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(1) INTRODUÇÃO 

 Conheci Newton Silveira como um querido amigo de meu pai. A primeira vez 

que o vi arguindo um candidato acadêmico foi no salão nobre da UERJ, o postulante ao 

título a Doutor em Direito Internacional era Denis Borges Barbosa. Seus comentários 

objetivos, seu humor e suas contribuições críticas fizeram do tenso e longo hiato da 

banca um período de leveza e cultura. Alguns anos depois tive a oportunidade de 

palestrar ao lado de Newton em um evento internacional em Brasília, momento no qual 

descobri que ele dividia comigo o mesmo entendimento sobre o legítimo e fundamental 

papel da ANVISA quanto o art. 229-C1 da Lei 9.279/96 (analisando-se o mérito de 

patenteabilidade em um duplo controle qualitativo, reforçando o múnus do INPI em um 

ato administrativo complexo). A partir desta conversa percebi que possuía muitas 

afinidades com Newton, como, por exemplo, sua metodologia de docência e sua visão 

de mundo aplicada ao ambiente da propriedade intelectual. Sorte a minha: mais uns 

tantos anos e me vi como seu orientando na Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco; desta vez seria eu o Barbosa a ser arguido por Newton. 

 Aliás, os laços geracionais que tangenciam a família Silveira e seus vínculos 

fraternais têm enorme repercussão no nicho da propriedade intelectual nacional. Antes 

de tudo, Sebastião (pai de Newton, de Clóvis e de Wilson) fundou com João (da Gama 

Cerqueira) a renomada agência Cruzeiro Newmarc, além de ter deixado contribuições 

valiosas e divertidas nas Revistas de Direito Mercantil; sempre na análise de feitos 

comutativos de propriedade intelectual dirimidos pelas Cortes Nacionais (nos anos 

1960-70). Também em um liame intergeracional, Newton e Denis decidiram repaginar o 

clássico de João2, dando ao Tratado da Propriedade Industrial, escrito sob a égide do 

CPI/1945, e seus três tomos, uma terceira edição (2010) com pertinentes notas dos 

atualizadores. Aqui Newton contribuiu para que aqueles que não puderam acessar a 

 
1 CPI de 1996: “Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá 

da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 
2 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I - Da propriedade Industrial 

e do Objeto dos Direitos. Volume 2 e Volume 3. 3ª Edição atualizada por Denis Borges Barbosa e 

Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 



versão original, há muito esgotada, de um clássico pudessem acessar críticas históricas e 

atuais do ambiente dos direitos intelectuais. 

 O carinho com que Newton exerce a sua docência, coordenação e orientação 

também lhe gerou interlocutores que capitaneiam alguns dos melhores estudos sobre a 

propriedade intelectual nos últimos anos. Entre tantos, destacaria Karin Grau-Kuntz, 

André Ricardo Cruz Fontes e Walter Godoy Júnior que se esmeraram pela análise de 

temas densos como o do Nome de Empresa, a Transferência de Tecnologia e a 

Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Como muitos dos grandes 

professores, Newton semeou sua cultura nas gerações vindouras ao Poder Acadêmico. 

Assim o procede desde 1983, momento em que tomou posse na cátedra de Professor 

Doutor da FADUSP: o homenageado já possibilitava um acervo cultural nacional da 

propriedade intelectual absolutamente emancipado, sem ranços coloniais (que não 

falam, mas ‘pensam’ com sotaque) como ainda se notam em alguns outros autores 

famosos aqui. 

 Discípulo de Antônio Chaves (mestrado) e de Mauro Brandão Lopes 

(doutorado), Newton absorveu as bases teóricas da interface entre o Direito Civil e o 

Direito Comercial3, influências que podem ser notadas em seus textos ricos e críticos. 

De todo seu acervo intelectual tenho como predileção pessoal (a) seu livro Direito do 

Autor no Design4 (sua obra prima), em que trata da zona cinzenta entre obras de arte e 

ornamentos aplicados; (b) seu texto de Concorrência Desleal em que dialoga com 

autores inesquecíveis como Edmond Picard5 e (c) a série de artigos e comentários a 

jurisprudência publicada na Revista de Direito Mercantil nos anos 1970 e 19806, na qual 

exprime com simplicidade os acertos e erros dos precedentes e da doutrina. Newton se 

afasta da leva de autores que usam da obscuridade como estilo para camuflar a falta de 

 
3 Por isso se dedicou tanto à pesquisa daquilo que o professor titular de direito civil da FADUSP narrava 

ser tema de fronteira: “Caberia ainda, no caso objeto da consulta, tratar dos aspectos de concorrência 

desleal - tema, porém, que não abordaremos neste parecer, porque foge a uma exposição estritamente 

Civilística.” AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 146. 
4 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012. 
5 SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. Brasília: Arquivos do Ministério da 

Justiça, março de 1975. 
6 SILVEIRA, Newton. Comentário (aos Julgados BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

4a Câmara de Alçada Criminal, Des. Silva Franco, Apelação em Queixa Crime 118.365, julgado em 

18.03.1976 e, no mesmo Tribunal, 4ª Câmara de Alçada Criminal, Des. Rebouças de Carvalho, Habeas 

Corpus 52.030, julgado em 21.02.1974). São Paulo: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro, número 42, abril-junho de 1981.; ainda Limites Convencionais à Concorrência. São Paulo: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 43, julho-setembro de 1981; e, 

também, Garantias Constitucionais aos Bens Imateriais. São Paulo: Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, número 60, julho-setembro de 1985. 



conteúdo7. E foi exatamente com base nos curtos ensaios que me inspirei a escrever este 

texto que dialoga com uma das obras menos conhecidas de Newton: seu ensaio sobre 

imitação servil no contexto das distintividades8. Cerca de quatro décadas depois, esta é 

a proposta do presente artigo, a de realizar uma interlocução diacrônica com as ideias de 

meu orientador de doutorado sobre a temática do ato de imitação. Tal como a 

metodologia do texto que será exposta nos capítulos vindouros, me inspirei em Newton, 

mas não usurpei suas ideias, tampouco tentei imitá-lo. 

