecer 
a via apropriada de requisição. A Resolução 121/05 
(substituída pela resolução INPI/PR 23/13, de igual 
teor), por exemplo, estabelecia que o reconheci-
mento e a anotação da proteção especial conferida 
às marcas de Alto Renome deveriam ser pleiteados 
por via incidental, como matéria de defesa, em duas 
únicas oportunidades: (I) quando da apresentação de 
oposição a pedido de registro de marca de terceiro 
e (II) na apresentação de processo administrativo de 
nulidade de registro de marca de terceiro, porém, não 
previa a possibilidade de requerimento direto para o 
reconhecimento da condição de Alto Renome, ficando 
este condicionado ao depósito ou registro, no INPI, por 
terceiros de sinais que caracterizassem reprodução ou 
imitação da marca de Alto Renome, o que na maioria 
das vezes não ocorria.

Diante das inequívocas falhas do sistema ante-
rior, o INPI publicou a vigente Resolução de n.º 107, 
que estabelece um procedimento autônomo para 
a anotação da condição de Alto Renome de marcas 
já registradas, mediante a apresentação de petição 
específica, relativa a um único sinal marcário, e que 
poderá ser apresentada a qualquer tempo da vigência 
do registro relativo ao respectivo sinal.

Caso reconhecido o Alto Renome da marca, o INPI 
anotará tal condição no respectivo registro pelo prazo 
de 10 anos, renovável por igual período, mediante a 
apresentação de novo requerimento.

Ocorre que apesar das modificações implementa-
das pelo INPI para o processo de reconhecimento do 
Alto Renome de uma marca, a via administrativa nem 
sempre se mostra um caminho ágil e simples.

Por exemplo, a interpretação do rol de documentos 
sugeridos para o reconhecimento como taxativos ou 

* Advogada. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia 
de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI) em 2010. Pós-Graduada em Direito da Proprie-
dade Industrial pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) em 2006. Pós-Graduada em Direito Cibernético 
(E-lawyer) pela escola de Pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/RJ) em 2002. Graduada em Direito pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) em 2000.

1 RECURSO ESPECIAL Nº 1.124.613 - RJ (2009/0082241-2), Ministro 
Ricardo Villas Boas Cueva e REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013
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elucidativos e, ainda, o teor da documentação apre-
sentada pelo titular, vem sendo foco de controvérsias.

Em passado recente, o INPI ao invés de formular 
exigências quando da ausência de alguma prova 
julgada imprescindível, vinha indeferindo, de pronto, 
pedidos de reconhecimento de Alto Renome, sem a 
possibilidade de ser ouvido o titular da marca. Entre-
tanto, tal postura foi corretamente lapidada de modo 
a oferecer uma nova chance ao titular da marca, via 
formulação de exigência (em harmonia com o art. 220 
da LPI), para apresentação de provas complementares 
que o examinador entendesse como faltantes, evitando 
assim o indeferimento que, em grande parte das vezes, 
era usado por terceiros infratores como argumento, 
inclusive em Juízo, de que o Alto Renome da marca 
teria sido negado pelo INPI.

Porém, os titulares das marcas de prestígio ainda 
enfrentam problemas relacionados à demora exces-
siva do INPI na análise do reconhecimento do Alto 
Renome – por exemplo, muitas vezes o status anterior-
mente reconhecido pelo INPI expira antes mesmo da 
conclusão de novo pedido de reconhecimento de Alto 
Renome, deixando marcas reconhecidamente famosas 
“no limbo” de proteção e vulnerabilidade.

Ocorre que à luz do princípio da duração razoável 
do processo administrativo consagrado no art. 5º, 
inciso LXXVIII da Constituição Federal Brasileira, que 
determina que a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação, e do princípio da eficiência, previs-
to na Lei 9.784 de 29/01/1999, que regulamenta o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, o INPI, como Autarquia Federal, que 
está subordinado a tais princípios, deveria responder a 
requerimentos e recursos dentro de um prazo razoável, 
o que, na prática, não vem ocorrendo.

