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 Em obra recentíssima 1, nota-se:  

(...) nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, 

prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do 

registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns 

autores, tornaria o registro inatacável.2 

E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua 

concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade 

Industrial, e, em especial, o mencionado inciso VI. O instituto da 

prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a 

estabilidade das relações sociais, fulminando qualquer pretensão de 

nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro3.  

Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas 

oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo 

administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma 

ação de nulidade. 

Deste prazo – relativo à nulidade da exclusiva, distingue-se a dilação relativa às 
ações de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, 
sobre a qual a mesma obra de agosto último nota 4:  

O nosso Código Civil determina, primeiramente, que o prazo geral 

de prescrição é de dez anos e que este é sempre aplicável quando a 

lei não estabelecer prazo menor (Código Civil, Artigo 205). Em 

seguida, no item V, do parágrafo 3º, de seu Artigo 206, estabelece 

que é de três anos o prazo para obter reparação civil. 

                                           
1 GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira Leite, Ação declaratória e a relação jurídica 
tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial, in ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), 
Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009. 

2  [Nota do Original] “Passado esse prazo e não proposta a ação de nulidade, o registro se convalida, segundo o 

entendimento dominante da doutrina, exceto, evidentemente, nas hipóteses em que o registro para a marca 

questionada tiver sido obtido de má-fé.” INSTITUTO DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 

Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 338. 

3 [Nota do Original] Uma exceção a essa regra, embora rara, ocorre pela via de ação de nulidade de ato 

administrativo do INPI que indefere processo administrativo de nulidade (“PAN”) instaurado contra o registro. Nesse 

caso, a prescrição seria contada a partir da publicação do PAN na Revista da Propriedade Industrial. 

4 PINHO, Ricardo Fonseca de, Breve estudo comparativo das ações por infração de patentes in ROCHA, Fabiano de 

Bem da (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009. 



Não há dúvida de que o pedido de indenização por infração de 

patente qualifica-se como uma pretensão de obtenção de reparação 

civil, portanto, sujeita ao prazo prescricional de três anos. Portanto, 

uma vez proposta a ação de infração com pedido de indenização, o 

cálculo deste somente abrangeria o período de três anos anteriores à 

citação, mesmo levando-se em consideração o quanto disposto no 

Artigo 225, da Lei da Propriedade Industrial, com relação à infração 

anterior à concessão da patente. 

Não se pode esquecer, contudo, que o Artigo 225, da Lei da 

Propriedade Industrial, estabelece o prazo prescricional de cinco 

anos para a “reparação de dano causado ao direito de propriedade 

industrial”, o que, evidentemente, abrange as patentes. 

A Lei da Propriedade Industrial seria a lei a que se refere o Artigo 

205, do Código Civil, que estabelece prazo menor do que dez anos 

ou tal disposição da Lei da Propriedade Industrial teria sido 

revogada pelo item V, do parágrafo 3º, do Artigo 206, também do 

Código Civil, que estabeleceu o prazo de três anos? Há que, 

portanto, decidir-se se o Artigo 225, da Lei da Propriedade 

Industrial, foi revogado pelo Código Civil ou se o mesmo foi 

recebido pelo mesmo diploma legal e permanece em vigor, para que, 

então possa ser determinado com segurança, o prazo prescricional 

aplicável a este pedido. 

Um terceiro tipo de pretensão relativo aos signos distintivos – o da abstenção 
de uso – certamente não prescreve, no sentido em que persiste a tutela 
proibitória enquanto vigorar a exclusiva, desaparecendo quando e se esta 
expirar.  

A abstenção (como tutela interditória) necessariamente se volta ao presente e 
ao futuro, e se consome na simples interdição de conduta. 