 

(2) A POSIÇÃO PREFERENCIAL DO ATO DE REPRODUZIR E DE IMITAR 

 Discursos passionais são bastante comuns no ambiente do Direito, em especial 

pelo fato de que não são bem definidas as fronteiras entre a prudência jurídica e a 

política. Juristas de grande porte tampouco escaparam deste cacoete, ao exemplo de 

Ihering que para criticar a cultura de defesa dos devedores equivalia-os aos ladrões9, ou 

de Radbruch que entendia que as Leis deveriam ser forjadas partindo da premissa de 

que o ser humano é malicioso10 (é provável que o gigante tedesco depois de 

testemunhar as desgraças da primeira metade do século XX tenha ficado traumatizado 

com a condição humana). Na propriedade intelectual, perante autores sem tamanha 

envergadura qualitativa ou reputacional, os mesmos exageros retóricos podem ser 

observados. Os mais comuns são (a) a exacerbação ou a falácia de ataques pessoais11 

(aquele que viola o Direito cometeria mas do que um mero ato de contrafação: ele ‘seria 

 
7 “Muitos juristas pensam que suas conclusões serão tanto mais verossímeis quanto mais difíceis de 

compreender for a linguagem e que se deveriam empregar termos difíceis e legíveis apenas pelo 

privilegiado círculo domiciliados. É verdade que a obscuridade da linguagem produz um efeito quase 

religioso. Entretanto, nada nos assegura que uma página obscura tenha a profundidade por acréscimo.” 

BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p.108. 
8 SILVEIRA, Newton. Imitação Servil e Forma Distintiva. São Paulo: Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, número 35, julho-setembro de 1979. 
9 “O devedor, em minha consciência, encontra-se na mesma linha do ladrão, procura cientemente 

defraudar-me do que é meu; na sua pessoa existe a injustiça consciente que se dirige contra o meu 

direito.” IHERING, Caspar Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972, p. 54. 
10 “Mas a desconfiança é a obrigação primeira de todo legislador. Leis não são feitas contra os bons, mas 

contra os maus, e quanto mais maldade uma lei pressupõe naquele ao qual se destina, tanto melhor é a 

própria lei. O legislador deve ser pessimista no tocante aos homens, e um legislador moderno dificilmente 

estaria propenso a tomar como exemplo Solon o Sábio, que só não ameaçou o parricídio com castigo 

porque não considerava ninguém tão infame a ponto de cometê-lo; irá considerar muito mais o conselho 

de Schiller ao legislador: Pressupõe sempre que, no geral, o homem quer o correto; no particular, 

contudo, jamais conte com isso.” RADBRUCH, Gustav. Introdução á Ciência do Direito. 2ª Edição, São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 83. 
11 “Esta falácia ocorre quando, em vez de se contestar o argumento, ataca-se a pessoa que argumentou 

desviando a atenção para o oponente comentando alguma peculiaridade ou circunstância pessoal dele. Por 

exemplo, afirma-se que alguém que se veste tão mal e tem o andar tão desengonçado não pode ser digna 

de confiança. Para combater esta falácia deve-se identificar o ataque e mostrar que a peculiaridade ou as 

circunstâncias da pessoa não mantêm qualquer relação com a verdade ou falsidade do ponto de vista 

defendido.” SGARBI, Adrian. Introdução à Teoria do Direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 291. 



um pirata’) ou (b) a ‘sacralização’, a ‘invulnerabilidade’ e a ‘intangibilidade’ dos 

direitos de exclusividade, mesmo diante de um ato de restauração do abuso do direito, 

da sanção ao cometimento de atos ilícitos, ou de uma práxis para diminuir efeitos 

emergenciais seria por si uma injustiça ao mercado e ao direito de propriedade (a 

licença compulsória12 é cognominada de ‘quebra de patente’13). 

 Não é à toa que a nomenclatura banalizada nos discursos econômico-jurídicos 

para um ato de imitação conglobante – sendo a mesma pontual ou sistemática – seja a 

da ‘imitação ou da reprodução servil’. O interlocutor inexperiente (perante o belicoso 

setor dos direitos intelectuais) ao se deparar com uma titulação desta sorte, 

provavelmente, partirá da premissa de que, independentemente da compreensão do que 

se está a discutir, o imputado estará sem razão. O empenho da retórica da invecção, 

portanto, é mais do que uma escolha de natureza estética do discurso: ele visa atingir as 

pré-compreensões e preconceitos, atrair o destinatário à parcialidade do emissor. 