A Jurisprudência, felizmente, vem se posicio-
nando, de maneira uníssona, no sentido de que a 
justificativa de excesso de serviço do INPI ou prio-
ridade de outros requerimentos não tem o condão 
de protelar indefinidamente a solução do exame do 
procedimento administrativo, já que o reconheci-
mento do Alto Renome de uma marca famosa ou sua 
negativa, devem ocorrer dentro de um procedimento 
célere e eficiente. 

É o caso dos titulares das marcas BOMBRIL e O 
BOTICÁRIO que, na vigência da tramitação dos pro-
cessos de reconhecimento de Alto Renome junto ao 
INPI, tiveram que ingressar com medidas judiciais na 
Justiça Federal do Rio de Janeiro (foro da sede do INPI) 
para garantir a extensão do status de marca famosa, 
na pendência da análise administrativa de novo pe-

dido nesse sentido, sob pena de caírem no “limbo” de 
proteção na vacância do exame administrativo.

No caso da marca BOMBRIL, foi proposta ação 
judicial2 objetivando, via liminar, a manutenção da 
declaração do status de Alto Renome da marca, até 
que o INPI se pronunciasse administrativamente, e em 
definitivo, sobre o pedido já formulado pela via inci-
dental, no bojo do pedido de registro nº 904.860.191 
(marca MEGABRILL, na classe 01, de titularidade da 
empresa Tentaco Comércio de Colas e Adesivos Ltda. 
– ME). A demora do INPI no exame do requerimento 
acarretou na concessão de liminar para que fosse 
mantida a declaração do status de Alto Renome da 
marca BOMBRIL, até que o INPI se pronunciasse em 
definitivo sobre o pedido formulado, tendo sido deter-
minado que a Autarquia publicasse em sua Revista da 
Propriedade Industrial – RPI que a marca continuou 
gozando do status de marca de Alto Renome até a 
análise do requerimento formulado incidentalmente. 

Já no caso da marca O BOTICÁRIO, foi impetrado 
Mandado de Segurança3 contra a demora excessiva do 
INPI no reconhecimento do Alto Renome, requerido 
sob a égide da Resolução 107/2015, para que fosse 
concedida a ordem garantindo o reconhecimento do 
status de Alto Renome da marca O BOTICÁRIO, em 
até 60 (sessenta) dias, ou outro prazo a ser fixado. 
Neste caso, o titular da marca famosa requereu o 
reconhecimento do Alto Renome de sua marca antes 
da expiração do status anteriormente reconhecido, 
mas o processo ficou paralisado por 1 ano e meio sem 
qualquer movimentação, fazendo com que a marca 
caísse no “limbo” de proteção.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro, através da deci-
são da 25ª Vara Federal determinou que fosse mantido 
o status do Alto Renome da marca O BOTICÁRIO, de 
titularidade da Impetrante, até a apreciação pelo INPI 
do requerimento administrativo, feito na forma da 
nova sistemática trazida pela Resolução nº 107/2015.

É certo que o INPI vem buscando maior celeridade e 
coerência no exame do Alto Renome das marcas formu-
lando, quando necessário, exigências, ao invés de indefe-
rimentos diretos, sendo importante destacar, porém, que 
aos titulares de marcas famosas, havendo injustificada 
omissão da Autarquia, existem caminhos alternativos na 
esfera Judicial, pois, nenhuma lesão ou ameaça de lesão 
deve pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciá-
rio, conforme preceitua o art. 5º, XXXV da Constituição. 

Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2017

2 25ª Vara Federal. Processo n.º PROCESSO Nº 0133449-
31.2013.4.02.5101 (2013.51.01.133449-0)

3 25ª Vara Federal. PROCESSO: Nº 0061701-31.2016.4.02.5101 
(2016.51.01.061701-7)
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“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO 
DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS 
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA 
DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE O INPI. USO 
INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E 
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1 – Ação ajuizada em 1/12/2008. Recurso especial 
interposto em 9/10/2014 e atribuído à Relatora em 
25/8/2016.