 Entretanto, há fatos jurídicos e contextos políticos que não coadunam com tal 

proceder, levando-se em conta que o Brasil é um Estado Democrático de Direito que 

adotou como regime econômico o sistema capitalista. Isto significa dizer que algumas 

arquiteturas das liberdades gozam de posições preferenciais perante demais situações, 

inclusive àquelas proprietárias. A saber: (i) a livre iniciativa; (ii) a livre concorrência e a 

(iii) liberdade de expressão. 

 Como exemplo da situação (i) pode-se destacar a legalidade constitucional 

formal (art. 1º, IV, da CRFB14), precedentes do STF que densificaram tal fonte 

normativa (a exemplo do caso Uber15), além da própria legalidade ordinária (art. 4º da 

 
12 CPI de 1996: “Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 

direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 

comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. (...) Art. 71. Nos casos de 

emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o 

titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença 

compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do 

respectivo titular.” 
13 Reportagem de autoria de Cláudio Dantas (intitulada de “PGR quer quebrar patente de remédios para 

'tratamento precoce', mas impacto na indústria será geral”), na edição do periódico virtual “O 

Antagonista” do dia 07.03.2021 comentava o pedido da Procuradoria Geral da República na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade que tramita no STF sob o número 5529, para a suspensão cautelar do dispositivo 

do parágrafo único do art. 40 do CPI/96. Tal dispositivo permite a hipertrofia do prazo de vigência de 

patentes para mais de vinte anos. O periodista chamou tal legítimo e lícito pedido de quebra de patentes. 

Ou seja, evitar uma proteção indevida de mais de duas décadas seria sinal de “quebra”, já que o titular 

tudo pode, por tempo indeterminado. Não se concorda com tais premissas. 
14 Constituição de 1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.” 
15 “As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de 

passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a 



Lei 13.874/201916). Tal significa afirmar que nem o Estado ou entes privados gozam de 

prerrogativas para erigirem ilegítimas barreiras à entrada para novos entrantes, ou para 

agentes econômicos que resolvam expandir sua atuação para novos setores. Com raras 

exceções (a exemplo do registro de marca de alto renome – art. 125 da Lei 9.279/9617), 

a propriedade intelectual até tolera alguma restrição competitiva (contextual, temporal 

e/ou objetivamente), mas raramente coadunará com um bem jurídico que lhe é anterior, 

mais amplo e mais caro: a livre iniciativa. 

 Por sua vez, a situação (ii) é composta por uma delicada e complexa 

superposição de núcleos de interesses que são direta e indiretamente impactados com 

base na extensão do direito à ou o direito de concorrer. Por exemplo, há os atores já 

atuantes nas minúcias do setor (refrigerantes vs. refrigerantes), há atores que 

potencialmente atenderão a mesma clientela sem serem circunscritos ao setor 

(refrigerantes vs. sucos ou chás doces), há os destinatários (que podem ser 

distribuidores, clientes ou fregueses), há a fazenda pública (ente tributante, ente que 

constitui ou declara um direito de propriedade intelectual, mas que também pode ser 

adquirente de produtos para a alimentação educacional ou para uma cerimônia em uma 

embaixada), há os trabalhadores, há o meio-ambiente etc. A própria edificação de 

direitos de exclusividade temporários sobre a vertente patrimonial da criação imaterial 

 
exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao 

regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores 

econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a 

possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e 

proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos 

essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla 

discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada.” STF, Plenário, Min. Roberto 

Barroso, RE 1054110/SP, DJ 06.09.2019. 
16 Lei da Liberdade Econômica: “Art. 4º  É dever da administração pública e das demais entidades que se 

vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a 

qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder 

regulatório de maneira a, indevidamente: I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo 

econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes; II - redigir enunciados que impeçam a 

entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado; III - exigir especificação técnica 

que não seja necessária para atingir o fim desejado; IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a 

inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações 

consideradas em regulamento como de alto risco; V - aumentar os custos de transação sem demonstração 

de benefícios; VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, 

inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros; VII - introduzir limites à livre formação de 

sociedades empresariais ou de atividades econômicas; VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade 

e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal; 

e IX - exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar 

os efeitos do inciso I do caput do art. 3º desta Lei.” 
17 CPI/96: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção 

especial, em todos os ramos de atividade.” 



denota que o domínio público (art. 99, I, do CC18) submete-se à lógica do termo final 

(fato futuro e certo), enquanto a tutela é uma mera possibilidade (condição, fato futuro e 

incerto). Tal possibilidade depende dos elementos de existência, os requisitos legais 

próprios e os fatores de eficácia. 

A interdição competitiva é tolerada em um regime capitalista apenas para o 

desenvolvimento dinâmico de um determinado setor (o sufixo do artigo 5º, XXIX, da 

CRFB19). Não há que se cogitar hipóteses de interdições objetivas-patrimoniais perenes. 

Qualquer tentativa de se procrastinar o domínio público, portanto, pode ser equivalido à 

conduta em um contrato de compra e venda do alienante que, depois de receber o preço 

correto, deseja renegociar o contrato para perceber do adquirente mais do que é 

merecido e avençado. Tal não é simplesmente contra os valores da Constituição e da 

legalidade ordinária, cuida-se de um ato de parasitismo oportunista do titular ou ex-

titular. Novamente a questão da situação preferencial é fortificada pelo próprio texto 

Constitucional (art. 173, parágrafo 4º20) que delimita como premissa maior a 

possibilidade de concorrer; isto é, o direito subjetivo público de disputar clientela21. 

Por fim, a situação (iii) ganha relevos diferentes a depender do contexto, já que 

se pode falar em maior liberdade de expressão no ambiente da política (disputa de 

votos22), da manifestação artística (quiçá da disputa de aplausos23) ou da crítica pela 

 
18 Código Civil de 2002: “Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 

estradas, ruas e praças.” 
19 Constituição de 1988: Omissis, “XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 

nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País.” 
20 Constituição de 1988: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta 

de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (...) § 4º A lei reprimirá o abuso do 

poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros.” 
21 GRAU, Eros Roberto. FORGIONI, Paula. O Estado, A Empresa e O Contrato. São Paulo: Ed. 

Malheiros, 2005, p. 303. 
22 “1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de 

expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um 

valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla 

participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por 

objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de 

juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida 

coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou 

mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático.” STF, Plenário, 

Min. Alexandre de Moraes, ADI 4451, DJ 06.03.2019. 
23 “Em relação às biografias, que é o foco da nossa discussão, eu acho que a liberdade de expressão 

assume uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, é a liberdade de criação intelectual e artística do autor 

da obra e, portanto, do biógrafo. E, em segundo lugar, a liberdade de expressão manifesta-se no direito do 

público a receber informações do seu interesse e o interesse da sociedade na proteção da memória e da 

história nacionais. Portanto, eu penso que o modo como o Código Civil conduziu esta ponderação importa 



imprensa, do que no ambiente mercantil. Se fosse lícito ao concorrente dizer o que 

quiser, como quiser e o quanto quiser de seu ex adverso mercantil, não seria difícil 

imaginar que a tirania da mentira, da ode ao boicote e da plutocracia de investimentos 

em publicidade servisse não à útil comunicação ao consumidor, mas sim à destruição de 

reputações. De outro lado, é natural que a publicidade comparativa (em especial aquela 

que explicitamente identifica o comparado e suas propriedades imateriais) seja 

incômoda, como é todo ato de concorrência para seus participantes, mas ainda o seja 

lícita e legítima. Portanto, pode-se enxergar que a arquitetura da publicidade se encontra 

no eixo (iii) da liberdade de expressão, pode gerar efeitos (ii) concorrenciais positivos (a 

exemplo do direito à informação pelo contraste de sujeitos, produtos ou serviços), bem 

como (i) pode facilitar a cognição acerca da existência de um novo agente econômico, 

até aquele momento um ilustre desconhecido. 

Desta forma, seja nas situações (i), (ii) ou (iii) é possível que o ato de inspiração 

(“lembra, mas não parece”), imitação24 (“parecença” – seja por confusão ou associação) 

ou de reprodução25 (totalidade – ou parcial) seja absolutamente legal e legítimo. Por 

exemplo, (i) um restaurateur vai a Manhattan e se encanta pelo conceito gustativo, 

ornamental e pelo modelo de negócio da brasserie Balthazar. Com base nas 

informações que colheu in locus, consultando o site da internet do titular de 

estabelecimento estrangeiro, e se recordando do cardápio do admirado, resolve 

inaugurar um restaurante francês nos centros comerciais dos bairros nobres do Rio de 

 
numa subordinação da liberdade de expressão aos direitos da personalidade e, portanto, o Código Civil, 

em violação, a meu ver, ao princípio da unidade da Constituição, produziu uma hierarquização entre 

normas de direito fundamental. E pior do que isso, com todas as vênias a alguém que pense 

diferentemente, o Código Civil ponderou em manifesto e permanente desfavor da liberdade de expressão 

quando, a meu ver, a liberdade de expressão no Estado brasileiro e na democracia brasileira, por 

circunstâncias diversas que mencionarei brevemente em seguida, desfruta de uma posição preferencial 

dentro do sistema constitucional brasileiro.” STF, Plenário, Voto do Min. Roberto Barroso, ADI 4418, DJ 

01.02.2016. 
24 “Muito mais frequente é a imitação do que a contrafação ou reprodução integral de marca alheia.  

Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no 

conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal 

semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos, que facilmente se confunda uma com a 

outra. Não se comparam as marcas, nem se analisam no seu conjunto ou em suas particularidades, a fim 

de dizer qual a legítima, qual a imitada. Quando o processo analítico se emprega é porque a imitação 

existe. Não se examinam. Não se confrontam, nem se superpõem uma das marcas à outra, a fim de 

separá-las inconfundivelmente. Vista uma, vista outra, a primeira impressão é a predominante.  Se uma 

lembra a outra no seu aspecto geral, ou melhor, na "sua fisionomia", mesmo sem conter um só elemento 

idêntico igual, mas apresentando parecença, imita-se.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito 

Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 

1962, p. 599. 
25 “Quem contrafaz reproduz. Quem imita aproxima-se da reprodução, não contrafaz.” PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Vol. XVII. 4ª Edição, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1983, p. 222. 



Janeiro e de São Paulo, porém adotando o signo ‘Pequeno Queijo de Vaca’. Em tais 

rincões adota, basicamente, as mesmas prestações (sopa de cebola gratinada com queijo 

e torradas temperadas, boef borguignon, coq au vin, croquetes de porco com molho 

bernaise, baba au rhum e mousse de chocolate), decoração (sofás vermelhos de couro, 

cadeiras com estofamento parecido, mesas pequeninas, ambiente minimalista e 

elegante), estilo de pessoal (garçons e cumins jovens, bem trajados e um cadinho 

esnobes) e preço (elevado). Por boa-fé objetiva, inclusive, estampa nos grandes 

espelhos que ornam a casa sua grande inspiração (“notre inspiration”) no restaurante 

nova-iorquino. Tal atitude nada diz respeito à concorrência – já que estabelecimentos 

alimentícios do nordeste dos EUA não disputam clientela com os congêneres no sudeste 

do Brasil –, mas certamente diz respeito à livre iniciativa. 