2 – O propósito recursal é definir se a utilização 
da marca “IOV” pelo recorrente viola o direito de uso 
exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar 
o cabimento da reparação por danos materiais e da 
compensação por danos morais postuladas.

3 – Os prejuízos causados pelo uso não autorizado 
de marca alheia prescindem de comprovação, pois 
se consubstanciam na própria violação do direito do 
titular, derivando da natureza da conduta perpetrada. 
A demonstração do dano se confunde com a demons-
tração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa 
assentada pelo acórdão recorrido.

4 – O reexame de fatos e provas em recurso especial 
é inadmissível.

5 – O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado 
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem 
sobre situações fáticas idênticas.

6 – Recurso especial não provido.”

(STJ, REsp 1.674.375/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2017)

Coordenador: Márcio Junqueira Leite

mjunqueira@pn.com.br
***

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 
COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE 
DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO 
AUTORAL OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. 
DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. DANO DE 
ABRANGÊNCIA NACIONAL. OPÇÃO DO AUTOR. ART. 
100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973.

1 – Ação distribuída em 17/12/2014. Recurso espe-
cial interposto em 12/11/2015 e atribuído à Relatora 
em 25/8/2016.

2 – O propósito recursal é definir o juízo competente 
para processar e julgar ação cominatória e de repara-
ção por danos materiais fundamentada em violação 
de direitos autorais.

3 – Hipótese concreta em que a pretensão deduzida 
em juízo fundamenta-se na ocorrência de violação de 
direito autoral causada em razão do envio, por meio da 
internet, de material didático voltado à preparação de 
candidatos para obtenção da certificação de planejador 
financeiro (CFP – Certified Financial Planner).

4 – O autor da ação que objetiva a reparação dos 
danos sofridos em virtude de violação a direito autoral 
possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio 
ou o do local do fato.

5 – Recurso especial não provido.”

(STJ, REsp 1.685.558/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3.10.2017, 
DJe 6.10.2017)

***
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCOR-
RÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO 
ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA 
DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA 
LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGIS-
TRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. 
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, 
TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO 
ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. 
AUSÊNCIA.

1 – Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso espe-
cial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora 
em 21/3/2017.
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2 – O propósito recursal é definir se os registros da 
marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados 
em virtude do nome empresarial anterior “CHOCOLA-
TES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME” e em 
razão do direito de precedência ao registro alegado 
pela recorrente.

3 – Devidamente analisadas e discutidas as ques-
tões de mérito, e fundamentado suficientemente o 
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação 
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 
535, II, do CPC/73.

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

5 – Para aferição de eventual colidência entre nome 
empresarial e marca e incidência da proibição legal 
contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode 
restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas 
deve também se levar em consideração os princípios 
da especialidade e da territorialidade. Precedentes.

6 – É possível o reconhecimento judicial da nulidade 
do registro de marca com fundamento em direito de 
precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que 
deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz 
da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo 
diploma.

7 – Hipótese em que os elementos apurados pelos 
juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, 
aproveitamento parasitário e deslealdade concorren-
cial, assim como de risco de confusão ou associação 
dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão 
recorrido por fundamento diverso.

8 – O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado 
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido 
e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcri-
ção da ementa e de trechos sem que haja a indicação 
precisa da divergência.

9 – Recurso especial parcialmente conhecido e, 
nessa parte, desprovido.

(STJ, REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.9.2017, 
DJe 25.9.2017)

***
 
Apelação cível. Empresarial. Propriedade indus-

trial. Alegação de atos de concorrência desleal, 
consubstanciados na reprodução trade dress, além 
de imitação da marca. Sentença de parcial proce-
dência. Recurso da ré. A lei nº 9.279/96 protege a 
propriedade e o uso exclusivo da marca. Aplicação 
do chamado teste 360º. A diversidade gráfica mí-
nima entre as duas identidades visuais fazem com 
que a distinção facilmente passe despercebida pelos 
consumidores. A possibilidade de confusão entre as 
marcas é notória por possuírem identidade visual 
e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas 
se destinarem ao mesmo público consumidor, qual 
seja, o de cerveja estrangeira, tornando inviável a 
coexistência entre elas. Semelhança entre as marcas 
que possibilitou o desvio de clientela, o que ocasiona 
confusão entre as cervejas e consequentemente, 
prejuízo à recorrida, sendo devida a reparação por 
danos materiais e os danos morais, pela utilização 
indevida da propriedade intelectual e da prática 
concorrência desleal contra o titular do direito. 
Precedentes do STJ e do TJRJ. Apelante que desistiu 
da produção da prova pericial, não se desincumbin-
do do ônus que lhe competia, qual seja comprovar 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
autoral. Desprovimento do recurso.