Por sinal, (ii) ainda dentro do escopo concorrencial (ou seja, quando já se toma 

como premissa a livre iniciativa (i)), também é possível que inspirações26, imitações e 

reproduções sejam absolutamente regulares, a exemplo do teor tecnológico que ingressa 

em domínio público. Pense-se na hipótese da indústria de medicamentos ou de 

defensivos agrícolas genéricos: os agentes econômicos não investiram no 

desenvolvimento tecnológico de um novo iter; tais sujeitos de direito em nada 

contribuíram para o estado da arte, mas podem se enriquecer com a criação alheia para a 

qual não custearão um mísero centavo; desde que o façam após o término da 

exclusividade. É possível, por sinal, que tal ‘reprodutor’ faça a sua carreira empresarial 

apenas ‘aguardando a sua vez’, acompanhando o sítio eletrônico do INPI com volúpia 

para eventual incidência da perda de prazo de anuidades, decretação de invalidade do 

direito constituído ou o advento do termo final de tutela. Ele emana mau agouro ao seu 

adversário inovador e mais nada. Ainda assim será útil à sociedade na concorrência por 

preços. 

Ainda, (iii) um sujeito (‘x’) de direito retardatário e de tendência insular nota 

que seu principal concorrente (‘y’) contratou uma garota-publicidade famosa para fazer 

uma campanha midiática. Ato contínuo resolve contratar a inimiga capital de tal atriz na 

‘novela das oito’ para ser o seu ‘ícone’ de diálogo com os potenciais consumidores. 

 
26 “O criador do desenho ou modêlo industrial pode ter-se inspirado no domínio comum. Aliás, do 

domínio comum todos os criadores tiram algo, que é elemento de cultura e de gôsto. Mas, entre dois ou 

mais que se aproveitam da res communis omnium, inclusive do que é moda, há semelhança e traços 

distintivos. Nesses é que há de estar o cunho individual. O que corresponde ao destino do objeto ao que a 

moda exige, pode ser comum, e há de ser comum. Não se poderia patentear.” PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. 4ª Edição, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1983, p. 422. 



Insatisfeito, ‘x’ também compreende como boa ideia imitar o conceito do programa de 

fidelidade e do envio de lembrancinhas por correio, quando o cliente atinge R$1.000,00 

de compras, tal como ‘y’ procede. Por fim, ‘x’ resolve adotar como paradigma os 

mesmos horários de funcionamento de ‘y’ nas lojas de rua. Sem qualquer atitude 

clandestina, ‘x’ publiciza suas novidades (prestações símiles à ‘y’) que, apesar de não 

serem em si originais, davam a ‘y’ alguma singularidade. 

Nos três exemplos supra é possível encontrar aqueles que cristalizem tais 

atitudes como de inspiração/imitação/reprodução servil, essencialmente através de um 

julgamento moral27, já que perante a prestação/conceito/performance original não 

houve alguma transformação criativa. Reproduziu-se o iter intelectual e as formas de 

organização do estabelecimento e pronto. Desta forma, o que caracterizaria o adjetivo 

servil é a ausência de vicissitudes entre a prática do segundo perante o emprego do 

primeiro. Contudo, em nenhum dos casos há ilegalidade ou ilegitimidade: apenas se 

exerceu dos valores capitalistas do direito à cópia28, o que é particularmente comum 

quando alguém empregou uma bela ideia29. 

 

(3) DOS LIMITES À PREFERÊNCIA DAS POSIÇÕES MERAMENTE 

REPRODUTIVAS, IMITATIVAS OU DE INSPIRAÇÃO 

 
27 “A par dessa harmonia que deve reinar entre a moral e o direito, conforme assinalado pelo autor 

retrocitado, não há como se deixar de reconhecer que se trata de dois sistemas normativos distintos, 

embora a prescritividade de um seja diversa da prescritividade do outro. Enquanto na primeira, as normas 

valem para a consciência moral, independentemente de estarem inseridas num sistema jurídico positivo, 

as normas jurídicas só se convalidam e passam a surtir seus efeitos somente após sua promulgação pelo 

poder político competente. Dessa diferença, decorre uma outra igualmente relevante. Trata-se da 

coercibilidade intrínseca das normas jurídicas, não existente no âmbito das normas morais. Com efeito, 

enquanto nestas existe apenas uma sanção interna exercida pela própria consciência moral, naquelas 

existe um mecanismo de coercibilidade efetiva, representado pelo caráter repressivo inerente ao poder 

estatal.” LUCCA, Newton De. Da Ética Geral á Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 

49. 

“O que significa que mesmo a cópia é em princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver 

uma qualificação específica que tome a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida” 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002, p. 442. Ainda: “Do 

princípio da liberdade de concorrência económica decorre, igualmente, a licitude da cópia das prestações 

dos concorrentes, com as excepções previstas no regime jurídico dos direitos de propriedade intelectual, 

verdadeiros exclusivos de exploração industrial e comercial, e no direito da concorrência desleal, em 

especial, a proibição de criar confusão com a empresa, o estabelecimento ou os produtos alheios, prevista 

entre nós na alínea a) do art. 317.° do CPI.” AMORIM, Ana Clara Azevedo de. Parasitismo Económico e 

Direito. Coimbra: Almedina, 2009, p. 24. 
29 “If someone has the bright idea that a particular intersection is a good location for a gas station, and 

builds one at one corner of the intersection, he cannot prevent someone else from appropriating his idea 

by building a gas station at the opposite comer. A fundamental principle of American law is that 

competition is not a tort, that is, an invasion of a legally protected right. Freedom to imitate, to copy, is a 

cornerstone of competition and operates to minimize monopoly profits.” LANDES, William M & 

POSNER, Richard Allen. The Economic Structure of Intellectual Property Law. EUA: Harvard 

University Press, 2003, p. 23. 



 O direito de copiar prestações alheias, mesmo que a priori sujeito à premissa de 

liceidade, não é absoluto ou invulnerável. Em primeiro lugar é possível asseverar que a 

eficácia de tal direito resta contida se estiver em vigor um direito de exclusividade de 

cujo objeto se emana o animus de copiar, dentro dos limites intrínsecos de tal direito de 

propriedade. Ou seja, o direito de copiar já existe, mas não pode ser exercido, antes do 

termo do domínio público – em um paralelo com o direito das obrigações, existe 

crédito, mas ainda não adveio a pretensão. 

Em segundo lugar, é possível frisar hipóteses em que mesmo inexistindo um 

direito de exclusividade no território relevante, atos de usurpação, imitação ou 

inspiração sejam ilícitos. Um exemplo pertinente seria a variação do caso hipotético (i), 

o dos restaurantes franceses descritos no capítulo anterior: para além de formar seu 

cardápio, seu sistema de preços, sua ornamentação de estabelecimento, o titular do 

restaurante brasileiro falsamente se apresenta como licenciado ou franqueado do 

restaurante estadunidense de matiz francesa. Não existe, sequer, o interesse de licenciar 

ou de estabelecer franquias no Brasil por parte do agente usurpado; não há nada de 

ilegal em criar seu negócio brasileiro inspirado, reproduzido ou até usurpado naquilo 

que caracterizava o do originador; mas não é lícito estabelecer-se socialmente com atos 

de inculcamento, “passing-off” via pseudos liames jurídicos (por anuência simples ou 

por sociedade). 

 Em terceiro lugar, coteje-se uma pequena variação ao exemplo (ii) ventilado no 

capítulo anterior – aquele pertinente à indústria de genéricos: extinta a exclusividade é 

plenamente lícita a reprodução integral de determinada tecnologia, mas se o mero 

reprodutor se arvorar ser o inventor ou originador da tecnologia utilizada, tal violará o 

direito existencial de autoria (art. 6º, da Lei 9.279/9630) da vítima. Novamente, não é o 

ato de imitação servil, em si, que qualifica a conduta como correta ou incorreta, mas sim 

a falsa atribuição de um liame inexistente. Uma pequena variação deste exemplo, 

novamente, conduziria à idêntica consequência da ilegalidade: se o reprodutor da 

tecnologia em domínio público viesse a adotar signos distintivos que lhe aproximassem, 

 
30 CPI de 1996: “Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 

patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º Salvo prova em 

contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. § 2º A patente poderá ser requerida em 

nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o 

contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. § 3º Quando se 

tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente 

poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para 

ressalva dos respectivos direitos. § 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não 

divulgação de sua nomeação.” 



exageradamente, do originador, sua conduta seria igualmente equivocada. A liberdade 

de se reproduzir a tecnologia (criação utilitária) não conduz a raciocínio símile ao 

ambiente dos signos (criações de distintividade). 

 Em quarto lugar, imagine-se a hipótese de um setor em que os agentes 

econômicos fazem uso de embalagens (garrafas, latas, invólucros de plástico, jarras etc.) 

e de marcas (nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais) completamente díspares, 

entre si, para a alienação de produtos. Trata-se de um mercado relativamente disperso 

com mais de dez relevantes sujeitos de direito. Um novo entrante (júnior) nota que a par 

das marcas – que estão todas protegidas através de direito real registrado junto ao INPI 

–, não existe qualquer direito de exclusividade sobre o conjunto-imagem e, destoando 

do padrão de mercado, resolve imitar descaradamente a faceta externa que caracteriza o 

produto do sujeito mais famoso daquele mercado (sênior). Aqui não há qualquer zona 

cinzenta: se o teor distintivo for munido de alguma singularidade é provável que a 

vítima faça jus a uma tutela inibitória (se a conduta do júnior não tiver sido iniciada) ou 

de cessação (conduta ofensora já exercida), de compensação (havendo dano injusto) 

contra aquele que pratica atos de imitação servil, e até de destruição do material ilícito 

(a exemplo de panfletos panfletários que exprimem signo alheio). 