(TJRJ, Apelação nº. 0254911-82.2014.8.19.0001, 
Rel. Des. Luiz Henrique O. Marques, 11ª Câmara Cível, 
j. em 20.9.2017)

***
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RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS 
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA 
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊN-
CIA. REUTILIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. 
DANOS PATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE AUTO-
RIA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS 
MORAIS.

1  – Ação ajuizada em 6/1/1998. Recurso especial 
interposto em 17/3/2009 e atribuído ao Gabinete em 
25/8/2016.

2  – O propósito recursal é definir se o uso não 
autorizado, pelo recorrido, de projeto arquitetônico de 
autoria do recorrente, elaborado em razão de vínculo 
de contrato de trabalho entre eles existente, enseja 
reparação por danos patrimoniais e compensação por 
danos morais.

3  – O acórdão recorrido pronunciou-se de maneira 
a abordar os aspectos fundamentais da controvérsia, 
não havendo vício a ser sanado. Negativa de prestação 
jurisdicional não configurada.

4  – Nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, 
em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido 
criada no curso de relação de trabalho, de prestação 
de serviços ou em cumprimento a dever funcional, 
os direitos de autor pertencem tanto ao contratado 
quanto ao contratante, circunstância que afasta a 
pretensão de reparação por danos patrimoniais fun-
damentada no uso não autorizado da obra por um dos 
sujeitos da relação.

5  – Todavia, conquanto o empregador detenha 
a cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre 
a obra, os direitos morais – caracterizados por 
sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (art. 28 

da Lei 5.988/73) – pertencem exclusivamente ao 
autor.

6  – Deve o recorrente, portanto, ser compensado 
pelo dano moral experimentado, bem como deve ser 
divulgada a identidade do autor do projeto arquitetô-
nico, nos termos do art. 126 da Lei 5.988/73.

7 – Recurso especial parcialmente provido.

(STJ ,  REsp 1 .165 .407/MG,  Re l .  Min is t ra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
8.8.2017)

***

AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA 
COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Preliminar. Cercea-
mento de defesa. Inocorrência. Pleito genérico de 
provas que não autoriza a anulação da sentença. 
Mérito. Abstenção do uso da marca que depende da 
demonstração de que as empresas atuam no mesmo 
ramo, possuem o mesmo público alvo e a similitude 
entre elas cause confusão aos consumidores. Princí-
pio da especialidade. Exclusividade de utilização da 
marca se refere ao mesmo nicho de produtos e ser-
viços. Tabela de classes exemplificativa. Parâmetro 
para a incidência do princípio da especialidade e o 
exame de eventual confusão entre os consumidores 
da marca. Autora que possui registro de marca junto 
ao INPI inserida em subclasse diversa do produto 
da ré. Ausência de confusão aos consumidores. 
Honorários de sucumbência. Fixação em percentual. 
Inteligência do art. 85, parágrafo 2º. Sentença re-
formada apenas no tocante aos honorários. Recurso 
provido em parte.

(TJSP, Apelação nº. 1066424-76.2015.8.26.0100, 
Rel. Des. Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, j. em 9.8.2017)
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Luiz.marinello@marinello.adv.br 

CERVEJA PROIBIDA: ACREDITANDO E 
COMEMORANDO COM VOCÊ

Mês/Ano Julgamento: AGOSTO/2017

Representação nº: 101/17

Autor(a): Ambev

Anunciante: Cia Brasileira de Bebidas Premium

Relator(a): Conselheiros Carlos Chiesa e Paulo Chueiri

Câmara: Segunda e Quarta Câmaras e Câmara 
Especial de Recursos

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigo 50, letra “b”, 
do Código, e seu Anexo P

Resumo: A Ambev protestou no Conar contra cam-
panha da concorrente Cia Brasileira de Bebidas Pre-
mium para a cerveja Proibida. Nas peças publicitárias, 
o jogador Neymar fala sobre desafios e obstáculos que 
devem ser superados por cada um. Para a Ambev, a 
campanha desrespeita o Código Brasileiro de Autorre-
gulamentação Publicitária em ao menos dois pontos: 
o jogador não aparenta ter 25 anos - idade que ele 
completou no começo deste ano -, como exigido pela 
ética publicitária, e associa o consumo de cerveja ao 
êxito pessoal, prática igualmente reprovada. A Ambev 
juntou à sua denúncia pesquisa que mostra que 56% 
dos entrevistados afirmam que Neymar parece ter me-
nos do que 25 anos. Este número chega a 58% quando 
o universo pesquisado é de crianças e adolescentes. 

O Conar promoveu duas reuniões de conciliação 
entre as partes, mas não foi possível um acordo.

Em sua defesa, a Cia Brasileira de Bebidas Premium 
teceu críticas à pesquisa juntada pela concorrência, 
considerando-a conceitualmente equivocada, mas 
mencionando que, mesmo assim, o percentual de 
pessoas que considerou que o jogador não demonstra 
ter menos de 25 anos é elevado. Lembrou que Neymar 
tem mais de 75 milhões de seguidores nas mídias so-
ciais, pessoas que conhecem em profundidade a vida 
dele, inclusive as comemorações pelo seu aniversário.

A defesa negou qualquer associação indevida entre 
êxito e consumo de cerveja, discorrendo sobre a estru-
turação da campanha e chamando atenção para o fato 
de que a única frase dita por Neymar que pode ser asso-
ciada à cerveja é a que recomenda consumo moderado.

O relator iniciou seu voto concordando com este 
argumento da defesa e considerando positivo o estí-

CONAR
mulo à superação de desafios, num momento de tantas 
dificuldades para o país. No entanto, levando em conta 
o cuidado extremo recomendado pelas normas éticas 
para a publicidade de bebidas alcoólicas, ele propôs 
a alteração, de forma a explicitar que o consumo de 
Proibida não leva à superação de obstáculos. Seu voto 
foi aceito por maioria.

Inconformada, a Ambev recorreu contra a decisão, 
mas a viu confirmada, novamente por maioria de votos. 
O relator do recurso ordinário concordou em linhas 
gerais com a decisão inicial.

***
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Representação nº: 165/17

Autor(a): Johnson & Johnson do Brasil

Anunciante: Avon

Relator(a): Conselheira Ana Paula Cherubini dos Santos

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

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 23, 27, parágrafos 1º, 
2º, 7º, e 8º, e 50, letra “b”, do Código

Resumo: A Johnson & Johnson questionou no Conar 
três claims sobre hidratação da pele presentes em cam-
panha de creme anti-idade da Avon, considerando-os 
exagerados, inverídicos e ambíguos, independente-
mente de estudos levados a cabo pela anunciante. 
Lembrou a denúncia que organismos humanos reagem 
de diferentes formas mesmo a medicamentos e que 
a percepção dos consumidores, como apregoado em 
um dos claims não é adequada para comprovação de 
uma dada afirmação.

Em sua defesa, a Avon refutou as acusações da 
concorrente, considerando as pesquisas, juntadas ao 
processo, como válidas, fundamentadas e aceitas pelo 
mercado. Em relação ao claim de percepção, alegou a 
defesa, foi adotada especial cautela, frisando tratar-se 
de opinião de consumidores.

A relatora não questionou a seriedade dos testes, 
mas considerou necessária a alteração dos claims 
que estabelecem uma relação de equivalência entre a 
hidratação percebida e o consumo de água. Seu voto 
foi aceito por unanimidade.

*decisões extraídas literalmente do repertório oficial do Conar.
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