 Por fim, a conduta de servilismo na imitação, reprodução ou inspiração pode ser 

um indício relevante de atos de parasitismo concorrencial, ou seja, da reiteração de 

condutas abrasivas de competição que sejam ilegítimas – abusivas (art. 18731 do Código 

Civil combinado com o art. 19532 da Lei 9.279/96). Quando se trata de atos que têm a 

potencialidade de gerar a confusão (violação direta) ou a associação (violação por 

aproximação) aos destinatários, a reiteração majora as chances do manejo de medidas 

de tutela provisória (art. 294 do CPC33). Por sinal, tal fato gerador é igualmente útil para 

eventual sanção meritória de atos de insistente inspiração, imitação ou reprodução não 

confusórias em si, mas que parasitem o concorrente causando-lhe dano injusto. Cuidam-

se dos atos do concorrente que come pelas beiradas, que se aproxima com certa 

 
31 Código Civil de 2002: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes.” 
32 CPI de 1996: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio 

fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.” 
33 CPC de 2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.” 



discrição, não usurpa todos os elementos desnecessários34 de distintividade, mas sempre 

incorpora alguns deles, aos pouquinhos. 

 

(4) CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA QUE A HIPERTROFIA DE TUTELA 

CONTRA ATOS DE IMITAÇÃO/REPRODUÇÃO/INSPURAÇÃO ‘SERVIL’ 

NÃO SEJA EMPENHADA PARA A EDIFICAÇÃO DE ILEGÍTIMAS 

BARREIRAS À ENTRADA OU À CONTINUIDADE COMPETITIVA 

 Um cuidado peculiar que o intérprete deve tomar ao dirimir um conflito 

comutativo em que uma das partes acusa a outra de imitação servil é perquirir se a 

prestação usurpada é em si (1) singular e (2) desnecessária. A (1) singularidade do bem 

imaterial é fundamental, pois aquilo que já restou vulgarizado, passou a compor um 

paradigma mercantil, ou simplesmente é banal, não pode ser objeto de apropriação 

privada. Aliás, mesmo naquilo que possa parecer singular é importante cotejar a origem 

da criação, pois a suposta vítima pode tratar de um mero usurpador35 do iter intelectual 

de parte estranha ao processo, alguém simplesmente mais célere do que o segundo, o 

réu. 

 Ainda, (2) elementos necessários à integração da organização mercantil não 

podem ser objeto de apropriação individualizada, ainda que tal tenha sido fruto do 

empenho de algum originador. Por exemplo, um sujeito de direito se destaca por ter 

introduzido em um determinado mercado um formato geométrico ao seu produto, pois 

tal forma (a) facilita o transporte, (b) minimiza a perda e (c) gera menor custo de 

embalagem. Nenhuma das vantagens proporcionadas pela forma é desprezível, 

tampouco demandaram particular engenhosidade daquele que teve primazia nisto, mas 

diante de uma dura concorrência por preços, qualquer centavo economizado permite a 

ampliação do mercado relevante. Se o agente econômico sênior tivesse o poder de 

impedir os demais agentes de reproduzirem tal conceito, simplesmente tal seria 

 
34 “A cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou 

estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, 

necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou 

prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária. Note-se, porém, que a cópia de aspectos 

técnicos ou funcionais, quando tais aspectos não são protegidos por patente ou outro direito de exclusiva, 

não é ilícita.” BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. Rio de 

Janeiro: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 116, janeiro/fevereiro de 

2012, p. 29. 
35 Mutatis mutandi: “Creio que não há inovação que não tenha raízes na experiência historicamente 

vivida.” PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. 2ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 112. 



desproporcionalmente danoso aos consumidores e aos demais concorrentes. A 

reprodução aqui se faz mesmo necessária. 

 Três outros contextos denotam a necessariedade dos atos de imitação/reprodução 

servil: (i) o meandro da franquia; (ii) o nicho dos registros sanitários e (iii) o ambiente 

da padronização técnica.  

No caso (i) para além de manutenção dos atos de distribuição de insumos e de 

percepção de royalties, é de fundamental pertinência ao franqueador que o franqueado 

mantenha determinado padrão de qualidade. O conservadorismo do processo produtivo 

do produto ou serviço disponibilizado ao público pode ser a chave para o êxito no 

aviamento positivo. Se um consumidor pode se sentir seguro de que encontrará os 

mesmos sabores, com a mesma textura, com o mesmo preço, olfato e durabilidade em 

qualquer filial, provavelmente os atos de fidúcia mercantil prosperarão. De outra monta, 

basta uma filial-franqueada adotar uma conduta oportunista (usar leite com menos 

gordura, empenhar achocolatado ao invés de chocolate, permutar extrato por essência de 

baunilha) que reputações de quem atua na boa-fé objetiva podem ser destruídas por 

contaminação36. Neste caso, por instrumento contratual de matiz empresarial a pacta 

sunt servanda exige a reprodução servil dos signos, da técnica, e da conduta do 

licenciante. 

 Por sua vez, (ii) uma vez havido o registro sanitário, eventual licenciado do 

titular não poderá inovar permutando algum dos ingredientes fulcrais para o produto 

regulado na seara farmacêutica. Eventual disparidade entre a realidade registral para a 

realidade fática poderá, aliás, constituir crime cuja sanção ultrapassa aquela do tráfico 

de drogas37. Logo, a legalidade constitucional impõe a reprodução servil da tecnologia, 

dos modos de preparo e do uso da autorização emanada pelas autoridades constituídas. 

 
36 “Sem a marca, a fábrica de melhor clientela não logrará preservar a sua situação conquistada no 

mercado. Sem a reputação, a situação mais bem conquistada no mercado não se manterá. A reputação faz 

a marca. A marca assegura a clientela. De modo que a clientela segue a reputação e a marca. Os 

fregueses, orientados pela reputação, veem na marca o indício e a firmeza da excelência das 

mercadorias.” BARBOSA DE OLIVEIRA, Rui Caetano. As cessões de clientela. Obras Completas de 

Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 59. 
37 Código Penal: “Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. § 1º - Nas mesmas 

penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, 

distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. § 1º-A - 

Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos 

farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. § 1º-B - Está sujeito às penas 

deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes 

condições: I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;) II - em 

desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; III - sem as características de 



 Por fim, (iii) imagine-se a hipótese do estabelecimento de um padrão técnico 

sem o qual regras de segurança pública, a facilidade na fiscalização ou mesmo a 

interoperabilidade de um sistema tecnológico fique comprometida. Verbi gratia, (a) 

quando a Lei (12.119/2006) veio impor a obrigatoriedade de uma tomada de três pinos, 

mesmo aqueles saudosistas do formato anterior se viram manietados a seguir o padrão. 

De outro lado, se a ANATEL estabelecesse um padrão tecnológico para o ambiente de 

telefonia celular no mercado nacional, por melhor que fossem as tecnologias não eleitas, 

tais não poderiam continuar a ser empenhadas. O último caso é particularmente sensível 

na hipótese em que todas as tecnologias empregadas fossem protegidas pelo sistema de 

patente. Fato é que em tal hipótese a patente significará, realmente, uma espécie de 

monopólio (em termos de arquiteturas e viabilidades de outros caminhos tecnológicos). 

Um titular da patente se viu ‘agraciado’ pela padronização tecnológica. De um lado, 

poderá cobrar royalties até que o padrão se altere, ou sua exclusividade expire. Porém, 

de outro, recusas ao licenciamento poderão ser formas de abusar do poder econômico 

(art. 36, parágrafo 3º, XIV e XIX, da Lei 12.529/201138). Para além de uma mera 

questão contratual (direito subjetivo) ou do império da Lei (direito objetivo), 

ferramentas regulatórias impõem a reprodução servil e paga do esteio tecnológico. Há 

aqui grande similitude com a categoria da servidão empresarial de que tratava 

Carnelluti39. 

 

(5) CONCLUSÕES 

 Vistos em revista os perfis da inspiração, da imitação e da reprodução frisa-se 

que a expressão servil não denota necessária ilegitimidade ou ilegalidade no ato de 

cópia. Sendo transitórios quaisquer direitos patrimoniais da propriedade intelectual, em 

algum momento a cópia sem transformação criativa será possibilitada, e é importante 

 
identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV - com redução de seu valor terapêutico 

ou de sua atividade.” 
38 Lei Antitruste de 2012: “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes 

efeitos, ainda que não sejam alcançados (...) § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em 

que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem 

econômica: (...) XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou 

intelectual ou de tecnologia; (...) XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade 

industrial, intelectual, tecnologia ou marca.” 
39 “Si los estudiosos afrontaran esta tarea con seriedad, verían que, así como entre fundo y fundo, entre 

hacienda y hacienda (y las franceses, con una palabra bastante significativa, dirían mejor fundo de 

comercio, en lugar de fundo territorial) se establecen relaciones que se parecen, como dos gotas de 

agua, a las servidumbres prediales, ¿les pudiéramos llamar servidumbres de hacienda? Yo diría que sí.” 

CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Ciudad do México: Editorial Porrua, 

México, 1945, p. 91. 



que o direito à cópia leve a concorrência de preços diante da fungibilidade objetiva de 

produtos ou serviços. 

 Ao contrário do que poderia aparentar, a não variação do iter intelectual emulado 

poderá ser uma forma legítima de praticar a livre iniciativa (transpor conceitos 

empresariais de um país para outro território), a livre concorrência (domínio público 

tecnológico) ou mesmo a liberdade de expressão (a exemplo da publicidade 

comparativa). Aliás, quando a criação imaterial ou conceito organizativo forem úteis à 

melhoria da qualidade setorial, é mesmo do interesse da clientela, da freguesia, do 

Estado, dos trabalhadores, dos distribuidores e do meio-ambiente que haja a 

vulgarização paradigmática. 

 Aliás, ao contrário do que possa parecer, não é o consentimento do sujeito-

modelo que transformará a inspiração, a imitação ou a reprodução em práticas ilegais. 

Se tal anuência se torna um comando para a reprodução total de conduta no ambiente de 

uma franquia, às vezes será a contratação compulsória (padronização tecnológica), ou o 

próprio império da Lei que determinarão a servilidade, a identidade da prestação alheia. 

 Por fim, longe dos meandros dos direitos de exclusividade típicos à propriedade 

industrial, a tutela contra atos de concorrência desleal não abrange àquilo que é despido 

de singularidade, ou a proteção do que é necessário para ingressar e se manter no 

mercado. Se o ato de cópia goza de um grau preferencial de tutela às liberdades, nem 

por isso é lícito qualquer ato de inculcamento, de majoração da assimetria informacional 

quanto às fontes ou fornecedores. O capitalismo gera, assim, a possibilidade de uma luta 

agressiva e leal que se bem regulada pode gerar mais externalidades positivas do que 

negativas. 

 Newton Silveira tinha completa razão quando em 1979 escrevera tal breve 

ensaio sobre a imitação servil: tão importante quanto mal enunciada, a prática é 

estampada com tintas preconceituosas e equivocadas. Há, destarte, inspirações, 

imitações e reproduções fundamentais ao regime do mercado descentralizado. 
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